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Introducció
L’Ajuntament del Prat de Llobregat ha decidit agrupar totes les àrees de l’àmbit dels
serveis municipals a les persones dins un edifici existent al carrer Lo Gaiter del
Llobregat.
Aquest document presenta el programa funcional i tècnic de l’operació el qual es
divideix en tres parts:
•
•
•

I – Programa funcional
II – Programa tècnic
III- Fitxes de característiques dels espais

El programa funcional i tècnic és fruït d’una profunda i llarga reflexió per part de
l’Ajuntament. La seva definició ha comptat amb la participació i la col·laboració de
diferents àrees i serveis municipals i d’experts externs. S’ha debatut àmpliament el
seu contingut.
Per tot això, es demana als arquitectes a l’hora de redactar el projecte que portin la
màxima atenció en respectar el contingut del programa, és a dir, les exigències i
recomanacions funcionals, espacials i tècniques.
El Prat de Llobregat, març 2021
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-IEl programa funcional
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1.1

Programa funcional i tècnic

Presentació de l’operació i de les
principals dades del programa

El context actual
El Prat de Llobregat és un municipi situat a la comarca del Baix Llobregat i que forma
part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Compta amb una població de més de
65.000 habitants.
Plànol de situació

Font: AMB, ICGC

Amb el creixement del municipi i dels serveis municipals viscut durant aquestes
últimes dècades, progressivament els edificis municipals s’han multiplicats per
contenir l’augment de recursos humans. Avui, els serveis municipals de l’àmbit de
serveis a les persones es troben distribuïts entre vuit edificis, cadascun amb
característiques i problemàtiques força diferents.
Malgrat les millores introduïdes al llarg dels anys, aquesta dispersió dificulta molt la
coordinació interna entre els diferents serveis i per tant minva la qualitat de l’atenció a
la ciutadania. A més a més, alguns edificis o locals presenten avui diferents
problemàtiques funcionals i tècniques i no s’adeqüen als requisits actuals d’un edifici
terciari.
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Quadre de localització de les àrees i serveis municipals
Àrees i serveis

Llocs
de treball

Edificis

Àrea d'educació i cultura

6

Àrea d'acció social

c/ Centre 26-30

27

Departament d'educació

16

Oficina integral d'atenció
social

Centre cívic Palmira Domènech,
c/ Lo Gaiter del Llobregat 112

29

Àrea d'acció social

Plaça dels Pirineus, 7

7

Departament d'esports

Plaça de la Vila, 9

12

Departament de salut i
consum

c/ Major 23

15

Àrea de serveis i ciutadania
Servei de cultura
Projecte "Interseccions"

Cases d'en Puig,
Plaça de l'Agricultura, 4
Centre cultural "El Cèntric",
Plaça de Catalunya 39-41
Centre cívic "Jardins de la Pau"
Plaça Jardins de la Pau s/n

Total

34
8
6
160

Plànol de localització

Salut i consum
Casa Consistorial
Esports

Àrea Educació
i Cultura
Acció social
Educació

Edifici Lo Gaiter
Oficina integral
d’atenció social

Àrea de
serveis i
ciutadania

Cultura

Interseccions

Acció social
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Els objectius municipals
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament del Prat de Llobregat ha adquirit un edifici
existent al carrer lo Gaiter del Llobregat per tal d’agrupar-hi tot l’àmbit dels serveis a
les persones.
Els objectius municipals per al projecte d’agrupament de totes les àrees de l’àmbit
dels serveis a les persones en un únic edifici al carrer Lo Gaiter del Llobregat són:
• Oferir un servei públic de qualitat des de les diferents àrees municipals de
l’àmbit dels serveis a les persones. La ciutadania hi podrà rebre informació o
assessorament, realitzar un tràmit administratiu, consultar un/a tècnic/a
municipal o un càrrec electe, assistir i participar a reunions informatives,
debats públics, tallers informatius o formatius, etc.
• Adaptar els espais a les necessitats dels serveis i als requeriments normatius;
• Oferir unes condicions de treball adequades;
• Renovar i valoritzar un edifici existent.
Al mateix temps, el consistori vol que l’edifici sigui:
• Funcional i racional;
• Flexible i per tant evolutiu;
• Sobri en el seu disseny i àgil en el seu manteniment;
• Altament sostenible i eficient energèticament, i respectuós amb el medi
ambient.
• Segur i salubre per als usuaris.
D’acord amb la directiva europea EPBD (Energy Performance of Buildings Directive),
la nova casa consistorial s’adequarà als criteris nZEB (nearly Zero Energy Building),
és a dir:
1- Classificació energètica de l’edifici de Classe A+;
2- Balanç de consum energètic cobert 50-70% amb energies renovables;
3- Consum total d’energia primària de 60kWh/m2a o Emissions màximes de CO2
de 3 Kg CO2/m2a.

Les principals dades del programa
El programa funcional de l’operació s’ha definit sobre la base d’una capacitat total de
172 llocs de treball.
La superfície útil total programada és de 2.700 m2 que es distribueix entre els
diferents grups funcionals del programa com indicat a la pàgina següent.
S’ha previst que el projecte es pugui realitzar en una sola fase d’obra.
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Quadre de síntesi de les superfícies programades
Codi Grups funcionals
R

Recepció i atenció ciutadana

407

A

Acció social

515

B

Serveis i ciutadania

358

C

Salut i Consum

100

D

Esports

100

E

Cultura i Interseccions

150

F

Educació

122

G

Espais de suport transversals

670

L

Logística

278

Total general

Poliprograma
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1.2

L’edifici disponible a reestructurar

1.2.1

Localització i descripció

L’edifici es troba al núm. 124 del carrer Lo Gaiter del Llobregat, a l’Est del casc antic
del Prat de Llobregat en el sector de Cal Saió, polígon industrial integrat
dins de la trama urbana que limita a l’oest i al nord amb habitatges, i a l’est i al sud
amb equipaments urbans dels quals cal destacar:
• El centre cívic Palmira Domènech;
• El centre cultural La Capsa;
• L’escola oficial d’idiomes;
• Els instituts d’Ensenyament Secundari Illa dels Banyols i Salvador Dali;
• El cementiri vell.
Vista aèria del sector

Institut
Illa dels Banyols

Cementiri
vell

Edifici
municipal

Parada
autobus

Institut
Salvador Dalí

5m
32

Centre cívic
Palmira Domènech

Escola Oficial
d’Idiomes

La Capsa

Metro

El sector disposa d’una bona oferta de transport públic amb:
• Diferents parades de les línies d’autobusos 65, 165, N16, N17, PR1, PR2 i
PR3 al carrer de Lo Gaiter
• Estació de Metro “les Moreres” de la línia 9 a la plaça Joan García Nieto a 325
m.

Poliprograma
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Principals característiques arquitectòniques
Les principals característiques de l’edifici són les següents:
• Edifici entre mitgeres de tipologia mixta “industrial i oficines” que data de
principi dels anys 70.
• PB+4+àtic sense cap soterrani.
• Planta tipus rectangular de 32,00 m de llargada per 23,50 m de fondària.
• Referència cadastral 4860702DF2745B0001GX amb superfície de 928 m2i
superfície construïda de 4.132 m2 (4.048 m2 segons aixecament).
Plànol cadastral de la parcel·la

Quadre resum de les superfícies actuals
Plantes

Poliprograma

Superfície
construïda

Planta baixa

704

Planta 1ª

726

Planta 2ª

726

Planta 3ª

726

Planta 4ª

726

Planta àtic

400

Planta coberta

40

Total conjunt

4.048
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Façana principal

Entrada principal

Façana sud-oest

Terrassa de la planta àtic
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Planta baixa

Planta 1ª

Planta 2ª

Planta 3ª

Planta 4ª
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Planta tipus esquemàtica (Pl. 1ª, 2ª, 3ª i 4ª)

Planta baixa esquemàtica
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Planta coberta esquemàtica

Planta àtic esquemàtica (sense envans divisoris)
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Secció longitudinal esquemàtica

Observacions
•
•
•
•
•
•
•

•
•

L’estructura és de pilars i forjats reticulars de formigó armat. Visualment no
presenta patologies.
El tancament de la façana principal és amb finestres d’alumini lacat sobre un
ampit amb un revestiment de xapa metàl·lica.
Només la façana principal de l’edifici disposa de finestres a totes les plantes.
La paret mitgera Sud-Oest que llinda amb la parcel·la del centre cívic P.
Domènech disposa de finestres només a les plantes 3ª i 4ª.
Les dues parets mitgeres Nord-Est i Sud-Est són totalment cegues.
La distància entre la façana de l’edifici i la del centre cívic P. Domènech és de
només 2,70m.
L’alçada lliure entre el paviment i el sostre a les diferents plantes tipus és de
2,90 a 2,95 m. Per tant l’altura lliure de forjat a forjat se situa entre 2,95 i
3,00m. A la planta baixa aquesta altura és de 4,00m i de 2,75m a la planta
àtic.
Unes oficines ocupen una part de la planta 2ª i un habitatge a la planta àtic.
Les altres plantes són buides sense partició interior amb només serveis
sanitaris i vestuaris a la planta baixa.

Tenint en compte els usos acollits fins ara dins l’edifici, l’estat de conservació general
es pot considerar com a acceptable. Ara bé les instal·lacions i les condicions de
seguretat i d’evacuació actuals no s’adeqüen a les diferents normatives vigents
d’obligat compliment per a un edifici d’ús terciari amb la qual cosa, cal plantejar una
reforma en profunditat tot conservant l’estructura existent.

Poliprograma
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Planejament urbanístic vigent

Planejament urbanístic vigent: PERI àmbits industrials de Cal Saió i de l’Avinguda
Anselm Clavé Sud (text refós per a l'aprovació definitiva del mes d'octubre 2015). Les
principals característiques urbanístiques de la parcel·la són les següents:
•
Classificació del sòl: Sòl urbà
•
Qualificació del sòl: Zona industrial(clau 22a-S).
•
Tipus d'ordenació: Edificació Aïllada
•
Usos permesos: industrial (fins a 2ª cat.), comercial, oficines, residencial
hoteler i allotjament comunitari, cultural, recreatiu, sanitari i esportiu.
Comparatiu entre les principals condicions d’edificació del PERI i l’existent:
1.
Ocupació de parcel·la: 70% de la seva superfície permesa / ocupació actual
en la planta baixa és del 76%;
2.
Alçada màxima permesa: 17m, PB+3 / actualment l’edifici té PB+5 i una
alçada total de l’ordre de 20,50m;
3.
Edificabilitat neta serà de 2,00m2 sostre /m2 : 928m2x2=1.856,00m2 / 4.048 m2
construïts.
L’edifici es troba per tant en disconformitat amb l'ordenació vigent en quant a la
superfície construïda, l’ocupació i l’alçada total.
Plànol d’ordenació urbanística

Poliprograma
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L’abast del projecte de reestructuració

Tenint en compte les característiques actuals de l’edifici i els condicionaments
urbanístics, cal reestructurar tot l'edifici per tal d’adaptar-lo a les noves necessitats
aprofitant al màxim de la superfície construïda disponible.
La reestructuració haurà de facilitar l’entrada de llum natural i la ventilació natural
creuada a l’interior de les plantes. Per això cal “obrir” la façana Sud-Oest (en front del
centre cívic P. Domènech) tot respectant (d’acord amb l’article DB SI-2.1) una
separació mínima de 3,00m.
A més a més, cal afavorir també l’entrada de llum natural a la part sud-est i a la part
central de les plantes, possibilitant a més a més la ventilació creuada natural. Per això
es considera indispensable la creació d’un pati interior.
Caldrà adequar l’edifici a les condicions d’evacuació definides en els diferents articles
de les seccions DB SI-2 i SI-3. Ara bé, tot i que l’article SI3-3 defineix la necessitat
d’una única sortida de planta quan la seva ocupació és menor de 100 persones amb
una longitud de recorregut inferior als 25,00m, es considera necessari preveure dues
escales protegides, una principal i l’altre secundària.
L’edifici ha de dividir-se en dos sectors protegits de menys de 2.500 m2 (per exemple
un sector amb les plantes 0, 1ª i 2ª i l’altre amb les plantes 3ª, 4ª i àtic).

Poliprograma
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El programa funcional

Presentació general
Aquest 3er capítol presenta i descriu els requisits i recomanacions funcionals i
espacials del projecte. S’organitza de la forma següent:
- Els usuaris i els horaris;
- Organització funcional general;
- El quadre de superfícies;
- Descripció dels grups funcionals i dels espais.

1.3.1

Els usuaris i els horaris

Els usuaris del futur edifici es divideixen en dos grups principals:
• El personal;
• La ciutadania.
El personal
El programa funcional del projecte s’ha definit per acollir 172 llocs de treball, incloenthi 7 regidors/es. Aquesta capacitat podrà ajustar-se en funció dels criteris d’ocupació
dels espais de treball oberts (per exemple per l’aplicació de normes sanitàries més
restrictives).
Els llocs de treball estan distribuïts segons els diferents grups funcionals de la forma
següent:
Quadre de distribució del llocs de treball per grups o àrees funcionals
Codi

Grups funcionals

Llocs
de
treball

R

Recepció i atenció ciutadana

27

A

Acció social

52

B

Serveis i ciutadania

36

C

Salut i Consum

12

D

Esports

12

E

Cultura i Interseccions

18

F

Educació

15

G

Espais de suport transversals

-

L

Logística

-

Total general

172

No tots els llocs de treball estaran ocupats al mateix moment. De fet, el
desenvolupament del teletreball permetrà que part dels/les treballador/es puguin
Poliprograma
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treballar des del seu domicili durant alguns dies a la setmana. De fet, es preveu una
certa rotació en l’ocupació dels espais de treball i es possibilita una ràtio d’ocupació
menor.
La ciutadania
Els/les ciutadans/es tindran múltiples oportunitats per personar-se a l’edifici, com per
exemple:
- Fer tràmits administratius i consultes tècniques;
- Rebre serveis i assessoraments concrets;
- Assistir i participar a reunions informatives, tallers i debats públics;
- Etc.
Deixant de banda algunes excepcions, l’atenció a la ciutadania es realitzarà amb cita
prèvia en horaris de matins i es concentrarà principalment a la planta baixa i a les
plantes 1ª i 2ª.
L’atenció a la ciutadania podrà fer-se de forma individual (1 o 2 persones) o grupals
(fins a 4 o 5 persones, com per exemple en el cas de l’atenció a famílies). Per això, el
programa preveu espais d’atenció de diferents capacitats.
Els horaris
Es preveu que l’edifici pugui ser obert de dilluns a divendres, al matí des de les 8h
fins les 15h i per la tarda des de les 16h fins i les 19h. Tot i això, cal possibilitar que
l’edifici pugui acollir puntualment algunes activitats obertes a la ciutadania els
dissabtes.
L’afluència de ciutadans/es a l’edifici serà molt variable al llarg de l’any. Per exemple
per a les campanyes de preinscripció escolar o de matrícula als equipaments
esportius, aquesta serà molt important, per la qual cosa caldrà preveure reforços de
personal a la planta baixa.
Per a les àrees d’acció social, serveis i ciutadania, salut i consum es preveu una
afluència més estable tot al llarg de l’any i correctament planificada mitjançant cita
prèvia. Les visites al servei de cultura seran més puntuals i l’atenció es realitzarà
directament als seus espais de treball i de reunió.
Per alguns tallers o activitats formatives es podrà acollir fins a 45-50 assistents a les
sales polivalents.

Poliprograma
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Organització funcional general

L’organització funcional general de l’edifici s’ha definit a partir dels onze grups o àrees
funcionals següents:
• Recepció i atenció ciutadana (codi R);
• Acció social (codi A);
• Serveis i ciutadania (codi B);
• Salut i consum (Codi C);
• Esports (Codi D);
• Cultura i Interseccions (codi E)
• Educació (codi F)
• Espais de suport transversal (Codi G)
• Logística (codi L).
El quadre següent precisa la localització preferencial dels diferents grups funcionals
segons les sis plantes de l’edifici.
Codi Grups funcionals
0
R
B
A
A
C
D
E
F
G
L

Recepció i atenció ciutadana
Serveis i ciutadania
Acció social blocs 2 i 4
Acció social bloc 3
Salut i Consum
Esports
Cultura i Interseccions
Educació
Espais de suport transversals
Logística

1

Plantes
2
3

4 Àtic

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

La recepció, atenció ciutadana (R) agrupa tots els serveis i espais que tinguin una
funció essencialment d’atenció primària a la ciutadania i, per tant, amb un accés molt
àgil i directe dins l’edifici. Tots els espais d’aquest grup funcional, complementats amb
alguns espais de suport i de logística, s’han de situar a la planta baixa de l’edifici. Es
tracta de:
• Recepció general a l’edifici (R1);
• Oficina integral d’atenció social (R2);
• Oficina d’atenció ciutadana (R3);
• Sala de reunions i entrevistes (R5);
L’oficina d’integració social correspon al bloc 1 de l’Àrea d’Acció Social. L’oficina
d’atenció ciutadania (R3) agrupa els diferents punts d’atenció “primària” de les altres
Àrees presents a l‘edifici.
L’Àrea d’Acció Social (A) es divideix en 3 grups que complementen l’oficina integral
d’atenció social que forma part del grup funcional anterior, Es tracta de:
• Serveis de suport;
• Equip d’atenció a la infància i l’adolescència;
• Serveis centrals, coordinació.
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Els serveis de suport i l’equip d’atenció a la infància i l’adolescència
desenvolupen tasques d’atenció directa a la ciutadania (amb cita prèvia). Per això, cal
agrupar-los tots dos a la mateixa planta 2ª mentre els serveis centrals i coordinació
han de situar-se amb la planta 3ª (amb l’àrea de Salut i Consum).
L’Àrea de Serveis i Ciutadania (B), desenvoluparà també una intensa activitat
d’atenció directa i assessorament a la ciutadania. Per això, es preveu concentrar-la a
la planta 1ª.
Per a les altres àrees, Salut i Consum (C), Esports (D), Cultura i Interseccions (E)
i Educació (F), no es preveu que tinguin la necessitat d’atendre directament a la
ciutadania. Per això l’Àrea de Salut i Consum se situarà a la planta 3ª amb el bloc 3
d’Acció Social i les altres tres a la planta 4ª.
El grup funcional “espais de suport transversals” correspon a espais comuns
destinats i compartits per tots els llocs de treball, distribuïts a les diferents plantes de
l’edifici. L’office menjador se situarà a la planta àtic.
La logística (L) agrupa:
• Els locals per al personal (L1);
• Els locals de manteniment magatzems (L2);
• Els locals tècnics (L3);
• I Aparcament bicicletes (L4).
L’accés a tots aquests locals serà controlat i reservat al personal. Es preveu que els
locals per al personal i la major part dels de manteniment i magatzems estiguin
situats a la planta àtic i/o a la planta baixa.
L’aparcament (Ap) se situarà a l’exterior de l’edifici a nivell del carrer.

Les relacions de proximitat entre les diferents àrees
Deixant de banda la planta baixa, es recomana facilitar la proximitat entre les àrees:
• d’acció social i serveis i ciutadania;
• i entre cultura i interseccions , educació i esports.
Tot i això, cal garantir un grau de flexibilitat interior suficient per facilitar les
adaptacions organitzatives i els eventuals trasllats interns.

Els accessos a l’edifici
Es preveuran dos accessos a l’edifici:
• L’accés principal;
• I un accés secundari.
L’accés principal a l’edifici per a la ciutadania ha de ser perfectament identificat des
de l’exterior i es comunicarà amb el vestíbul general d’entrada on se situarà el taulell
de recepció i informació. Aquesta entrada estarà equipada d’un cancell.
L’accés secundari serà reservat al personal i a l’entrada de material. Aquests dos
accessos seran també vies d’evacuació.
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Les circulacions interiors
Cal preveure un nucli de comunicació vertical principal amb una escala protegida amb
una amplada mínima d’1,20m (en acord amb el CT DB SI) i dos ascensors adaptats
PMR. La capacitat mínima dels dos ascensors serà de 6 persones amb carga útil de
fins a 600 kg per un i de 1000kg per a l’altra (aquest fins a la planta -2).
Tot i que l’ocupació de les plantes pugui ser inferior a 100 persones, es recomana
preveure una segona escala protegida fins almenys la planta 4ª, facilitant d’aquesta
forma una “connectivitat vertical ” equilibrada a l’interior de l’edifici.
Per a les circulacions horitzontals principals, es recomana una amplada mínima
d’1,50 m i d’1,20 m en els passadissos secundaris o d’accés reservat.
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1.3.3 Els quadres de superfícies

Els quadres de superfície defineixen tots els espais necessaris i la seva superfícies
útil corresponent.
El quadre de superfície de base inclou 7 columnes:
Codi

-

Grups funcionals i espais

LLocs
treball

Unitats

Programa
m2
m2
unitat
total

Total

La primera indica la codificació dels grups funcionals i dels espais;
La segona columna detalla per a cada grup funcional, tots els espais previstos;
La tercera columna precisa el nombre de llocs de treball previstos en els
espais;
La quarta columna indica el nombre d’espais o locals necessaris;
La cinquena columna precisa la superfície útil unitària de cada espai o local;
La sisena calcula les superfícies útils total de cada tipus d’espai i cada grup
d’activitats.
I finalment, la setena columna indica la superfície útil total de cada grup o àrea.

NC significa no comptabilitzat. Es tracta de locals inclosos en les circulacions o bé
que la seva superfície vindrà definida pel propi projecte arquitectònic (per exemple
per als locals tècnics).
Les superfícies útils indicades en aquest programa, són superfícies útils en metres
quadrats, és a dir, les superfícies realment utilitzables dels diferents espais. No
inclouen les circulacions verticals (buits d’ascensors, passadissos, escales, rampes),
ni horitzontals (passadissos, distribuïdors, cancells, vies d’accés a l’aparcament), els
replans d’escala, els elements verticals i de tancaments (murs, pilars, envans,
columnes d'instal·lacions, etc.), ni alguns locals de manteniment i locals tècnics
(locals escomeses i comptadors, locals maquinàries aire condicionats, etc.).
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Quadre detallat de les superfícies programades
Codi

Grups funcionals i espais

R

Recepció i atenció ciutadana

R1

Llocs
treball
s

Programa
Nº

S. U

S.U

S.U

locals

unit.

total

total

27

407

1
2
3
4
5

Recepció general de l'edifici
Cancell d'entrada
Vestíbul general, espai d'exposició i d'informació
Taulell informació, orientació i control
Espai d'espera
Serveis sanitaris visites

2
2
-

1
1
2
1
2

NC
50
6
25
8

NC
50
12
25
16

1
2
3
4
5
6

Oficina integral d'atenció social (bloc 1)
Punts d'atenció individualitzada atenció social
Punts d'atenció individualitzada "activa't / situa't"
Despatx d'atenció tècnic/a social (4 pers.)
Despatx d'atenció tècnic/a social (6 pers.)
Despatx coordinació oficina
Espais reprografia i documentació

15
8
1
3
2
1
-

8
1
3
2
1
2

6
6
10
15
10
5

48
6
30
30
10
10

Oficina d'atenció ciutadana
Punts d'atenció individualitzada

10

1

2

Serveis i ciutadania
Oficina municipal d'escolarització - educació
Sault i consum
Esports
Polivalents
Espais reprografia i documentació

2
2
3
1
2
-

2
2
3
1
2
2

6
6
6
6
6
5

12
12
18
6
12
10

1
2
3
4

Sales de reunió i entrevistes
Sales d'entrevistes i/o reunió (4 pers.)
Sala de reunió mitjana (8 pers.)
Sala polivalent (20 pers.)
Magatzem annex sala polivalent

0
-

2
1
1
1

10
20
50
10

20
20
50
10

Acció social

52

9,90

1
2
3
4
5

Serveis de suport
Espai d'espera
Despatx d'atenció ciutadana (4 pers.)
Despatx d'atenció ciutadana (6 pers.)
Àrea de treball oberta unitat administrativa i unitat tècnica
Espai reprografia i documentació

20
4
3
13
-

1
4
3
13
2

10
10
15
6
5

10
40
45
78
10

1
2
3
4
5
6

Equip d'atenció a la infància i a l'adolescència
Espai d'espera
Saes d'entrevistes i/o reunió (4 pers.)
Sala d'entrevistes i/o reunió (6 pers.)
Àrea de treball oberta unitat administrativa i unitat tècnica
Despatx coordinació
Espai reprografia i documentació

7
7
1
-

1
2
1
7
1
1

10
10
15
6
10
5

10
20
15
42
10
5

1
2
3

Serveis centrals, coordinació
Espai d'espera
Sales d'entrevistes i/o reunió (4 pax)
Àrea de treball oberta

25
-

1
3

NC
10

NC
30

4
5

Unitat administrativa
Unitat tècnica
Caps de secció
Despatxos regidoria, direcció de l'àrea i cap de servei
Espai reprografia i documentació

11
7
4
3
-

11
7
4
3
3

6
6
8
15
5

66
42
32
45
15

R2

R3

R4

A
A1

A2

A3
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Codi

Llocs
treball
s

Grups funcionals i espais

B

Programa funcional i tècnic

Programa
Nº

S. U

S.U

S.U

locals

unit.

total

total

Serveis i ciutadania

36

9,94

Àrea de serveis a la ciutadania
Espai d'espera
Sales d'entrevistes i/o reunió (4 pax)
Sales d'entrevistes i/o reunió (6 pax)
Despatxos SIAD (servei d'informació i atenció a les dones)/SAI
Àrea de treball oberta
programa feminisme i LGBTI
Programa gent gran
Programa persones amb diversitat funcional
Programa nova ciutadania
Programa servei acollida
Programa dones migrades
Programa comunitat asiàtica
Programa refugiats
Programa participació, servei entitats, punt voluntariat
Programa convivència i civisme, observatori, bon veïnatge
Programa cooperació
Programa agents de convivència
Plans d'ocupació
Despatx tècnic projectes transversals
Despatxos regidoria i coordinació
Espai reprografia i documentació

36
5

2
5
2
3

10
10
15
10

20
50
30
30

2
2
1
5
1
1
1
1
3
7
1
2
1
1
2
-

2
2
1
5
1
1
1
1
3
7
1
2
1
1
2
4

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
15
5

12
12
6
30
6
6
6
6
18
42
6
12
6
10
30
20

Salut i Consum

12

8,33

Departament de salut
Espai d'espera
Àrea de treball oberta per a suport tècnic i administratiu
Despatxos regidoria i cap de servei
Espai reprografia i documentació

12
10
2
-

1
10
2
2

Esports

12

8,33

Departament d'esports
Espai d'espera
Àrea de treball oberta

12
-

1

NC

NC

7
3
2
-

7
3
2
2

6
6
15
5

42
18
30
10

Cultura i Interseccions

18

8,33

1
2
3
4

Servei de cultura
Espai d'espera
Àrea de treball oberta suport tècnic i administratiu
Despatx regidoria, direcció i cap de servei
Espai reprografia i documentació

12
9
3
-

1
9
3
2

NC
6
15
5

NC
54
45
10

1
2

Projecte "Interseccions"
Àrea de treball oberta suport tècnic i administratiu
Espai reprografia i documentació

6
6
-

6
1

6
5

36
5

Educació

15

8,13

Departament d'educació
Espai d'espera
Àrea de treball oberta

15
-

1

NC

NC

6
6
1
2
-

6
6
1
2
2

6
6
10
15
5

36
36
10
30
10

B1
1
2
3
4
5

6
7
8
C
C1
1
2
3
4
D
D1
1
2

Suport administratiu
Suport tècnic
3
4
E
E1

E2

F
F1
1
2

Despatxos regidoria i cap de servei
Espai reprografia i documentació

Suport administratiu i logístic
Suport tècnic
3
4
5

Despatx cap de projectes
Despatx regidoria i cap de servei
Espai reprografia i documentació
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total
358

358

100
100
NC
6
15
5

NC
60
30
10
100
100

150
109

41

122
122
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Codi

Grups funcionals i espais

G

Programa funcional i tècnic
Llocs
treball
s

Programa
Nº

S. U

S.U

S.U

locals

unit.

total

total

Espais de suport transversals

0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Espais de suport repartits
Serveis sanitaris homes
Serveis sanitaris dones
Locals neteja
Sales de reunió petites (6 pax)
Sales de reunió mitjanes (8 pax)
Sales de reunió gran (20 pax)
Armariets del personel
Cabines telefòn o treball individual
Espais informals de trobada i/o de col·laboració

0
-

6
6
5
4
4
4
5
10
9

8
10
5
15
20
50
3
3
8

48
60
25
60
80
200
15
30
72

1
2

Office menjador
Espai cuina
Espai menjador

0
-

1
1

15
65

15
65

Logística

-

1
2
3

Locals del personal
Espai farmaciola
Vestidors-dutxes usuaris bicicletes
Vestidors personal de neteja i tècnic

-

1
2
2

8
10
10

8
20
20

1
2
3
4
5

Locals de manteniment i magatzems
Magatzem central de paper i material d'oficina
Magatzem de mobiliari i material divers
Local central servei de neteja
Local gestió residus, contenidors
Local informàtic

-

2
1
1
2
1

10
25
10
5
15

20
25
10
10
15

1
2
3
4
5
6
7
8

Locals tècnics
Escomeses
Locals tècnics caldera i climatitzadors
Local estació transformadora MT-BT
Local central electricitat
Local SAI
Local central aigua
Locals tècnics ascensors
Locals tècnics diversos

-

1
1
1
1
1
1
6

5
60
12
10
12
15
6

5
60
12
10
12
15
36

1
2

Aparcament bicicletes exterior
Aparcament bicicleters du personal (25 places)
Aparcament biclcletes visitants (20 places)

-

30
20

1,25
1,25

38
25

G1

G2

L
L1

L2

L3

L4

Total programa

Poliprograma
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S.U
total
670

590

80

278
48

80

150

NC

2.700

2.700

2.700
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Quadre resum
Programa
Codi Grups funcionals i espais

m2

Llocs
treball

R
R1
R2
R3
R4

Recepció i atenció ciutadana
Recepció general de l'edifici
Oficina d'atenció ciutadana
Oficina integral d'atenció social (bloc 1)
Sales de reunió i entrevistes

27
2
10
15
-

407
103
70
134
100

A
A1
A2
A3

Acció social
Serveis de suport
Equip d'atenció a la infància i a l'adolescència
Serveis centrals, coordinació

52
20
7
25

515
183
102
230

B
B1

Serveis i ciutadania
Àrea de serveis a la ciutadania

36
36

358
358

C
C1

Salut i Consum
Departament de salut

12
12

100
100

D
D1

Esports
Departament d'esports

12
12

100
100

E
E1
E2

Cultura i Interseccions
Servei de cultura
Projecte "interseccions"

18
12
6

150
109
41

F
F1

Educació
Departament d'educació

15
15

122
122

G
G1
G2

Espais de suport transversals
Espais de suport repartits
Office menjador

-

670
590
80

L
L1
L2
L3
L4

Logística
Locals del personal
Locals de manteniment i magatzems
Locals tècnics
Aparcament bicicletes exterior

-

278
48
80
150
NC

172

2.700

Total general

Poliprograma

27

Ajuntament del Prat de Llobregat
Projecte de la nova seu de l’àmbit de serveis a les persones

1.3.4

Programa funcional i tècnic

Descripció dels grups funcionals i dels espais

Característiques de les diferents tipologies d’espais
Per tal d’afavorir la flexibilitat futura de l’edifici a l’hora d’adaptar-se als canvis
organitzatius i l’evolució dels espais de treball, s’ha definit unes tipologies d’espais
idèntiques per a les diferents àrees:
• Punt d’atenció individualitzada;
• Sala d’entrevistes i/o de reunions;
• Àrea de treball oberta;
• Despatxos individuals;
• Espai per a reprografia i documentació.
• Espai d’espera;
Aquestes tipologies tenen les característiques següents:
Punt d’atenció individualitzada de 6 m2;
• Taula de1,40x0,80m, un buc de calaixos, una butaca i dues cadires per a
confident;
• Una roseta informàtica1;
• Mampara de mitjà alçada de separació entre dos punts contigus per a més
confidencialitat.
Sala d’entrevistes i/o reunió de 10 m2:
• Taula de reunió per a quatre persones i cadires;
• Una pantalla TFT mòbil (55 a 60”);
• Tres rosetes informàtiques repartides (una per a la pantalla);
• Un endoll 240V 16A 2P+T;
• Wifi;
• Llum natural directa opcional;
• Mampara de separació amb passadís amb vidre i persiana veneciana o similar;
• Obertura amb sistema de reserva prèvia
Sala d’entrevistes i/o reunió de 15 m2:
• Una taula de reunió per a sis persones i cadires;
• Una pantalla TFT mòbil (55 a 60”);
• Tres rosetes informàtiques repartides (una per a la pantalla);
• Un endoll 240V 16A 2P+T;
• Wifi;
• Llum natural directa opcional;
• Mampara de separació amb passadís amb vidre i persiana veneciana o similar;
• Obertura amb sistema de reserva prèvia
Sala de reunió mitjana de 20 m2:
• Taula de reunió per a vuit persones i cadires;
1

Roseta informàtica. 2RJ45 + 2 endolls 240V 16ª 2P+T de color vermell (circuit SAI) + 2 endolls 240V
16ª 2P+T de color blanc (circuit general),
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Una pantalla TFT o similar mòbil (55 a 60”);
Cinc rosetes informàtiques repartides (una per a la pantalla);
Dos endolls 240V 16A 2P+T repartits;
Wifi;
Llum natural directa opcional;
Mampara de separació amb passadís amb vidre i persiana veneciana o similar;
Obertura amb sistema de reserva prèvia

Sala polivalent de 50 m2:
• Taules de reunió per a vint persones i cadires per a cinquanta persones;
• Una pissarra blanca mòbil o fixa;
• Una pantalla TFT mòbil (65 a 70”);
• Onze rosetes informàtiques repartides (una per a la pantalla);
• Cinc endolls 240V 16A 2P+T repartits;
• Wifi;
• Llum natural directa opcional;
• Mampara de separació amb passadís amb vidre i persiana veneciana o similar;
• Obertura amb sistema de reserva prèvia
Espai de treball obert de 6 i 8m2;
• Taula de treball de 1,40x0,80m, un buc de calaixos, una butaca, un armari de
0,90x0,45x1,20m;
• Dues cadires per a confidents per a espai de treball de 8m2;
• Una roseta informàtica;
• Un endoll 240V 16A 2P+T repartit / cada 10 m2 per a manteniment;
• Llum natural directa;
• Es podran fer agrupacions de 6 taules com a màxim (3 a cada banda);
• En principi cada lloc de treball serà polivalent sense un usuari determinat.
Despatx individual de 10 m2:
• Taula de treball de 1,60x0,80m, un buc de calaixos, una butaca, dues cadires
per a confidents i un armari de 0,90x0,45x1,20m;
• Dues rosetes informàtiques repartides (una per a la pantalla);
• Un endoll 240V 16A 2P+T;
• Wifi;
• Llum natural directa;
• Mampara de separació amb passadís amb vidre i persiana veneciana o similar;
• Obertura amb sistema de lectura de targeta magnètica o similar.
Despatx individual de 15 m2:
• Taula de treball de 1,60x0,80m, un buc de calaixos, una butaca, una taula de
reunió de 1,00m de diàmetre, 4quatre cadires i un armari de 0,90x0,45x1,20m;
• Dues rosetes informàtiques repartides (una per a la pantalla);
• Un endoll 240V 16A 2P+T;
• Wifi;
• Llum natural directa;
• Mampara de separació amb passadís amb vidre i persiana veneciana o similar;
• Obertura amb sistema de lectura de targeta magnètica o similar.
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Espai d’espera (superfície variable):
• Cadires, tauletes, escriptoris (adapats PMR), i possibilitat de jocs infantils;
• Un endoll 240V 16A 2P+T;
• Wifi;
• No necessitat de llum natural directa;
Espai per a reprografia i/o documentació 5 m2:
• Impressores i/o fotocopiadores;
• Armaris o prestatgeries,
• Una roseta informàtica
• Wifi;
• No necessitat de llum natural directa;
• Separació amb l’àrea d’espai de treball oberta mitjançant mampares.

Recepció, atenció i participació ciutadana (R)
Vestíbul, recepció i control (R1)
Tots els espais previstos en aquest grup funcional se situaran a la planta baixa.
Els dos accessos estaran equipats amb un cancell (R1.1) amb doble-portes amb
obertura automàtiques situades en front unes de les altres (cal evitar posicionar-les a
90º). Aquests cancells han de permetre protegir l’espai interior dels corrents d’aire i el
filtratge de les entrades. Es recomana una amplada interior mínima de 1,80 m.
L’obertura de les portes podrà ser controlada des del taulell de recepció i informació i
amb un sistema de lectura de targeta magnètica.
El vestíbul general (R1.2) és un espai ampli i lluminós que permet un accés àgil cap
als altres serveis de la planta baixa i més especialment als boxes d’atenció ciutadana.
L’espai permetrà l’organització de petites exposicions (sobre las parets perimetrals o
sobre panells mòbils) i anirà equipat amb pantalles informatives. S’hi preveurà:
• Dues rosetes informàtiques repartides;
• cobertura wifi;
• i quatre endolls 240V 16A 2P+T repartits.
El taulell d’informació i control (R1.3) se situarà de tal forma que disposi d’una visió
general de tot l’espai i de l’accés al nucli d’escala. La seva capacitat serà de dos llocs
de treball. Estarà dissenyat per atendre a les persones amb mobilitat reduïda (taulell a
0,80 m d’alçada per 1,30 m d’amplada com a mínim amb tableta desbordant de 0,40
cm). Podrà incorporar el terminal de control del sistema de videovigilància de l’edifici.
Estarà equipat d’almenys:
• Tres rosetes informàtiques;
• i un mínim de quatre endolls 240V 16A 2P+T (quantitat que podrà augmentar
en funció de les instal·lacions i de les pantalles de control de seguretat).
Es preveurà també punts de connexió electrònica i informàtica per la instal·lació d’un
sistema de control d’accés al nucli d’ascensor i escala gestionat des del taulell, per
exemple, amb torniquets trípodes.
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L’espai d’espera (R1.4) s’integrarà també dins l’espai general del vestíbul. Es
recomana una relació visual amb el taulell d’informació i també amb els boxes
d’atenció. Tot i la previsió que tota l’atenció a la ciutadania es realitzarà amb cita
prèvia, cal preveure una capacitat de 20-25 persones. Estarà equipat del distribuïdor
de torns electrònic i d’uns escriptoris (adaptats PMR). S’hi preveurà com a mínim:
• Un roseta informàtica per al distribuïdor de torns;
• Quatre endolls 240V 16A 2P+T repartits;
• i la cobertura wifi.
Per als serveis sanitaris dels visitants (R1.5) es recomana preveure-hi com a
mínim:
• Un wc , un wc adaptat i un lavabo per a les dones.
• Un wc adaptat, un urinari i un lavabo per als homes.
Cada servei disposarà d’almenys un endoll 240V 16A 2P+T al costat dels lavabos, un
mirall, un eixugador elèctric de mans i dels corresponents distribuïdors de paper.
Oficina integral d’atenció social (R2)
Es preveuen:
• Nou punts d’atenció social o individualitzada (R2.1);
• i a darrera, l’equivalent de dos espais per a reprografia i documentació
(R2.5)
L’espai de circulació entre els llocs de treball i aquests armaris tindrà una amplada
mínima d’1,00m.
A proximitat se situaran els cinc despatxos d’atenció per als/les tècnics/ques
socials (R2.2, R2.3) i un despatx per al/la coordinador/a de l’oficina (R2.4). Per tal
de millorar la seguretat del personal, cal preveure una porta de comunicació entre dos
despatxos contigus.
Oficina d’atenció ciutadana (R3)
Aquesta oficina se situarà en el mateix espai que l’anterior i estarà configurada de
forma idèntica amb:
• Deu punts d’atenció individualitzada (R3.1), dos per a l’àrea de serveis i
ciutadania , tres per a l’àrea de salut i consum, dos per a l’oficina municipal
d’escolarització, un per al servei d’esports i dos polivalents. No és necessari
preveure una separació física entre quests punts d’atenció i els de l’oficina
integral d’atenció social.
• i dos espais per a reprografia i documentació (R3.2).
Sales de reunió i entrevistes (R4)
Les dues oficines d’atenció es complementaran amb:
• Dues sales d’entrevistes i/o reunió (R4.1);
• Una sala de reunió mitjana (R4.2);
• I una sala polivalent (R4.3) amb un magatzem adjunt (R4.4).
Aquests espais seran fàcilment accessibles des del vestíbul. La sala mitjana o la sala
polivalent podran acollir de fora provisional en funció de la demana (període
d’immatriculació escolar per exemple) punts d’atenció ciutadana suplementaris. El
magatzem de la sala polivalent serà directament accessible des de la sala.
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Organització funcional de les àrees
Com indicat anteriorment les àrees tenen unes necessitats espaials similars entreelles. L’organització funcional també ha de ser coincident.
Els espais d’espera se situaran a la sortida del nucli d’ascensors i escala principal i
tindran un accés el més directe possible cap a les sales d’entrevistes i/o els
despatxos d’atenció així com els serveis sanitaris sense haver de circular lliurament a
la resta de la planta i més especialment a dins les àrees de treball obertes.
Els despatxos de coordinació de cada àrea o servei es comuniquen directament amb
les àrees de treball obertes.
L’ús dels espais de suport transversals és reservat al personal. Tot i això, la sala gran
de reunió prevista a cada planta haurà de ser també fàcilment accessible per a la
ciutadania.

Acció social (A)
L’àrea d’acció social es divideix en tres grups funcionals que complementen l’oficina
integral d’atenció social situada a la planta baixa.
• Serveis de suport A1;
• Equip d’atenció a la infància i a l’adolescència A2 ;
• Serveis centrals, coordinació A3;
Els serveis de suport i l’equip d’atenció a la infància i a l’adolescència se situaran
junts en la mateixa planta 2ª. La seva configuració i organització funcional és similar
amb:
• Un espai d’espera equipat amb cadires i tauletes amb capacitat per a unes 8
persones;
• Uns despatxos d’atenció ciutadana (a serveis de suport) o sales
d’entrevistes (a l’equip d’atenció) de 10 a 15 m2. Per tal de millorar la
seguretat del personal, cal preveure una porta de comunicació entre dos
despatxos contigus.
• Una àrea de treball oberta (tretze llocs de treball a serveis de suport i set a
l’equip d’atenció);
• Uns espais per a reprografia o documentació;
• I un despatx de coordinació de 10 m2 per a l’equip d’atenció i a la infància i
l’adolescència.
Per als serveis centrals amb una funció de gestió administrativa i tècnica i de
coordinació general de l’àrea se situarà a la planta 3ª amb l’àrea de salut i consum.
Els espais necessaris són:
• Un espai d’espera (que podrà ser comú amb l’àrea de Salut i Consum);
• Tres sales d’entrevistes de 10 m2;
• Una àrea de treball oberta conjunta per a la unitat administrativa (set llocs de
treball) i la unitat tècnica (onze llocs de treball);
• Una àrea de treball oberta per a tres caps de secció que podran rebre visites;
• Tres despatxos pera regidoria, coordinació i cap de servei.
• I tres espais per a reprografia o documentació;
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Serveis i ciutadania (B)
L’àrea de serveis i ciutadania desenvolupa una gran activitat d’atenció directa i
assessorament a la ciutadania. Per això, es preveu concentrar-la a la planta 1ª. Els
espais necessaris són
• Un espai d’espera (B1.1);
• Cinc sales d’entrevistes de 10 m2 (B1.2) i dues de 15 m2 (B1.3);
• Tres despatxos per al SIAD/SAI (B1.4) per al servei d’informació i atenció a
les dones. Aquests tres despatxos que reben visites estan compartits per cinc
tècniques.
• Una/es àrea/es de treball oberta per als tècnics/tècniques i administratius
/ives dels diferents programes de l’àrea, amb una capacitat total per a vint-i-vuit
llocs de treball (B1.5 a B1.17);
• Un despatx per al tècnic de projectes transversals (B1.18) de 10 m2 i dos
despatxos per a regidoria i coordinació de l’àrea (B1.19) de 15 m2;
• I quatre espais repartits per a reprografia i documentació (B1.20).

Salut i consum (C)
Com indicat anteriorment, es proposa que l’Àrea de Salut i Consum se situï a la
mateixa planta 3ª que els serveis centrals de l’àrea d’Acció Social. Atesa que la seva
atenció a la ciutadania es concentrarà a la planta baixa, no es preveu que rebi moltes
visites. Els espais necessaris són
• Un espai d’espera (C1.1);
• Una àrea de treball oberta per al suport tècnic i administratiu amb una
capacitat total per a deu llocs de treball (C1.2);
• Dos despatxos per a regidoria i cap de servei (C1.3) de 15 m2;
• I dos espais repartits per a reprografia i documentació (B1.20).

Esports (D)
Es preveu que el servei d’Esports se situï a la mateixa planta 4ª que els serveis de
Cultura i Educació. Atesa que la seva atenció a la ciutadania es concentrarà a la
planta baixa, no es preveu que rebi moltes visites. Els espais necessaris són
• Un espai d’espera (D1.1) que podrà ser comú amb els altres serveis;
• Una àrea de treball oberta per al suport tècnic i administratiu amb una
capacitat total per a deu llocs de treball (C1.2);
• Dos despatxos per a regidoria i cap de servei (C1.3) de 15 m2;
• I dos espais repartits per a reprografia i documentació (B1.20).
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Cultura i “Interseccions” (E)
Situats doncs a la planta 4ª els espais necessaris són
• Un espai d’espera (E1.1) que podrà ser comú amb els altres serveis;
• Dues àrees de treball oberta, una (E1.2) amb nou llocs de treball per al suport
tècnic i administratiu del servei de cultura i una per al projecte “Interseccions”
(E2.1) amb una capacitat per a sis llocs de treball;
• Tres despatxos per a regidoria, direcció i cap de servei (E1.3) de 15 m2;
• I tres espais repartits per a reprografia i documentació (E1.4, E2.2).

Educació (F)
Atès que la seva atenció a la ciutadania es concentrarà a la planta baixa, no es
preveu que el servei d’Educació situat a la planta 4ª rebi moltes visites. Els espais
necessaris són
• Un espai d’espera (F1.1) que pot ser comú amb els altres serveis;
• Una àrea de treball oberta per al suport tècnic i administratiu amb una
capacitat total per a dotze llocs de treball (F1.2);
• Un despatx per al cap de projectes (F1.3) de 10 m2;
• Dos despatxos per a regidoria i cap de servei (C1.3) de 15 m2;
• I dos espais repartits per a reprografia i documentació (B1.20).

Espais de suport transversals (G)
Els espais de suport transversals són espais comuns compartits per tots els
membres del personal de l’edifici. Aquests espais s’han de distribuir entre les
diferents plantes de l’edifici, des de la planta baixa fins a la planta àtic.
Espais de suport repartits G1
Per als serveis sanitaris d’homes i de dones (G1.1, G1.2) cal preveure a cada
planta, i com a mínim:
• per a les dones: dos wc , un wc adaptat i dos lavabos;
• per als homes: un wc adaptat, dos urinaris i dos lavabos.
Cada servei disposarà d’almenys 1 endoll 240V 16A 2P+T al cost dels lavabos, un
mirall, un eixugador elèctric de mans i dels corresponents distribuïdors de paper. A les
plantes 1ª i 2ª s’aconsella distribuir els serveis entre l’edifici de nova edificació i l’edifici
original.
Conjuntament amb els serveis sanitaris, cal preveure a cada planta un local neteja
(G1.3) equipat amb un punt d’alimentació d’aigua freda i calenta, un abocador
d’aigües grises i un endoll 240V 16A 2P+T.
Per a les sales de reunió petites (G1.4), mitjanes (G1.5), i grans (G1.6), es
preveurà una de cada a les plantes 1ª, 2ª, 3ª i 4ª. Les dues primeres tipologies es
destinen en prioritat a ús intern de les diferents àrees i serveis. Les més grans podran
acollir usuaris externs per a reunions, cursos, tallers, etc.
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Per tal de facilitar l’ús flexible dels espais de treball, es preveu a cada planta espais
equipats amb armariets (G1.7) per al personal per tal que pugui deixar-hi els seus
documents i material de despatx. Es preveu un total de 175 armariets a distribuir
entre les 5 plantes. Les dimensions mínimes de cada armariet són les següents:
0,40x0,30x0,30m.
Les cabines telefòniques o treball individual (G1.8) han de facilitar les converses
telefòniques i les visio-conferències sense crear molèsties a les altres persones
treballant a les àrees de treball obertes. Han de permetre també la possibilitat de
realitzar un treball individual que requereixi un cert aïllament. Cal per tant preveure un
aïllament acústic adequat. S’ha programat dues cabines per planta. Cada cabina
estarà equipada d’un escriptori i d’una roseta informàtica i d’una pantalla TFT. La
porta serà amb vidre.
Els espais informals de descans i de reunió (G1.9) són uns espais oberts,
fàcilment accessibles, que, com ho indica el seu nom, han de permetre les trobades i
les reunions obertes entre el personal així com el treball sobre ordinador. Per tant, són
espais moblats amb butaques, tauletes de reunió, escriptoris. S’ha programat un espai
per a la planta baixa i dos espais per a cada una de les plantes 1ª, 2ª, 3ª i 4ª. Cada
espai disposarà d’una roseta informàtica i, almenys, dos endolls 240V 16A 2P+T, així
com la cobertura wifi.
Office menjador (G2)
L’office menjador es destinarà al conjunt del personal. Se situarà a la planta àtic amb
accés a la terrassa exterior. La sala es dividirà en dos espais o zones:
• L’espai cuina (G2.1) equipat amb un pla de treball d’almenys 3,00x0,60x0,90m
amb aigüera integrat, microones i armaris baixos (amb espai per a rentaplats) i
alts. Al costat hi haurà un espai lliure (3,00 m de longitud) per a instal·lar-hi
neveres altes i màquines dispensadores de begudes calentes i fredes. Caldrà
preveure hi un mínim de vuit endolls 240V 16A 2P+T repartits, i alimentació
amb aigua freda i calenta a l’aigüera i per a un eventual rentaplats.
• L’espai de menjador (G2.2) estarà moblat amb taules i cadires per
aproximadament 35 a 40 places. Tindrà accés directa a la terrassa exterior.
Estarà moblat amb taules, cadires, butaques i mobles informals, i amb cinc
rosetes informàtiques repartides per a connectar pantalles TFT, ordinadors
portàtils, telèfons. Cal també cobertura wifi.

Logística (L)
La logística inclou quatre grups funcionals:
• Els locals per al personal (L1);
• Els locals de manteniment i magatzems (L2);
• Els locals tècnics (L3);
• I l’aparcament (L4)
Els locals per al personal (L1)
Aquests espais es podran situar a la planta àtic.
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L’espai farmaciola (L1.2) és un local que permetrà realitzar els primers auxilis a
persones malaltes o que hagin patit un incident dins l’edifici. Estarà equipada amb un
petit pla de treball amb lavabo encastat (aigua freda i calenta) un armari baix (tancat
amb clau) i alt i una llitera. Cal preveure-hi:
• Una roseta informàtica;
• Dos endolls 240V 16A 2P+T;
• i cobertura WIFI.
Són necessaris dos tipus de vestidors:
• Els vestidors per al personal usuari de bicicletes per homes i per dones
(L1.2),;
• Els vestidors per al personal de neteja i manteniment per homes i per
dones (L1.3).
Cada unitat estarà equipada amb un mínim de dues dutxes (una adaptada PMR als
vestidors del personal municipal), un wc i un lavabo i una zona de canvi. Cada
vestidor incorporarà:
• Un banc;
• Uns penjadors;
• Un endoll 240V 16A 2P+T;
• Un mirall encastat;
• Eixugadors de mans i cabells elèctrics (amb les seves connexions).
Els locals de manteniment i magatzems (L2)
Una part d’aquest locals podran situar-se a la planta àtic com per exemple els espais
de magatzem. Són necessaris:
• Dos magatzems idèntics per al paper i material d’oficines (L2.1);
• Un magatzem per a material divers i mobiliari (L2.2).
Aquests locals estaran tancats amb clau o amb sistema d’accés mitjançant targeta).
La porta d’accés al magatzem de material divers tindrà una amplada mínima de 1,20
m. A cada local cal preveure un endoll 240V 16A 2P+T.
El local central per al servei de neteja (L2.3) permetrà emmagatzemar el material
de manteniment i productes de neteja de tot l’edifici. Anirà equipat amb una aigüera i
alimentació d’aigua freda i calenta, un abocador d’aigües grises i un endoll 240V 16A
2P+T.
El local per a la gestió selectiva dels residus reciclables, orgànics i de rebuig
(L2.4), situat preferentment al costat del local central neteja, estarà equipat amb un
endoll 240V 16A 2P+T. Li cal una bona renovació d’aire.
El local informàtic CPD (L2.5) se situarà preferentment a la planta baixa. El seu
accés estarà totalment controlat, per exemple, mitjançant sistema de lectura de
targeta magnètica o similar. El local tindrà capacitat suficient per 2 racks de 0,80x1,00
m amb un espai lliure de 0,80 m per davant, darrera i al costat i per a un SAI. Es
preveurà un terra tècnic d’almenys 15 cm d’alçada. Aquest locals disposarà d’una
climatització i d’una renovació d’aire específica. La llum natural no hi està permesa.
Els locals tècnics (L3)
Les escomeses (L3.1) se situaran a la planta baixa dins l’edifici de nova planta.
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De forma general, caldrà preveure els locals tècnics necessaris per a garantir el
funcionament òptim de les instal·lacions i de l’edifici en general. Es tracta dels locals
per a la climatització-ventilació, l’electricitat, l’aigua, el gas (opcionalment), la
maquinària dels ascensors, etc.
Es posarà molta atenció en que aquests locals, les seves maquinàries i les
corresponents instal·lacions no generin interferències i molèsties acústiques i
vibratòries. Es preveuran bancades de formigó per repartir les càrregues.
Les dimensions d’aquests locals i dels seus accessos s’adaptaran a les exigències de
les maquinàries que s’hi instal·laran. Tots hauran de ser fàcilment accessibles per al
personal tècnic per a tasques de manteniment o reparació. Caldrà preveure la seva
ventilació i les eventuals extraccions de fum i gasos així com el corresponent quadre
elèctric i de control i una bunera sifònica al terra.

Aparcament (L4)
Hi haurà dos aparcaments de bicicletes situats a l’entrada de l’edifici:
• Un aparcament per al personal (L4.1) amb capacitat per a unes vint-i-cinc
bicicletes
• Un aparcament per als visitants (L4.2) amb capacitat per a unes vint places
L’aparcament per al personal (L4.1) ha de ser un espai protegit amb una tanca
perimetral tipus malla electrosoldada o similar. L’obertura de la porta serà amb clau o
sistema de lectura de targeta magnètica. Aquesta aparcament estarà equipat amb
llum artificial i almenys quatre endolls per a la càrrega de bateries.
L’altre aparcament serà totalment obert sens cap sistema de protecció.
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-IIEl programa tècnic
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Presentació

Aquesta segona part presenta el programa tècnic per a l’adequació de l’edifici
existent. S’ha elaborat per tal que el futur projecte respongui a l‘objectiu municipal de
promoure un edifici:
• Altament sostenible i eficient energèticament i respectuós amb el medi
ambient.
• Salubre i segur per als seus usuaris;
• Funcional i racional;
• Flexible i per tant evolutiu;
• Sobri en el seu disseny i àgil en el seu manteniment;
El Projecte s'adequarà al programa funcional i tècnic i a totes les Normes i
Reglamentacions Vigents i més especialment el Codi Tècnic de la Construcció i al
Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als edificis (RITE) i les seves Instruccions
Tècniques (RD1027/2007 i actualitzacions posteriors).
Els diferents apartats que és descriuen a continuació són:
• Alta eficiència energètica;
• Flexibilitat de l'edifici;
• Sostenibilitat, durabilitat i manteniment;
• Salubritat de l’edifici i els materials;
• Estructura;
• Façanes i coberta;
• Sistemes de compartimentació;
• Acabats interiors i exteriors;
• Habitabilitat i accessibilitat;
• Acústica;
• Climatització;
• Ventilació;
• Lampisteria i gas;
• Sanejament i evacuació;
• Electricitat i enllumenat
• VDI i altres xarxes;
• Seguretat i protecció de l'edifici i de les persones;
• Els equipaments i la senyalització.
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Alta eficiència energètica i edifici
nZEB

Per assolir els objectius europeus en matèria de canvi climàtic als quals es va adherir
l’Ajuntament del Prat de Llobregat, es consideren prioritàries les actuacions de
reducció del consum d'energia i de millora de l'eficiència energètica en els edificis
municipals.
Així doncs, i d’acord amb la directiva europea EPBD (Energy Performance of
Buildings Directive), el projecte s’haurà de dissenyar sota criteris nZEB (nearly Zero
Energy Building) la qual cosa implica assolir els objectius següents:
1- Classificació energètica de l’edifici de Classe A;
2- Balanç de consum energètic cobert 50-70% amb energies renovables;
3- Consum total d’energia primària de 60kWh/m2a o Emissions màximes de CO2
de 3 Kg CO2/m2a.
A més a més, l’Ajuntament preveu presentar el projecte al programa d’ajut econòmic
“PREE” per a la rehabilitació energètica dels edificis promogut pel Fondo Nacional de
Eficiencia Energética promogut pel “Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía, IDAE” i gestionat per la Generalitat de Catalunya (ICAEN)2.

La instal·lació fotovoltaïca
D’acord amb l’objectiu municipal i en base al CTE-DB-HE5 (la superfície de l’edifici
supera els 3.000 m2), el projecte d’execució haurà d’incorporar un estudi tecnicoeconòmic de consums energètics en base als receptors previstos i amb les dades
obtingudes es dimensionarà la instal·lació fotovoltaica la qual estarà optimitzada per
la corba de demanda.
Tenint en compte les característiques de les plantes àtic i coberta, s’estima que la
superfície utilitzable per a la instal·lació de panells fotovoltaic podria rondar els 400
m2, i per tant generar una potencia instal·lada en la coberta d’uns 60 kWp. (sempre i
quan no existeixin elements arquitectònics que provoquin zones d'ombres respecte
l'azimut 0º +/- 60º).
El la següent imatge es mostra en color verd, la part de coberta que s’ha considerat
utilitzable per a la instal·lació de panells fotovoltaics.

2

http://icaen.gencat.cat/es/energia/ajuts/edificis/ICAEN-Programa-de-ayudas-a-la-rehabilitacionenergetica-de-edificios-PREE/
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De forma complementària, s’aconsella estudiar la possible instal·lació addicional en
alguna paret vertical. La instal·lació de coberta i la de façana haurien de ser amb
inversors diferenciats donat que la producció tindria un decalatge entre ambdues, tant
pel que fa a la irradiació diària com per a l’anual. A més a més, això permetria que la
producció en coberta seria màxima durant els mesos d’estiu de cara al autoconsum
del sistema de refrigeració amb aerotèrmia, mentre la producció de façana seria
màxima als mesos de desembre i gener de cara a l’autoconsum en la producció de
calor amb aerotèrmia.

Incidències sobre el balanç energètic de l’edifici
El consum total d’energia estimat per a l’ús del edifici hauria de ser inferior a 50
kWh/m2 i any, els quals donarien lloc a uns consums elèctrics inferiors a uns 15 kWh/
m2 i any. Per tant, sumant els consum totals de l’edifici seria adient no superar els 22
kWh/m2 i any.
Amb aquests paràmetres, s’estima un consum anual d’uns 85.800 kWh per a tot
l’edifici.
Amb una potencia fotovoltaica instal·lada a les plantes àtic i coberta de 60 kWp,
s’estima una producció energètica anual de 90.000 kWh.
Amb aquest balanç estimatiu net anual d’energia consumida i produïda a l’edifici, es
podria aconseguir la consideració d’edifici nZEB sense descartar la possibilitat d’un
lleuger balanç positiu a favor de l’edifici. Així doncs, queden obertes les possibilitats
de:
• Aprofitar la producció per realitzar un autoconsum compartit amb altres edificis
municipals o privats.
• Abocar els excedents produïts a la xarxa general en base al RD 244/2019, en
funció de la corba de demanada del edifici.
Si l’estudi tècnico-econòmic no diu el contrari, i donat que l’horari de funcionament de
l’edifici permetrà el consum directe de la energia solar captada, no caldrà preveure
bateries.
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Flexibilitat de l'edifici

La flexibilitat de la nova seu serà fonamental a fi d'assegurar a mig i llarg termini la
seva adaptació a les evolucions organitzatives de les diferents àrees previstes a
l’edifici i de les necessitats d’espai. De fet la flexibilitat de l’edifici constitueix un dels
criteris prioritaris que s’ha tingut en compte a l’hora de definir el programa funcional
Conceptualment, la flexibilitat es defineix per la capacitat per modificar fàcilment l'ús
dels espais i la distribució interior de l'edifici, sense haver de realitzar unes obres
importants que puguin perjudicar el funcionament quotidià dels serveis.
Per això, la flexibilitat del projecte dependrà sobretot de:
• L'organització general del conjunt;
• La trama estructural escollida;
• La modulació de les façanes;
• El grau de mobilitat de les divisions interiors, i
• El tipus i la localització dels equipaments i de les instal·lacions.

Organització general del conjunt
A nivell d'organització general del conjunt, es potenciarà la flexibilitat mitjançant:
• L’agrupament dels espais similars en quant a característiques físiques (altura
lliure, superfície, volumetria, prestacions tècniques, funcionalitat, etc.). Per
aquesta raó el projecte arquitectònic haurà de respectar la coherència dels
grups funcionals i de distribució definits al programa funcional.
• La localització racional dels “nuclis durs” o tècnics que permetran la “irrigació”
de les diferents zones de l'edifici. Es tracta d'ascensors, escales i columnes
d'instal·lacions, locals tècnics i serveis sanitaris.
• La sobrietat en el disseny geomètric dels espais interiors, evitant les formes
complexes.

Trama estructural i modulació de les façanes
La distribució racional del espais així com el disseny de les façanes s’adequaran al
sistema estructural de l’edifici i més especialment el posicionament dels pilars.
Per tal de facilitar la possible reorganització futura dels espais interiors la localització
dels envans de tancament serà coherent amb la modulació de les façanes i de les
seves obertures.

Grau de mobilitat de les divisions interiors
La lògica a seguir al compartimentar els espais i les plantes de l’edifici es definirà a
partir de:
• L’(es) activitat(s) prevista(es) dins la planta i els espais (zonificació),
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La probabilitat d'evolució futura de l'activitat,
La seguretat contra incendis (nivell de risc, exigències de ventilació, resistència
al foc, etc.)

Els envans que delimitaran els espais susceptibles de modificació (bàsicament els
despatxos, les sales de reunions els serveis sanitaris i el(s) nucli(s) de comunicació
vertical) hauran de respectar aquests principis.

Localització de les instal·lacions
L'existència d'una trama estructural racional i la modulació de les divisions interiors
implicarà localitzar de forma coherent el pas de les instal·lacions (columnes
d'instal·lacions, safates, fals sostre, etc.) i els seus equipaments fixos (per exemple
les boques de ventilació, els punts de connexió informàtica).
Les instal·lacions de climatització i ventilació, d'electricitat, de VDI, d'aigua sanitària,
etc., es dimensionaran i es localitzaran en coherència amb la trama de l’edifici.
Es recomana evitar el pas de les instal·lacions elèctriques, de VDI i de les canonades
d'aigua per l’interior dels envans susceptibles de ser modificats en el futur. D’aquesta
forma, el desplaçament d'un tancament interior no suposarà més que petites
modificacions en les instal·lacions.
Finalment, s'haurà d'evitar o almenys limitar la presència d’elements verticals fixos
(columnes d'instal·lacions, baixants, etc.) que puguin limitar la utilització òptima dels
espais i el correcte funcionament de les activitats.
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Sostenibilitat, durabilitat i
manteniment

L’Ajuntament del Prat de Llobregat acorda una gran importància a la sostenibilitat
medi ambiental, la durabilitat i la facilitat de manteniment dels edificis municipals.
Aquest triple objectiu implica considerar des de la fase inicial de redacció del projecte
arquitectònic, les condicions i els costos derivats d'explotació i les activitats futures
definides en aquest programa i integrar entre d’altres les consideracions que es
presenten a continuació.
Des del punt de vist econòmic i el cost global es recomana integrar a l’hora de valorar
les solucions tècniques l'estudi comparatiu dels costos de manteniment derivats i
privilegiar les que permeten un menor cost econòmic i un menor impacte ambiental
des de la seva fabricació fins al funcionament diari.

La sostenibilitat medi ambiental
El sector de la construcció és igualment un dels majors consumidors de recursos
energètics i més especialment els de origen fòssil. Per tant, tal com ho estableix el
codi tècnic sobre estalvi energètic (CT DB HE), el disseny general de l'edifici i de les
seves instal·lacions afavorirà l'ús racional de l'energia necessària, optimitzant al
màxim el seu consum i incorporant fonts alternatives renovables.
El projecte integrarà en el seu disseny, d'acord amb les altres exigències de solidesa,
durabilitat i seguretat, materials i components constructius respectuosos amb el medi
ambient des de la seva fabricació (consums energètics reduïts, etc.) o origen (per
exemple fusta provinent d'explotacions forestals sostenibles), el seu transport i la
seva col·locació en l'obra, fins al seu possible reciclatge futur.

Fiabilitat de l'edifici i dels equipaments
La fiabilitat de l'edifici es fomentarà mitjançant la prevenció inicial contra els possibles
disfuncionaments i la previsió de les possibles tasques de manteniment o de
reparació (i més especialment la seva durada).
Per assegurar la fiabilitat dels equipaments cal que:
• Escollir uns elements “mòbils” com per exemple les manetes de les portes i de
les finestres, els complements dels banys, etc., molt resistents a l'ús dels
usuaris i el pas del temps;
• Protegir les instal·lacions que podrien ser objectes de degradació eventual
(canalitzacions, armaris de comandaments, censors, etc.), localitzant-los per
exemple en uns espais únicament accessibles al personal de manteniment;
• Encastar els elements higiènics (vàters, urinaris) i reforçant les fixacions de per
exemple les aixetes, porta-tovalloles, seca-mans, etc.;
• Preveure sistemes de protecció contra les intrusions fora i dins de l'edifici
(especialment a la planta baixa).
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Durabilitat i longevitat dels materials
Es facilitarà la durabilitat dels materials mitjançant:
• La selecció de materials i revestiments adequats als usos previstos, resistents
al desgast, als productes de neteja, etc., i, a més a més, fàcils de netejar i de
reparar. El canvi d'una peça no haurà de suposar en el futur la renovació de
totes les altres. A més a més, s'ha d'assegurar que el material seguirà
comercialitzat en el futur;
• La consideració de les sobrecàrregues puntuals d'ús (mobiliari, equipaments,
activitats, etc.);
• La previsió d'elements de protecció horitzontals (arrambadors, sòcols, portes
reforçades, revestiments, etc.) i verticals resistents als cops i a les ratllades en
els passadissos i les escales que per tant quedaran més exposats a les
degradacions;
• La previsió d'equipaments fixos resistents a les degradacions (per exemple en
els serveis higiènics);
• La garantia de l'estanqueïtat de la coberta, de les façanes (evitar materials
porosos) i dels elements practicables;
• Etc.
A més a més, s'aconsella no utilitzar formes complexes ni materials poc
experimentats com a base del disseny arquitectònic. Al contrari, cal escollir (sobretot
en la pell de l'edifici, la coberta, els tancaments, les fusteries, etc.) uns materials més
experimentats i amb un nivell de durabilitat i de qualitat contrastat.

Simplicitat i eficiència del manteniment
És molt important des del disseny previ de l'edifici, tenir molt present a facilitar el
manteniment quotidià i la neteja de les superfícies interiors i exteriors. A més a més,
caldrà:
• Escollir per a les zones humides (serveis sanitaris, office, etc.), materials que
resisteixen a la humitat ambient i als productes de neteja, i de forma general
per a tot l'edifici, materials que es puguin netejar i desinfectar fàcilment. Els
paviments hauran d'assegurar la seguretat de les persones (antilliscants i no
abrasius);
• Preveure proteccions contra la brutícia i les degradacions dels revestiments
verticals interiors i exteriors;
• Preveure en les diferents instal·lacions, els elements de sectorització, talls i
aïllament apropiats;
• Escollir solucions arquitectòniques que permetin la neteja fàcil i el manteniment
periòdic de tots els espais de l'edifici així com de les façanes i dels espais
exteriors (descartant l'ús de cistella elevadora);
• Facilitar l'accés tècnic de manteniment a tota la coberta, als canals i baixants;
• Privilegiar la seguretat del personal, tot evitant la necessitat de línies de vida a
les zones amb risc de caiguda.
Els elements constructius de difícil accés (estructura, marquesines, etc.) no requeriran
un manteniment específic freqüent.
Es preveurà un sistema de Gestió Tècnica Centralitzada que permetrà el control i
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l'automatització dels equipaments relacionats amb:
• El funcionament tècnic de l'edifici, la climatització, la ventilació, l'electricitat, la
seguretat, etc., i
• La gestió de les activitats (horaris, reserves, etc.).

Agilitat per modificar certs aspectes o elements de l'edifici
Amb el pas del temps, certs elements de l'edifici podran ser modificats amb la finalitat
d'adaptar-los a l’inevitable evolució de les activitats, o reparats a causa del seu
desgast provocat per la seva intensa utilització.
Per aquesta raó, les possibles degradacions o problemes tècnics hauran de ser
reparats o canviats amb la mínima repercussió sobre el funcionament de l'edifici.
D’aquesta forma, en període de funcionament de l’edifici, s’evitarà als usuaris i a les
activitats les molèsties de les avaries i de la seva corresponent reparació.
Per això caldrà privilegiar la “intercanviabilitat” mitjançant la “estandardització” dels
elements i sistemes o materials amb facilitat de recanvi. Es tindrà en compte també la
coherència entre la vida útil dels equipaments i la “longevitat” del conjunt edificat.
Per facilitar el manteniment i les possibles intervencions, serà molt important afavorir
l'accessibilitat a les instal·lacions i als locals tècnics. Es recomana per exemple deixar
vistes les instal·lacions de lampisteria en els locals humits, o bé preveure un local
específic amb accés directe a les canalitzacions.
Les dimensions dels accessos als locals tècnics hauran de ser suficients per facilitar
el pas de les persones, dels equipaments, maquinàries i instal·lacions voluminosos.
La grandària de les columnes d'instal·lacions i de les safates, així com l'altura dels
fals-sostres seran suficientment importants per facilitar l'accés dels tècnics així com
les intervencions sobre les xarxes.
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Salubritat de l’edifici i els materials

L’Ajuntament del Prat de Llobregat dona prioritat a la salubritat futura de l’edifici. Amb
la pandèmia del COVID-19, aquest objectiu és de fet prioritari.
Per això el disseny arquitectònic ha d’aportar la màxima atenció a la qualitat de l’aire,
el confort tèrmic, el confort acústic, la higiene, la seguretat, etc.
En aquest context, les característiques constructives de l’edifici, el disseny dels
espais, l’accés a la llum natural, el disseny de la instal·lació de climatització i de
ventilació, els materials emprats, les solucions constructives, etc., són factors
essencials a tenir en compte.
Aquest programa tècnic estableix en els seus diferents capítols uns requisits i
recomanacions per afavorir la salubritat del futur edifici.
Pel que fa els materials que es puguin emprar en la construcció es destaca a
continuació els:
• Materials prohibits;
• Els materials a substituir;
• Els materials recomanats.

Els materials prohibits
Es tracta de:
• Plom i amiant;
• Escumants i blocs d’escumes amb CFC, SFG i HCFC: l’ús més important
delsHCFC (hidroclorofluorocarbonis) i CFC (clorofluorocarbonis) és com a
escumant: esprai de poliuretà i blocs d’escuma.
• Fusta tropical no certificada am certificats reconeguts oficialment com a ra FSC
(Fostes Stewarship Conucil) o el PEFC (Sistema Paneuropeu de Certificació
Forestal);
• Fustes tractades amb creosota o resines sintètiques.

Els materials a substituir
•

•

•

Policlorur de vinil (PVC). S’ha de substituir per alternatives ambientalment més
viables sempre que sigui possible, com ara el polietilè i el polipropilè en les
conduccions de sanejament; el polietilè i el cautxú per al cablatge elèctric i de
telecomunicacions; o el linòleum, el cautxú, el suro i la fusta certificada (també
per a fusteries exteriors) en el cas de paviments;
Acabats amb emissions de COV. Les pintures, els dissolvents i els adhesius
emeten compostos orgànics volàtils (COV) que són font de contaminació
interior als edificis perjudicial per a la salut. Per tant, les pintures naturals són
preferibles a les acríliques de base aquosa i aquestes a les sintètiques (que
són les que contenen més quantitat de COV);
Fustes tractades amb creosota. Se n’ha d’evitar l’ús a causa dels seus efectes
nocius per al medi ambient i per tant la salubritat de les persones;
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Aïllants provinents de materials derivats del petroli o aïllants amb elements
perjudicials per a la cap d’ozó (CFC o HCFC). Es poden substituir per suro,
llanes minerals, cel·lulosa, etc.

Materials recomanats
Es recomana l’ús de materials amb distintius ecològics reconeguts oficialment.
Almenys una família de productes dels emprats en la construcció de l’edifici, entenent
com a família el conjunt de productes destinats a un mateix ús, ha de disposar d’un
distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya, etiqueta
ecològica tipus I, d’acord amb la norma UNE-EN ISO 14024/2001, o tipus III, d’acord
amb la norma UNE 150.02/2005 INE:
• AENOR Medio Ambiente;
• Àngel Blau Alemany (Umweltzeichen Blauer Engel);
• Certificació FSC (Consell de Gestió Forestal);
• Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya;
• Etiqueta ecològica de la Unió Europea (EU Ecolabel);
• Cigne Escandinau (Miljömärkt Swan);
• NF Environnement;
• Envrionnmental choice;
• ANAB-IBO-IBN;
• Altres certificats reconeguts oficialment.
En general es recomana afavorir l’ús de materials reciclats i reutilitzats, materials del
lloc i materials naturals.

Residus
En el disseny de l’edifici s’han de tenir en compte aspectes que permetin minimitzar la
generació de residus durant el procés de desconstrucció parcial inicial, de
construcció, ús i de deconstruccció a llarg termini de l’edifici:
• Compensació de volums d’excavació;
• Ús de sistemes constructius i materials preindustrialitzats;
• Especejats i dimensions d’acord amb els estàndards disponibles, etc.
• Elecció de materials i sistemes constructius que facilitin la recuperació i
separació de components monomaterials per al reciclatge;
• Disposició obligatòria d’un espai que permeti emmagatzemar per separat els
diferents tipus de residus que s’originin en el període d’ús de l’edifici;
• Utilització de productes obtinguts de reciclatge de residus per a sub-bases,
paviments, panells aïllants i altres usos;
• Reutilització dels residus petris generats per un possible enderroc o demolició
previs a la fase de projecte.
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Estructura

El projecte permetrà d’adequar el sistema estructural existent s'adequarà als requisits
del CT DB ES_AE, ES_A, ES-F, ES-M i del CT DB SI. Es tindrà en compte també la
normativa NCSE, EHE, EFHE.
Ara bé, el sistema estructural existent es podrà modificar puntualment per tal
d’afavorir una distribució interior racional i funcional, especialment per a la localització
dels nuclis d’ascensors, escales i d’un(s) pati(s) interior(s).
Es recorda la necessitat d’adequar de forma coherent la modulació de les façanes i la
distribució interior amb el sistema estructural existent per afavorir la flexibilitat de
l'edifici.
No s'admeten estintolaments, voladissos desmesurats ni pòrtics de llums exagerades.
Cal evitar al màxim la presència de pilars i altres suports estructurals dins els espais
útils i més especialment en els espais tancats: despatxos i les sales de reunions.
Tampoc han de situar-se al bell mig dels envans o de les circulacions.
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Façanes i coberta

Valor de transmitància tèrmica de la pell de l’edifici
El DB-HE1 fixa els valors límits de transmitància tèrmica U dels edificis, segons les
diferents zones climàtiques de la forma següent:

D’acord amb l’objectiu de promoure un edifici nZEB, es recomana millorar aquests
valors per a la zona climàtic C en la qual es troba el municipi del Prat de Llobregat de
la forma següent:
• Murs, terres i cobertes en contacte amb l’aire exterior ≈ 0,2 W/m2K
• Parets mitgeres ≈ 0,4 W/m2K
• Fusteries exteriors < 1,6 W/m2K

Dades climàtiques del Prat de Llobregat
A continuació es detallen les dades climàtiques per a Barcelona/ El Prat de Llobregat,
les quals es tindran en compte a l’hora del càlcul de necessitats tèrmiques i de
confort.
Dades de Temperatura
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Dades de Nuvolositat

Dades de Humitat

Façanes
De forma general els materials i sistemes de tancament hauran de complir els
requeriments del CTE. Les solucions constructives no recollides en el CTE hauran de
disposar d’un document reconegut del propi CTE o, en el seu defecte, de la
corresponent acreditació emesa per una entitat certificadora competent (DAU, DIT,
DITE).
La solució constructiva de les façanes haurà d'assegurar:
• L'aïllament tèrmic necessari per aconseguir el valor de transmitància tèrmica
establert. Es recomana un aïllament tèrmic amb un gruix d’almenys 8 cm.
• L'aïllament acústic d'acord amb el que estableix la normativa vigent (cal
aconseguir un nivell residual de soroll de 25 a 30 dB als espais interiors);
• La impermeabilització a l'aire (CT DB HE-1 i HS.1 i 3);
• L'estanqueïtat a les filtracions d'aigua (CT DB HE-1 i HS.1 i 3);
• La no aparició de condensacions en els interiors;
• la resistència i la no-deformació per acció del vent;
• La resistència als rajos UV i a la corrosió;
• L'enlluernament en cas de façana de xapa;
• Un manteniment àgil;
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La seguretat de l'edifici, impossibilitant la seva escalada, i
La seguretat dels usuaris, evitant tot risc de despreniment en el futur.

El disseny de les façanes ha d’afavorir la il·luminació natural als espais interiors i més
especialment els espais de treball. S’incorporaran, a més a més, sistemes que
permetin la ventilació natural de les plantes així com la sobre-ventilació nocturna
Per a les dues façanes principals Sud-Oest i Nord-Oest, es recomana les de tipus
ventilades amb aïllament per l’exterior.
Es recomana dissenyar uns tancaments de façanes amb elements que permetin un
manteniment àgil i de baix cost, unes solucions tècniques simples i una fàcil
col·locació en l'obra i possible reposició.
La neteja dels vidres es podrà realitzar des de l’interior de l’edifici evitant l’ús d'una
cistella elevadora o similar.
A la planta baixa i com a mínim en una altura de 2,50m (especialment en cas de
façana ventilada), els revestiments exteriors hauran de ser molt resistents als cops, a
les ratllades i es preveurà una protecció contra els grafitis.
S'evitaran també les geometries complexes en tancament de xapa metàl·lica.
La distància entre la façana Sud-Est i la del centre cívic P. Domènech, serà de com a
mínim 3,00m.

Coberta
Les cobertes de les plantes àtic i coberta hauran d'assegurar les seves funcions
estructurals, d'aïllament tèrmic (es recomana un gruix d’almenys 10 cm ) i acústic, i de
protecció i d'evacuació de les aigües pluvials d'acord amb la normativa vigent (CT DB
HE i HS).
Cal privilegiar una geometria simple i afavorir al màxim la ubicació i el manteniment
de les instal·lacions de climatització, ventilació i les plaques fotovoltaiques. Per
aquestes cal evitar la presència d’elements arquitectònics que provoquin zones
d’ombres respecte l’azimut 0º+/- 60º.
Els acabats hauran de ser resistents als impactes, impermeables, inalterables a la
intempèrie i a la llum solar i de fàcil manteniment i reposició. Les làmines
impermeabilitzants es doblegaran i es preveuran sobreeixidors en cas de presència
d'un parament vertical en el perímetre de la coberta. El gruix mínim de les graves serà
de 4cm.
Les terrasses de la planta àtic i la coberta seran del tot accessibles per facilitar el seu
manteniment preventiu i el de les instal·lacions (per exemple per a la neteja periòdica
de les canals i dels sobreeixidors). Ara bé, l’accés a les zones ocupades per a les
instal·lacions només seran accessibles per a les persones habilitades.
Es respectarà el CT DB EL SU i la normativa de seguretat en el treball. Es preveuran
els elements de protecció, recomanant les baranes de 0,90m d’alçada mínima sense
manteniment en lloc de les línies de vida, així com les escales d’accés (limitant les de
“gat”).
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Els baixants seran preferiblement exteriors i situats en el perímetre. Es preveurà com
a mínim 1 per cada 100 m2 i els pendents seran superiors o iguals al 2%.
La previsió d’una coberta vegetal haurà de ser totalment justificada tant des d’un punt
de vista de la sostenibilitat com del manteniment i de la seva coherència amb les
altres instal·lacions (entre d’altres les plaques fotovoltaiques). La col·locació de
jardineres a les terrasses de la planta àtic és possible tot garantint la correcta
impermeabilització i que no hagi risc d’estancament de l’aigua pluvial i/o de rec que
pugui afavorir entre d’altres la propagació del mústic tigre.
Cal evitar també les cobertes en part transparents o translúcides d'incidència directa
(claraboies horitzontals). El sobre-escalfament derivat de la radiació directa, els
problemes de falta d'estanqueïtat i humitats i el risc d'intrusió que provoquen els fan
inviables.
Les entrades de llum natural a través de la coberta es podran realitzar mitjançant
claraboies verticals.

Les fusteries exteriors
Portes, finestres i finestrals han de complir amb la normativa vigent i garantir tant
l’aïllament tèrmic i acústic com la il·luminació i la ventilació natural dels diferents
espais.
La fusteria serà preferentment d'alumini (fulles oscil·lo-batents) amb trencament de
pont tèrmic.
Les portes d’accés al vestíbul a la planta baixa (doble fulla de 0,90m d’amplada)
seran automàtiques i disposaran d’un sistema de seguretat que impedeixi que surtin
dels carrils i caiguin. Les portes d'accés a l'edifici han de disposar d'un mecanisme de
retorn i les d'accés principal seran de doble fulla.
S'ha de limitar i restringir les grans superfícies de vidre. Es recomana (per raons de
seguretat, manteniment i sostenibilitat) evitar situar les làmines de vidre arran del
paviment i preveure un ampit amb una altura mínima d’1,10 m en relació al paviment
quan existeixi risc de caiguda a l'exterior.
S’aconsella preveure una superfície inferior als 3 m2 per a les fulles de les finestres no
practicables i inferior a 2 m2 per a les parts practicables per afavorir la seva
manipulació.
Tots els vidres exteriors seran dobles amb cambra d'aire. Els vidres col·locats en
posició central seran de seguretat, laminats i amb gruix mínim de 3+3. Cal evitar els
vidres col·locats solament amb silicona.
Els mecanismes d'accionament de les finestres i de les portes seran simples, de fàcil
manipulació i molt resistents. En cas de finestres situades a una especial altura o de
difícil accés, el mecanisme d'accionament haurà de ser motoritzat.
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Proteccions solars i de seguretat
Es preveuran proteccions exteriors per protegir de l'excés de sol totes les obertures
orientades entre els quadrants nord-est i nord-oest (45º a 315º). Per a l'orientació
nord no fa falta cap protecció i a l'est i l'oest s'han d'evitar les proteccions horitzontals
passives o fixes que no tenen un correcte rendiment quan el sol està més baix.
Les lames exteriors seran mòbils i orientables. Els sistemes utilitzats seran de fàcil
manteniment i no representaran cap risc per a la seguretat de l'edifici ni dels usuaris
ni del personal de manteniment. Els mecanismes d'accionament hauran de ser
interiors i simples.
Les proteccions no podran impedir o dificultar la neteja dels vidres exteriors.
Per a les obertures que puguin ser fàcilment accessibles des de l'exterior (per
exemple les de la planta baixa) es recomana preveure sistemes de protecció contra
les intrusions (reixes, persianes, vidre anti-intrusió, alarma, etc.).
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Sistemes de compartimentació
interior

Divisions interiors
Les divisions i elements interiors han de garantir les exigències d'estabilitat i aïllament
acústic (cal que siguin des del paviment fins al forjat superior) que marca la normativa
així com ser resistent al desgast general derivat de l'ús intensiu. Hauran de ser
independents del sistema estructural. En els passadissos i espais de circulació en cas
de preveure divisòries a base de sistema de plaques de cartró-guix, aquestes hauran
de ser “d’alta resistència” als impactes.
Cal evitar els ponts de transmissió acústica entre els despatxos i les sales de
reunions en els passos d'instal·lacions i les trobades entre envans i fusteries.
Les divisions hauran de suportar els elements fixos com per exemple prestatgeries,
aparells sanitaris, etc.
Als despatxos i les sales de reunions es preveurà una mampara de separació amb el
passadís equipada amb vidre i persiana veneciana o similar.
Les grans superfícies de vidre fix a l’interior dels espais que es puguin confondre amb
portes o obertures estaran degudament assenyalades.

Fusteria interior
Les dimensions de la fusteria interior s'adequaran a les exigències funcionals i de
seguretat de cada espai o local.
Les portes situades en les principals vies de circulació incorporaran un “ull de bou” de
vidre o similar (sempre d'acord amb la normativa contra incendi). Per a les portes dels
despatxos s’aconsella únicament les de una sola fulla i forma general, l'ample de les
portes serà de 0,80 m (el màxim d'1,23m).
Totes les portes comptaran amb reforços interiors resistents als cops. Els vidres seran
de tipus laminar, resistents als cops i sense risc de fragments tallants en cas de
trencar-se. Compliran segons el cas amb els criteris de resistència establerts pel CT
DB SI.1 i SI.3 així com el nivell d'aïllament acústic que marca la normativa. Cal evitar
les portes interiors únicament de vidre (sense fusteria) i les amb battents en els dos
sentits.
Les portes interiors seran d'un material resistent als impactes i al frec. S'equiparan
amb manetes de fàcil accionament, panys mestrejats, resistents i inoxidables i molles
de tancament amortitzat automàtic.
Les portes de sortides d'emergència incorporaran sistemes d'obertura automàtic i/o
anti-pànic. Les dimensions i els materials compliran amb els criteris de seguretat
establerts pel CT DB EL SU.1 i SU.2.
En els locals humits (wc, dutxes), es recomana que els marcs i les portes estiguin
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col·locats o protegits contra la humitat fins a uns 10 cm sobre el nivell del sòl.
En els serveis sanitaris l'ample mínim serà de 0,80m i les portes obriran cap a fora. El
passador interior serà practicable des de fora. Per als serveis adaptats PMR, es
recomana una porta de tipus “corredís”.
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Acabats interiors i exteriors

Els acabats interiors contemplen:
• Els paviments;
• Els revestiments verticals, i
• Els revestiments del sostre.
D'una forma general, i amb la finalitat d'assegurar la sostenibilitat i la durabilitat de
l'edifici, es recorda la necessitat d'utilitzar materials tradicionals, no inflamables, de
fàcil manteniment i reparació i que no presenten risc de deformació amb el pas del
temps. Caldrà privilegiar materials lliures de compostos orgànics volàtils (COV) que
puguin ser nocius per a la salut i el medi ambient.
Hauran de complir també amb les condicions de reacció al foc definides al DB SI 1
(sostres i parets: C-s2, d0 – sòls: EFL).

Els paviments
De forma general, els paviments han de ser resistents el frec i als impactes, no
inflamables et de fàcil manteniment.
En relació a la seguretat d'ús (DB SU) es recorda que no han de presentar
imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 4 mm
(DB SU). En zones interiors de circulació no hi haurà perforacions per on es pugui
introduir una esfera de 15 mm de diàmetre (8 mm en les escales).
S'haurà de considerar la resistència al lliscament de conformitat amb la DB SU 1:
• Zones interiors seques: pendent menor del 6%, classe 1; pendent major del 6%
i escales, classe 2.
• Zones interiors humides (entrades de l'edifici i terrasses cobertes incloses):
pendent menor del 6%, classe 2; pendent major del 6% i escales, classe 3.
• Zones exteriors i dutxes: classe 3.
En els accessos a l'edifici, el vestíbul d'entrada i els passadissos, els paviments han
de ser anti-pols, antilliscants (classe 1 i 2) i no abrasius, amb una gran resistència al
frec, al transit intensiu de persones, als esforços punxants i que es puguin netejar
fàcilment (p.e. amb aigua).
A la planta baixa de l'edifici on es preveu un trànsit més intens de persones, es
recomana un paviment tipus terratzo (no microgra ni tonalitat molt fosca o molt clara)
o similar amb acabat rebaixat, poliment i abrillantat. El sòcol del mateix material tindrà
una altura mínima de 7 cm. Cal evitar al contrari a tot l'edifici, les moquetes o altres
materials amb components d'origen tèxtil o similar.
A les plantes superiors, es recomana un paviment tipus vinílic homogeni prensat
termoplàstic continu o similar, anti-electricitat estàtica.
En els locals humits els paviments seran preferentment del tipus gres, impermeables,
imputrescibles, sense relleus que acumulin brutícia, de fàcil neteja, antibacterians,
resistents a productes higiènics de neteja i a agents químics, antilliscants (classe 2 i 3
o classe B) amb peus calçats i descalços, en sec o mullats. La seva rugositat haurà
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de ser tal que no molesti o fereixi les plantes dels peus descalços. Els sòcols seran
de mitja-canya. No permetran la formació de tolls i disposaran de pendents del 2%
cap a embornals sifònics i a les dutxes cap a canaletes de desguàs al llarg dels murs
sota els ruixadors. Les reixetes seran de material inoxidable. Es recomana triar tons
clars.
El paviment dels magatzems, dipòsits d’arxiu, locals de logística i tècnics serà de
tipus terratzo o industrial acabat arrebossat i pintat, antilliscant (classe 2 a 3).
Les possibles rampes i les escales tindran un sòl antilliscant (classe 2) i no
s'admetran els elements adherits.

Els revestiments verticals
Els revestiments verticals incorporaran elements de protecció eficaç al frec i als
impactes i de fàcil manteniment (arrambador, sòcol) de fins a 1,50 m d'alt a les àrees
o espais més sensibles (passadissos, vestíbul).
A les sales de reunions de 50m2, s'haurà de preveure una protecció contra l'impacte
de les taules i cadires en una franja compresa entre 0,60 m i 0,75m des del terra.
En general es recomana preveure un acabat tipus pintura plàstica fàcil de netejar.
En els locals humits, vestidors, serveis sanitaris, etc., s’aconsella uns paraments
verticals en tota la seva altura amb materials impermeables, imputrescibles, resistents
als cops, llisos, de fàcil manteniment, desinfecció i reparació amb les trobades i
arestes arrodonides amb un radi inferior a 1 cm. Quan hi hagi una aigüera o pica es
preveurà al voltant el mateix tipus de material.
En els locals tècnics i de manteniment, els paraments verticals seran esquerdejats o
de formigó vist, acabats pintats segons el cas.
A l'exterior, el material de façana serà resistent als cops (anti-vandàlic), a les
intempèries, fàcil de netejar (especialment amb els grafits), sense risc de
despreniment i no permetrà la possible escalada de les façanes.

Sostres
Atesa l’alçada lliure existent a les plantes 1, 2, 3, 4 i àtic limitada a 3,00 m, la previsió
d’un fals-sostre acústic continu hi és opcional. Es recomana estudiar també solucions
amb plafons acústics verticals o similars, deixant les instal·lacions i el sostre
parcialment vistos. Aquesta solució facilita, a més a més, la descarrega tèrmica de
l’edifici. Ara bé, en el moment d’escollir el sistema més adient, la qualitat acústica i
visual del espais de treball així com l’alçada lliure són prioritàries.
El o els sistemes emprats hauran de facilitar un accés àgil a les instal·lacions. Les
dimensions de les peces hauran de permetre la seva fàcil manipulació i registre. No
podran deformar-se amb el pas del temps.
Es recomana l'ús de materials tipus reciclat.
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Als espais tipus magatzems i locals tècnics el sostre podrà ser de guix acabat pintat.
En els locals humits tal com vestidors i serveis sanitaris el fals-sostre haurà de ser
hidròfug, inalterable a la humitat i als productes químics, imputrescible. Tots els
elements metàl·lics seran inoxidables o adequadament protegits contra la corrosió.

Poliprograma

64

Ajuntament del Prat de Llobregat
Projecte de la nova seu de l’àmbit de serveis a les persones

2.10

Programa funcional i tècnic

Habitabilitat i accessibilitat

Habitabilitat
La noció d'habitabilitat i de confort dels espais és molt important a l’hora de dissenyar
un edifici sostenible i d'alta qualitat ambiental.
Aquesta noció implica bàsicament respectar la superfície útil prevista en el programa,
el gàlib i l'altura lliure dels espais interiors.
L'altura lliure és la distància lliure de tot obstacle entre el terra i el parament
horitzontal superior (fals sostre, forjat, jàsseres, etc.). El pas de les instal·lacions o
l'estructura no la pot interferir.
Si bé, normativament l’alçada lliure mínima normativa per als espais de treball és de
2,50m, el quadre següent recopila les diverses recomanacions en relació amb l'altura
lliure dels diversos espais a l’edifici.
Tipologia d'espai o local

Altura lliure mínima
recomanada

Vestíbul, oficina d’atenció a la planta baixa
Despatxos, espais de treball oberts, sales de
2
reunions > 25 m
2
Sales de reunions i entrevistes < 25 m
Serveis sanitaris, vestuaris, magatzems,
circulacions horitzontals, locals de manteniment.
Locals tècnics

3,50 m
2,65 m
2,50 m
2,20 m
A determinar en funció de la
maquinària instal·lada.

Pel que fa a la fondària dels espais (distància entre la façana i la paret divisòria
oposada) es recomana:
- Per als despatxos tancats i les sales de reunions i/o entrevistes de fins a 15m2:
4,00 a 4,25m;
- Per a les sales de reunions de 20m2: 5,00 m.
Es recomana evitar les formes quadrades.

Accessibilitat
L'edifici i els seus espais exteriors associats, hauran de ser adaptats a les persones
amb mobilitat reduïda (handicap motor o sensorial) però també a totes les persones
que tinguin dificultats momentànies per a desplaçar-se.
Per tant, en cas de desnivells entre espais comunicats horitzontalment, s'hauran de
preveure rampes d'accés i evitar els graons aïllats.
Es preveurà com a mínim un servei sanitari adaptat PMR a cada planta. Les portes
d’accés podran ser del tipus “corredís”.
L'amplària dels accessos, passadissos i escales haurà de complir com a mínim els
requisits del CT DB SI.3 i del CT DB SU.1 i 2 i la normativa sobre supressió de
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barreres arquitectòniques. En general s'aconsella un ample de passadís no menor
d'1,20 m als espais poc transitats i d'1,50 m a les altres àrees de l'edifici (passadissos
d'accés als despatxos i espais de treball).
Diferents espais previstos al programa podran acollir elements voluminosos. Es tracta
per exemple del vestíbul, les sales de reunions polivalents de 50 m2, l’espai cuina de
l’office i també dels locals tècnics que contenen maquinària (calderes, tancs d'aigua).
El projecte haurà de tenir en compte aquestes possibles situacions i preveure uns
accessos horitzontals (passadissos i portes) i verticals (muntacàrrega i ascensors)
suficients, amb una porta amb un ample no menor d'1,20 a 1,60 m segons el cas.
El pendent màximes de les rampes serà la següent:
• 12% (recomanable 10%) en trams de menys de 3 m de llarg,
• 10% (recomanable 8%) en trams de menys de 10 m de llarg,
• 8% (recomanable 6%) en trams de més de 10 m de llarg.
En trams de més de 15 m cal preveure un replà intermedi.
Es recomana preveure dues escales protegides (l’edifici es dividirà en dos sectors
d’incendi), una principal i una secundària, tot i que la l’ocupació de cada planta pugui
ser inferior a 100 persones. L’amplada de l’escala principal serà de com a mínim
1,20m per tal de facilitar el creuament de dues persones i la secundària complirà amb
el mínim establert pel CTE DB SI i SU. El nombre màxim d'esglaons seguits és de 12 i
el mínim de 3.
S’hi preveurà els elements de protecció normatius (bandes antilliscants per exemple).
Disposaran de baranes en els costats oberts i passamans en els costats tancats. En
cas que estiguin tancades en els dos costats, hi haurà un passamà a cada un i si
l’escala té una amplada superior a 2,40m, hi haurà un passamà central utilitzable en
els dos sentits de circulació
La ventilació de les escales que siguin protegides segons el CTE DB SI, serà
preferentment natural (en lloc de la sobrepressió diferencial) a raó de 1m2 per planta
com a mínim. En cas que no es pugui realitzar aquesta ventilació natural, es ventilarà
llavors mitjançant conductes independents d’entrada i sortida d’aire o amb un sistema
de pressurització.
Cal evitar les escales amb paviment metàl·lic o similar sorollós.
Cal protegir l’espai situat a sota de les escales quan existeixi el risc d'impacte per
altures menors de 2 m (DB SU).
Es recorda la necessitat de preveure com a mínim dos ascensors des de la planta
baixa fins a la planta àtic, amb una capacitat mínima de 6 persones i 600 kg de
càrrega per un i de 1.000 kg per a l’altra.

Elements de protecció i de suport
És necessari l'ús de protecció quan hi hagi desnivells superiors a 55 cm (DB SU).
S'hauran de senyalitzar els desnivells inferiors que puguin representar risc de
caiguda.
L'altura mínima de la barrera de protecció és de 110 cm. Les barreres no podran ser
escalables (DB SU). Entre 0 i 110 cm no podrà haver-hi obertures que puguin ser
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travessades per una esfera de 10 cm de diàmetre (DB SU).
A les escales i les rampes es preveuran dos passamans a banda i banda situats a
una altura de respectivament 65 a 75 cm i de 90 a 95 cm . En les rampes amb
desnivell superior a 15 cm és necessari també preveure un passamà.
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Acústica

El projecte arquitectònic haurà de proposar unes prestacions acústiques de qualitat.
No obstant això es recomana desenvolupar una reflexió específica per al confort
acústic de la sala de plens, de les sales de reunions, dels despatxos i dels espais
oberts de treball on un concepte erroni pot tenir incidències desagradables per als
usuaris. El confort acústic dependrà dels aspectes següents:
• El nivell de soroll ambient Lp
• El nivell d'aïllament acústic dels espais amb l'interior i l'exterior, DnAt, i
• El temps de reverberació Tr.

El nivell de soroll ambient, Lp
El nivell sonor expressat en dB(A) d'un local és el nivell de soroll generat per tots els
equipaments tècnics, les maquines, les instal·lacions, ventilació, il·luminació, etc., que
funcionen al mateix temps així com els sorolls exteriors o de locals veïns que es
perceben dins del local.
Un nivell de soroll ambient massa elevat genera importants molèsties als usuaris
especialment al vestíbul, la sala de plens, les sales de reunions, els despatxos i els
espais de treball oberts, els quals es veuen obligats a parlar més fort. No s'haurà de
superar-hi els 25-30 dB(A).

El nivell d'aïllament acústic, DnAt
El nivell de soroll dins el vestíbul i la sala de plens podrà arribar i superar els 60
dB(A), la qual cosa podria generar fortes molèsties als espais contigus. Per aquesta
raó es recomana estudiar amb molta atenció la capacitat d'aïllament dels tancaments
interiors (inclosos portes i instal·lacions) d'aquests locals amb els altres espais.
Per a les sales de reunions, els despatxos i els espais de treball oberts cal aconseguir
un nivell d'aïllament acústic de 50-55dB(A) en relació amb els altres espais. Les
portes de comunicació aconseguiran com a mínim 30dB(A).
Per al soroll d'impacte caldrà aconseguir un nivell d’aïllament de 65dB(A) com a
mínim.
En relació amb l'exterior, cal aconseguir un nivell residual de soroll de 35 dB a
l’interior dels espais.
Pel que fa al nivell d’emissió de soroll de l’edifici cap a l’exterior aquest serà inferior a
55dB(A) en horari diürn i 50 dB(A) en horari nocturn.
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El temps de reverberació, Tr
El temps de reverberació estàndard per a les sales de reunió, els despatxos i els
espais de treball oberts serà de 0,7s , i en el vestíbul de 0,9s.
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Climatització

La climatització i la ventilació seran els centres de consum energètic més importants
de l'edifici. Per això, cal tenir molt cura en dissenyar unes instal·lacions que, d'acord
amb el RITE, CT DB HE, garanteixin les prestacions de confort necessàries
optimitzant els consums energètics i els costos d'explotació.
Les instal·lacions hauran de ser de qualitat per oferir als usuaris unes condicions de
confort adequades. Afavoriran els estalvis energètics i incorporaran altres recursos
renovables i/o no contaminants.
A més a més es dona molta importància a proposar sistemes de climatització i
ventilació que no contribueixin a la transmissió de virus i bacteris entre persones.

Característiques per a minimitzar la transmissió de malalties tipus
COVID-19 o similars
Es presenten a continuació diferents regles i recomanacions específiques per tal de
minimitzar la transmissió i la propagació dins l’edifici de malalties respiratòries tipus
COVID-19 o similar.
• El sistema de distribució de climatització es realitzarà amb sistemes que
minimitzin la circulació d’aire;
• La ventilació no ha d’incorporar sistemes de recirculació d’aire;
• El control de l’extracció d’aire funcionarà en base a l’ocupació dels espais
(despatxos, sales de reunió, espais oberts, etc.) i prioritàriament es
realitzarà abans o després de a seva ocupació;
• Les circulacions d’aire de recirculació en cas de ser necessàries es
realitzaran amb reixes situades a la part baixa de la paret;
• Els circuits de recirculació d’aire han d’incorporar en algun punt un equip de
desinfecció UV;
• La ventilació de banys es realitzarà de forma ininterrompuda durant les
hores de funcionament del edifici.

Característiques per al confort tèrmic i higromètric dins els espais
Amb l'objectiu d'obtenir uns nivells de confort adequats, el disseny de la instal·lació
contemplarà:
• Les diferents necessitats dels diversos espais i per tant la sectorització de
les instal·lacions;
• Les fluctuacions del nivell d'ocupació dels locals;
• Les variacions dia/nit i estacionals (hivern, estiu, primavera, tardor);
• L'orientació de les obertures;
• La inèrcia de les façanes;
• etc.
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Característiques qualitatives de equips
Les instal·lacions de climatització i ventilació es caracteritzaran per:
• La seva fiabilitat i el seu manteniment àgil (materials de qualitat,
correctament dimensionaments en funció d'un possible creixement futur,
totalment accessibles);
• La seva flexibilitat de gestió mitjançant, circuits diferenciats per sectors que
permetran la fragmentació del funcionament i la regulació automàtica
sectoritzada, amb una gestió informatitzada centralitzada dels diferents
sistemes a l'interior de l'edifici.

Recomanacions per a l’estalvi energètic
Per afavorir els estalvis energètics, s'haurà de dissenyar les instal·lacions tenint en
compte, entre d’altres, els següents factors:
• La intermitència, que consisteix a parar el funcionament durant els períodes
de no ocupació dels espais, la qual cosa pot generar una programació
específica per als diferents grups funcionals i espais;
• La regulació automàtica que permetrà per exemple mantenir una
temperatura constant i autoregulable d'acord amb les condicions ambientals
i d'ocupació a l'interior i a l'exterior dels locals;
• La sectorització de les instal·lacions en funció de l'orientació dels espais, la
distribució i l'ús de les diferents plantes i/o àrees funcionals,

Producció de fred i calor
A fi d’afavorir la consecució d’un edifici de consum energètic quasi nul ( NZEB), es
recomana la instal·lació d’equips de producció de fred i calor centralitzats basats en
bombes de calor i l’aigua com a fluid portador. En aquest sentit es desaconsella
sistemes VRV amb gasos refrigerants, els quals tenen un alt impacte en la contribució
al canvi climàtic degut al us de gasos que equivalent a grans quantitats de tones de
CO2 emeses a l’atmosfera.
En tot cas a efectes de sostenibilitat del edifici, es sumaran les tones equivalents de
CO2 emeses per l’ús de gasos refrigerants en base al càlcul del TEWI (Total
Equivalent Warning Impact) i el reglament d’instal·lacions frigorífiques RD 552/2019.
Es prioritzaran sistemes i màquines d’alta eficiència energètica, basats en bombes de
calor d’aerotèrmia amb consideració de sistema amb energies renovables.
En lloc d’instal·lar un sol equip amb tota la potencia, es recomana instal·lar dos o tres
bombes de calor per dividir la potencia en diferents equips. D’aquesta manera el
sistema de climatització podrà seguir funcionant en cas d’averia d’una maquina i per
altra banda es millorarà la eficiència al treballar en períodes de baixa demanda.
Una de les bombes de calor disposarà de recuperació d’energia i aquesta energia es
destinarà a la refrigeració de les sales polivalents de reunió de 50 m2 previstes a
cada planta. El fred produït amb el sistema de recuperació serà gratuït ( millor que
renovable) i es podrà utilitzar en aquests espais donat que amb molta probabilitat
quan l’edifici estigui funcionant en producció de calor, en aquests

Poliprograma

71

Ajuntament del Prat de Llobregat
Projecte de la nova seu de l’àmbit de serveis a les persones

Programa funcional i tècnic

es requerirà fred. En la següent imatge es mostra el esquema recomanat per a la
bomba de calor amb recuperació/4 tubs.

Les marques i models dels equips de producció es concretaran conjuntament amb els
serveis tècnics municipals.
Es preveurà un sistema de control de la despesa energètica del sistema de
producció, tant pel que fa als consum elèctrics o de gas, com en la producció d’aigua
calenta o freda. Amb aquestes dades el sistema haurà de ser capaç de supervisar el
correcte rendiment i eficiència dels equips.
Es disposarà d’un subquadre elèctric de producció que permeti connectar i
desconnectar manualment qualsevol dels equips de producció. El mateix selector
permetrà el mode automàtic, en el qual el control serà des del sistema de gestió
centralitzat.
Les bombes de calor s’ubicaran en planta àtic i/o coberta i permetran possibles
ampliacions en el futur i es configuraran per afavorir l’accés per a les tasques de
manteniment.
Els equips de producció se situaran en bancades que permetran repartir les
carregues i el correcte manteniment. Es respectaran sempre les distancies lliures
d’accés que recomana el fabricant dels equips.
Es revisarà que els nivells sonors emesos pels equips de producció de calor i fred,
estiguin dintre dels rangs permesos, i es prendran les mesures necessaris per a la
seva atenuació, en cas de ser necessari.

Distribució de fred i calor
La distribució de calor i fred a l’edifici es podrà realitzar mitjançant terra radiant o una
distribució de fan-coils preferentment en paret.
Per a les sales polivalents de 50 m2 , s’aconsella preveure una unitat de tractament
d’aire independent, i amb permís de funcionament mitjançant detector de presencia.
Aquestes sales podran funcionar amb fred de forma independent mentre que la resta
de edifici funcioni amb mode calor.
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Terra radiant.
Aquest sistema presenta l’avantatge d’evitar les circulacions i moviments d’aire que
afavoreixin la mobilitat de virus i bacteris.
Per a afavorir la distribució de calor i minimitzar la inèrcia tèrmica el gruix de morter
per damunt de les protuberàncies de col·locació dels tubs hauria de tenir un gruix al
voltant de entre 2 i 4 cm.

El sistema de terra radiant per altra banda es el que afavoreix el màxim benestar
tèrmic i maximitza la eficiència pel fet de treballar a baixa temperatura.
Indirectament el sistema de terra radiant al poder treballar a molt baixa temperatura
farà que el COP de les bombes de calor augmenti fins a valors màxims indicats pel
fabricant afavorint la classificació energètica del edifici i la consideració de edifici
NZEB.
Fancoils
En cas que per diverses circumstancies no sigui possible la instal·lació del terra
radiant/refrescants, i la distribució de calor i fred s’hagi de realitzar mitjançant equips
amb circulació d’aire, es prendran com a mínim les següents prevencions:
- En el retorn de l’aire s’instal·laran filtres HEPA o un sistema de desinfecció
mitjançant llum ultraviolada UVC.
- En cada sala s’instal·laran d’una forma homogènia reixes de impulsió en la part
superior i reixes de retorn a ser possible en la part inferior. Com a valor
orientatiu caldrà que per cada espai de 4x4 metres (16m2 de sala) es disposi
d’una reixa de impulsió i una de retorn.
- Les velocitats de circulació de l’aire es reduiran al mínim possible.
- S’instal·laran preferentment els fancoils en les parets ja que generen un millor
confort tèrmic i acústic.
Cada sala disposarà del seu sistema de distribució de fred i calor independent i amb
un control de temperatura exclusiu controlable per l’usuari compatible amb el control
automàtic centralitzat del clima.
Distribució hidràulica
La instal·lació hidràulica es realitzarà amb materials no afectats per la corrosió (evitar
per tant les canonades de ferro) i la difusió de oxigen. Així doncs el material elegit
serà la canonada multicapa, convenientment subjectats a les parets i d'un material
resistents als cops i al vandalisme.
Les canonades s'instal·laran amb un aïllament mínim per evitar la condensació a
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l'interior dels locals climatitzats, i en la resta d’espais s'aïllaran tèrmicament per evitar
les perdudes segons especificacions del RITE.
La instal·lació hidràulica disposarà d'un nombre mínim de circuits independents per
planta o per tipus d'instal·lació, amb bomba d'impulsió des del col·lector en cada un i
amb possibilitat de seccionament i buidat. Es preveuran sistemes d’equilibrat
hidràulic.
Cal garantir l'accés practicable, ràpid i senzill a cada col·lector de terra radiant per al
seu manteniment i regulació.
Cada espai disposarà d’un control de temperatura i programació horària
independents.
A fi de garantir el correcte funcionament del terra refrescant al estiu i evitar
condensacions caldrà preveure en cada estança un equip de deshumectació.
La impulsió i retorn d’aire dels equips de des humectació, es situaran a una alçada
inferior a 1 metre respecte al terra, evitant així la creació de corrents d’aire a l’alçada
de les persones i afavorint la no condensació d’aigua al terra. Els equips es podran
encastar en la paret segons el model que es mostra a continuació.

Addicionalment, a fi d’augmentar l’aportació de fred i deshumectació de l’aire de
ventilació, les unitats de tractament d’aire incorporaran una bateria
sobredimensionada per sobre-refredar-lo. Aquesta bateria també podrà ser utilitzada
a l’hivern per sobre escalfar l’aire en cas de necessitat.
Els desguassos dels elements terminals de la instal·lació seran sempre per gravetat i
disposaran de sifons. La xarxa de desguassos s'ha de connectar amb els baixants
pluvials. Mai amb la xarxa de sanejament.
Es revisarà que els nivells sonors emesos pels equips de deshumectació, amb el
objectiu de comprovar que estan dintre dels rangs permesos, i es prendran les
mesures necessaris per a la seva atenuació, en cas de ser necessari.

Control de la instal·lació
El control de la instal·lació ha de permetre de forma centralitzada la desconnexió dels
circuits de terra radiant/refrescant de cada espai.
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Des de el control centralitzat es podran establir horaris de funcionament de cada una
dels espais.
Els quadres de control dels elements de la instal·lació han de permetre el seu
funcionament en mode manual, cero o control automàtic centralitzat.
La consigna de humitat dels equips de deshumectació serà del 70% d’humitat,
sempre que no es produeixin condensacions en algun punt determinat, donat que cal
minimitzar el funcionament d’aquest equips i la seva única funció es la de evitar les
condensacions al terra.
El control del sistema de climatització de les sales de reunions de 50 m2 serà
independent de la resta i es podrà accionar de forma manual des de la mateixa sala.
Tot i això un detector de presencia evitarà que el sistema es quedi accionat
accidentalment després del us de la sala.
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Ventilació

A l’edifici solament es mourà aire primari de ventilació amb el qual les circulacions
d’aire serà d’aire 100% exterior o 100% d’extracció.
Es recomana sistemes de ventilació amb una aportació d’aire primari centralitzat i
comportes individuals per a cada espai. Si es creu necessari per temes d’espai de
muntants i distribució, es podran instal·lar recuperadors parcials en algunes
plantes/espais (per exemple les sales polivalents de 50m2) i en aquest casos
l’aportació d’aire exterior es podrà realitzar per exemple des d’un pati interior.
El rati de ventilació mínim a aplicar en els espais d’oficines serà de 12,5 l/s, però el
volum a moure per una jornada de treball de 8h es podrà fraccionar en part fora de
les hores de màxima ocupació, evitant així els moviments d’aire i de partícules
patògenes.
A part dels requisits normatius a complir (segons RITE), cal garantir que els espais
disposin de la superfície de ventilació natural mínima així com de la ventilació natural
creuada en tots els espais normalment ocupats. S’estudiarà també la conveniència
d’incorporar sistemes de sobre-ventilació natural nocturna.
El control de ventilació de cada sala es realitzarà de forma individual i amb sistema de
detecció de presencia en les sales de reunions i zones d’espera, de manera que
solament s’activarà la ventilació quan existeixi presencia de persones, reduint així el
consum energètic.
Es prioritzarà la detecció de presencia en vers les sonda de qualitat d’aire/CO2, donat
que aquestes actuen amb un retard sobre el sistema de ventilació, quan augmenta de
forma sobtada la quantitat de persones.
Les comportes individuals solament s’accionaran quan es detectin presencia de
persones i el cabal global del edifici es podrà regular en funció del deteriorament de la
qualitat d’aire global de edifici.
Les unitats de tractament d’aire primari incorporaran variadors de freqüència en tots
els motors i un llaç de control amb sensor de pressió disponible amb la finalitat de
variar el cabal i aconseguir una pressió disponible constant.
Les unitats de tractament d’aire incorporaran un recuperador d’energia per a complir
amb les especificacions del RITE. Per qüestions de salubritat i contagis aquest
recuperador no podrà ser de roda entalpia o de qualsevol altre sistema que permeti la
transferència de partícules entre l’aire d’entrada i el de sortida. En aquest sentit es
recomana un model amb les característiques indicades el la imatge que segueix.
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Sales polivalents i de reunió de 50m2
Caldrà una especial atenció en aquests espais per les seves característiques. Serà
necessària la instal·lació d’un equip de tractament d’aire exclusiu que incorporaràn el
recuperador d’energia, els sistema free-cooling i també la bateria necessària per
proveir de calor i fred la sala. El seu funcionament serà exclusivament amb aire
exterior i no serà possible la recirculació d’aire evitant així la transmissió de partícules
patògenes suspeses en el aire.
En cas que s’escolleixi el sistema de terra radiant per al conjunt de l’edifici, la
climatització en aquestes sales serà exclusivament des de la seva unitat de
tractament d’aire, la qual s’activarà mitjançant detector de presencia, de manera que
la climatització i renovació d’aire en aquestes sales solament funcionarà quan les
sales estaran ocupades, aquet fet per si sol comporta un gran estalvi energètics i
aporta sostenibilitat al edifici.
Les unitats de tractament en aquestes sales, s’instal·laran en el fals sostre de la
mateixa sala i l’aire de renovació es captarà des de l’exterior (per exemple dins un
pati) , i s’expulsarà en façana mitjançant conductes.
Els desguassos dels elements terminals , recuperadors i unitats de tractament d’aire,
seran sempre per gravetat i disposaran de sifons, i es connectaran a la xarxa de
baixants pluvials, no a la xarxa d’aigües negres o grises.
Els registres per a manteniment de les unitats de tractament d’aire i filtres estaran
indicats en els plànols de fals sostres del projecte.
Espais diàfans
Les renovacions d'aire als espais tal com exigeix el RITE es faran de forma que es
garanteixi una distribució i recollida uniforme dins dels espais, evitant la sensació de
corrent d'aire (aspecte especialment rellevant per als llocs de treball d’atenció directa
situats a la planta baixa).
La renovació dels espais diàfans es realitzarà de forma centralitzada en tot el edifici i
es podrà incorporar un sistema de reducció de cabal de ventilació en funció d’una
sonda de qualitat d’aire general ( CO2) instal·lada en el conducte d’extracció general.
L'aire extret en els serveis sanitaris i els vestuaris no podrà ser reutilitzat com a aire
de recirculació i la seva expulsió cap a l'exterior es farà de forma diferent als altres
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circuits.
La distribució dels conductes es pot fer pels falsos sostres (passadissos), sempre que
es pugui permetre el seu registre en tota la seva longitud. Els retorns d’aire serà per
conductes i no per plenums de ventilació.
Es revisarà que els nivells sonors emesos pels equips de ventilació estiguin dintre
dels rangs permesos. En cas de ser necessari es prendran les mesures necessaris
per a la seva atenuació.
Els registres per a manteniment de les unitats de tractament d’aire i filtres estaran
indicats en els plànols de fals-sostre del projecte.
Els desguassos dels elements terminals, recuperadors i unitats de tractament d’aire,
seran sempre per gravetat i disposaran de sifons, i es connectaran a la xarxa de
baixants pluvials, no a la xarxa d’aigües negres o grises.
Despatxos i petites sales de reunions.
En aquest espais tot i que l’aire de renovació provindrà del sistema centralitzat de
tractament d’aire, es disposarà de comportes de zona i detectors de presencia de
forma que solament es realitzarà la renovació d’aire quan existeixi presencia de
persones el la sala.
Els ventiladors de les unitats centrals de tractament d’aire incorporaran variador de
velocitat mitjançant un control a cabal constant de manera que regularan la seva
potencia en funció de les sales que es trobin ocupades. Aquest sistema funcionarà en
paral·lel al control de qualitat d’aire.

Control de la instal·lació
El control de la instal·lació ha de permetre de forma centralitzada la desconnexió dels
circuits de terra radiant/refrescant de cada espai.
Des de el control centralitzat es podran establir horaris de funcionament de cada una
dels espais.
Els quadres de control dels elements de la instal·lació han de permetre el seu
funcionament en mode manual, cero o control automàtic centralitzat.
El control de ventilació es realitzarà preferentment amb sistemes que limitin el seu
funcionament a la presencia de persones mitjançant per exemple sondes de CO2, tot
i això es programarà el sistema abans i després dels horaris laborals i durant les
parades de migdia, per minimitzar així que el sistema funcioni excessivament durant
les hores de presencia de persones.
La ventilació de banys es realitzarà de forma ininterrompuda durant les hores de
funcionament de l’edifici.
El control del sistema de ventilació de les sales de reunions de 50 m2 serà
independent de la resta i es podrà accionar de forma manual des de la mateixa sala.
Tot i això un detector de presencia evitarà que el sistema es quedi accionat
accidentalment després del us de la sala.
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Lampisteria i gas

Lampisteria
El subministrament d'aigua s'ha de realitzar a partir de la xarxa de distribució pública.
Per a la connexió es recomana amb tub de polipropilè de baixa densitat de pressió.
Els eventuals dipòsits de reserva d’aigua i d’incendis hauran de poder ser buidats i
hauran de ser accessibles per a la seva neteja. La capacitat del dipòsit de reserva ha
d’ésser únicament la necessària per garantir el mínim que s’especifica al CTE. La
seva alimentació es controlarà mitjançant una electrovàlvula.
La xarxa de distribució haurà de tenir un traçat ordenat, sectoritzat i fàcilment
accessible en el seu recorregut per al seu manteniment o reparació. No es permet el
pas pels falsos sostres no accessibles. Es preveuran vàlvules de cort (tipus de bola)
en cada bloc de serveis higiènics i en els vestuaris.
La xarxa de distribució horitzontal ha de situar-se sempre en el sostre de la planta
(però mai al sostre dels magatzems o locals amb arxiu). S'evitarà el contacte directe
entre els tubs i els materials d'obra.
La instal·lació interior es realitzarà preferentment amb coure rígid però s'accepta
també canonades plàstiques (polietilè reticular, polipropilè). Els materials podran ser
desinfectats i s'evitaran els materials que puguin afavorir el creixement de
microorganismes.
D'acord amb el RITE, les canonades d'aigua freda i d'aigua calenta hauran d'estar
degudament aïllada a nivell tèrmic amb la finalitat d'evitar les condensacions o les
perdudes de calor. Les canonades d'aigua freda estaran suficientment allunyades de
les d'aigua calenta.
Els totals instantanis que s'han de garantir en els diferents aparells sanitaris són:
• Aigüeres, piques, dutxes: 0,15 – 0,20 l/s
• Urinaris amb fluxòmetre: 0,40 l/s
• Inodors amb fluxòmetre: 1,50 l/s
• Urinaris amb tanc alt col·lectiu: 0,05 l/s
• Inodors amb tanc: 0,10 l/s
• Abocador: 0,10 l/s
• Boca de reg: 0,20 l/s
Les pressions mínimes en els punts de consum seran de 100 kPa per a aixeta
comuna i de 150 kPa per a fluxòmetres i escalfadors. Mai superaran els 500kPa.
En els vàters es podran instal·lar descàrregues d'ús mecànic amb tanc alt o amb tanc
baix antivandàlic. Portaran un sistema de doble descàrrega (parcial i completa).
Les aixetes seran del tipus temporitzador amb sensors en les zones comunes.
Per als lavabos i les dutxes s'incorporaran dispositius reductors de consum. Els
ruixadors de les dutxes seran anti-vandàlics, col·locats a una altura mínima de 2,00 m
i tindran polsadors temporitzats (30 s).
Per als abocadors dels locals de neteja es preveurà una aixeta monobloc.
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Finalment, es recomana estudiar la possibilitat d'incorporar sistemes que afavoreixin
els estalvis de consum i altres sistemes complementaris com per exemple la
recuperació de l'aigua de pluja per al reg exterior o bé de les aigües grises
biodegradables per a alguns usos tal com les cisternes dels vàters o la de neteja.
Tot i l’anterior en el cas que la companyia requereixi la instal·lació
d’emmagatzematge i grup de pressió, es compliran els següents requeriments:
- Els grups de pressió seran amb variador de freqüència per cada bomba;
- La implantació de cloradors i descalcificadors haurà de ser prèviament
autoritzada per la autoritat competent;
- S’ubicarà en la sala tècnica corresponent.

Aigua calenta sanitària
D'acord amb el CT DB HE.4 ( actualitzat 20 desembre 2019), el 70% de les
necessitats energètiques tèrmiques derivades de l'escalfament de l'ACS, es cobrirà
mitjançant la incorporació d'energia renovable.
Es recomana no utilitzar dipòsits acumuladors d’aigua calenta sanitària, i en lloc
d’aquest es podran dissenyar sistemes de producció d’ACS instantània mitjançant
equips independents o bé amb sistemes de recuperació.
S'admet també la col·locació d'un sistema de producció individual on el consum sigui
reduït i/o massa allunyat de la producció central.
Quan la longitud de la canonada d'anada fins al punt de consums sigui igual o major
de 15m es preveurà un sistema de recirculació, el qual tindrà un control espavilat que
permetrà la reducció de cabal en funció de la temperatura de retorn.
La temperatura de impulsió serà de 55ºC, la temperatura de l'aigua en el circuit de
retorn d'aigua de calenta estarà per sobre de 50ºC. La instal·lació permetrà que
l'aigua del circuit de recirculació pugui assolir una temperatura de 70ºC i complirà el
RD 865/2003 per a la prevenció i control de la legionel·la.
Es recomana la barreja de l’aigua calenta en el mateix punt de consum mitjançant
una vàlvula termostàtica que reguli la temperatura.

Aparells sanitaris
Els aparells sanitaris seran de color blanc.
Els lavabos no tindran peu, es col·locaran sobre suports resistents a l'aigua, suspesos
de la paret mitjançant esquadres o elements similars. Sobre els lavabos es
disposaran miralls.
Es disposaran porta-rotllos tancats amb clau i assecadors de mà al costat dels
lavabos.
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Gas
Per tal d’aconseguir un edifici de consum d’energia quasi nul NZEB no es recomana
la utilització d’equips de producció tèrmica a base de combustió directa de gas. Ara
bé, si es dona el cas, la instal·lació complirà amb les indicacions que venen a
continuació.
La connexió a la xarxa general pública haurà de disposar d'una clau situada en una
arqueta fàcilment enregistrable que alimentarà l'armari on es trobaran els reguladors
de pressió i el comptador, i a partir del com s'ha de subministrar cap als punts de
consum. El comptador disposarà d’una sortida de polsos per poder monitoritzar el
consum. El comptador electrònic de polsos amb sortida RS485 se situarà a menys de
3 m del comptador. El convertidor de protocol modbus a TCP/IP es podrà instal·lar a
major distància a l’interior de l’edifici, al costa d’un punt de connexió de la xarxa de
dades que haurà de crear-se expressament per aquest propòsit.
Les canonades han de ser vistes i pintades amb els colors preceptiu. En cas que
seran soterrades es preveuran tots els elements necessaris per garantir la seva
seguretat. Es preveuran les claus de tall per a cada espai i per a cada dispositiu (per
exemple els becs-bunsen). Totes les aixetes de gas hauran d’ésser connectades a un
aparell de consum.
En els casos de proximitat amb la xarxa elèctrica s'ha de respectar una distància
mínima de 30 cm entre tots dos instal·lacions.
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Sanejament i evacuació

Sanejament
En el disseny del projecte de sanejament, s'haurà de considerar entre altres
exigències, les següents:
• Les xarxes de recollida i evacuació de les aigües pluvials i residuals seran
diferents entre elles.
• El traçat de la xarxa haurà de ser el més simple possible per facilitar una
circulació fàcil per gravetat i que s’auto-netegi.
• El pendent mínim en els trams horitzontals de la xarxa soterrada serà del 2% i
del 1% a la xarxa interior penjada.
• Per agilitar el seu manteniment, la xarxa d'evacuació haurà de ser fàcilment
accessible en tot el seu recorregut amb arquetes enregistrables col·locats
preferentment a l'exterior de l'edifici.
• Es protegirà ambdues instal·lacions dels possibles cops (protecció fins a 2 m
d'altura).
• Es preveurà sifons (amb sistema de reemplenat automàtic integrat) en la xarxa
de pluvials abans de la connexió a la xarxa de sanejament públic.
• L'evacuació de les aigües pluvials es farà per l'exterior de l'edifici. En cas de
ser interior es farà per calaixos registrables i aïllats acústicament.
• Les buneres o punts de recollida de la xarxa de pluvials han d’estar allunyats
de les boques de captació d’aire de climatitzadors i màquines de tractament
d’aire.
• Tots els locals humits (vestuaris, serveis sanitaris, local residus, office
menjador etc.) així com els locals tècnics disposaran d'embornals sifònics al
terra.
• Es preveurà a l’entrada principal un embornal transversal per evitar la possible
entrada de l'aigua de pluja i de neteja a l'interior de l'edifici.
• Els locals o cambres de neteja disposaran d'un abocador d'aigües grises.
• La xarxa de desguàs dels fancoils ha de disposar de sifons per màquina o grup
de màquines.
• Finalment, es recomana estudiar la incorporació a l'edifici d’un sistema de
recuperació i acumulació de les aigües pluvials i de les aigües grises (vàters,
urinaris, equips de neteja, etc.) per a certs consums a l'interior i a l'exterior de
l'edifici (rec interior i exterior).
Es preveurà una ventilació tant per a la xarxa d'aigües residuals com per la d'aigües
grises. La ventilació primària dels baixants es comunicarà amb l'exterior i
sobrepassarà la coberta 1,30 m i se situarà a més de 6 m de preses d'aire per a la
ventilació (o la climatització).
Per als aparells sanitaris els diàmetres dels sifons individuals seran els següents:
• Aigüera i pica: 40 mm
• Dutxa: 50 mm
• Abocador: 90 mm
• Inodor: 110 mm
• Urinari: 50 mm
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Evacuació de gasos
Per limitar el risc de contaminació de l'aire interior de l'edifici i de l'entorn exterior en
façanes i patis, l'evacuació de productes de combustió de les instal·lacions tèrmiques
es produirà, amb caràcter general, per la coberta de l'edifici.
S'evitarà que l'evacuació de gasos coincideixi amb l'entrada d'aire nou en el sistema
de ventilació i/o climatització.
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Electricitat i enllumenat

Distribució general
En base al Reglament Electrotècnic de Baixa tensió l’edifici podria haver de disposar
d’un subministre complementari en la modalitat de “subministre de socors” si se
supera una ocupació de 300 persones.
En aquest sentit i donat que ja es disposarà de Sistemes d’Alimentació
Ininterrompuda per als equips informàtics essencial i servidors, es considera factible
realitzar el subministrament de socors des d’una segona contractació amb la
companyia elèctrica, complint es següents condicions:
- Estarà limitat a un mínim del 15% de la potencia contractada.
- Provindrà de una línia elèctrica de distribució diferent a la del subministrament
normal.
La càrrega total de l’edifici es determinarà en funció dels nivells d'il·luminació, dels
punts de preses elèctriques, del sistema de producció de la climatització i la
ventilació, etc.
El coeficient de simultaneïtat de la potència elèctrica màxima de càlcul serà del 80%
per a la il·luminació i del 20-40% per als altres serveis.

La instal·lació fotovoltaica d’autoconsum
Veure apartat 3.2

La instal·lació elèctrica
L'edifici ha de disposar d'una instal·lació de connexió a terra, realitzada d'acord amb
la instrucció. La connexió ha de realitzar-se mitjançant cable nu de coure de 35mm2
de secció mínima i piques clavades unides a l'armadura de l'estructura. La resistència
màxima de la xarxa serà de 15 Ohms.
El quadre general de distribució s’ubicarà en un local de risc especial baix segons de
DB-SI.
La distribució s'ha d'iniciar en el quadre general de distribució, que ha de complir amb
les instruccions del REBT. Cada un dels circuits del QGD haurà d'alimentar
únicament un subquadre de zona o de planta. Prop del quadre general cal un punt de
connexió a la xarxa de dades de l’edifici.
Per evitar la influència de camps magnètics de BF, la distribució de les diferents línies
als subquadres discorrerà per zones aïllades o allunyades de zones d’ocupació
permanent o de treball. Cal tenir cura especial en la distribució aïllada de les línies
que transportin elevades potencies com els muntants generals i les línies
d’alimentació a sales de màquines.
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En cada quadre i subquadre els diferents elements estaran perfectament identificats
de forma que quedi clar el circuit al que pertanyen. Els armaris estaran tancats amb
clau, accessibles solament a les persones degudament autoritzades. Els quadres de
zona o planta han de coincidir amb les zones funcionals de distribució.
Cada quadre i subquadre portarà un esquema de la seva instal·lació enganxat en la
part interior de la porta.
De forma general, es dissenyarà un(us) sistema(s) o circuit que permeten agregar
fàcilment nous punts de connexió elèctric a la xarxa. Tots els sistemes i materials
escollits seran de comprovada solidesa i resistència, i de fàcil manteniment i
reposició.
Els suports del cablejat interior i exterior disposaran d'una reserva del 30% de la seva
capacitat per a les instal·lacions accessibles i del 50% per a les instal·lacions no
accessibles. Els armaris tindran una capacitat de reserva del 25%. Tots seran
fàcilment enregistrables per al seu manteniment pel personal degudament qualificat.
El recobriment del cablejat, igual que les caixes elèctriques, les canaletes i la resta
dels mecanismes no incorporaran PVC.
La instal·lació s'ha de fer mitjançant cinc conductors: tres actius, un de neutre i un de
protecció. Aquest últim ha d'arribar a tots els punts de consum i la xarxa de terra i tots
els conductors han d'estar convenientment senyalitzats, d'acord amb el reglament
electrònic de baixa tensió.
La instal·lació elèctrica específica per als equips informàtics sortirà dels elements de
comandament i protecció de capçalera, comptant amb la protecció independent de la
resta de la instal·lació elèctrica. Els circuits incorporaran protecció diferencial del tipus
súper immunitzat. No haurà de compartir subministrament amb altres circuits
(il·luminació, endolls, etc.). Cada circuit alimentarà un màxim de 12 preses de corrent
amb connexió a una presa de terra especial informàtica amb menys de 6 ohms.
Dins l'armari de comunicacions, es disposarà d'un SAI que haurà de mantenir el
funcionament durant un mínim de 15 minuts, del servidor i dels elements integrats en
l'armari.
Els endolls pel subministrament elèctric dels llocs de treball i altres equipaments de
color vermell estaran connectats a un sistema d'alimentació ininterromput (SAI).
En els espais de treball i de reunió la instal·lació elèctrica dels endolls es farà
preferiblement sota canal UNEX o similar vista i discorrerà de forma perimetral.
Es col·locarà un analitzador de xarxes amb sortida RS485 en el quadre general, i
subquadres importants.

L’enllumenat
D'acord amb el CT DB HE.3, l'edifici disposarà d'una instal·lació d'il·luminació
adequada a les necessitats dels seus usuaris i activitats i alhora eficient
energèticament disposant d'un sistema de control (centralitzat a la consergeria) que
permeti ajustar l'encès a l'ocupació real de la zona o del local, així com un sistema de
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regulació que optimitzi l'aprofitament de la llum natural, a les zones o locals que
reuneixin unes determinades condicions.
La Gestió Tècnica Centralitzada de l'edifici (GTC) controlarà la il·luminació artificial
dels espais interiors i exteriors (façanes). Per tant, s'haurà d'individualitzar la xarxa
per zones geogràfiques o funcionals amb la finalitat d'afavorir una utilització més
flexible, més econòmica i més coherent.
Cal utilitzar sistemes LED per a la il·luminació artificial.
En general tots els locals programats, amb l'excepció de les sales de reunions, dels
magatzems i dipòsits i dels locals de logística i tècnics, hauran de gaudir d'il·luminació
natural i vistes cap a l'exterior, sempre que aquestes siguin compatibles amb les
exigències funcionals, tèrmiques, de seguretat i econòmiques. Si escau, es preveuran
les proteccions adequades contra l'enlluernament provocat per la llum solar.
Els vestidors podran disposar d'il·luminació natural però sense vistes directes des de
l'exterior.
El disseny de la il·luminació artificial haurà d'aconseguir:
• Un nivell d'il·luminació adaptat al(s) ús(s) previst(s).
• Evitar l'enlluernament i els efectes vibratoris així com les zones d'ombres i
els forts desequilibris.
• L'equilibri de les luminàncies, i
• Facilitar un manteniment àgil.
El següent quadre específica els nivells d'il·luminació artificial a obtenir en els
diferents tipus d'espais
Tipus d'espais o de locals

Espai reprografia, magatzem i documentació

Nivell mínim
d'il·luminació
300 lux general, 500 lux
sobre taula de treball
200 lux

Vestíbul, office

200 lux

Serveis sanitaris, vestidors

150 lux ambient, 200 lux
sobre mirall

Circulacions, magatzems, dipòsits arxiu, locals
tècnics, aparcament

150 lux

Despatxos, espais de treball oberts i sales de reunió

Les lluminàries es col·locaran a una altura mínima de 2,50 m. Cada equip portarà
reflectores o difusores en funció de l'exigència (VEEI, UGR) de cada espai o zona a
il·luminar.
Als vestidors i als locals tècnics humits les lluminàries seran estancs.
A les sales de reunió, els despatxos i els espais de treball oberts el valor
d'enlluernament (UGR) se situarà al voltant de 19 i el valor d'eficiència energètica
(VEEI) igual o inferior a 4.
Les lluminàries situades prop dels finestres (DB HE-3 apartat 2.2) hauran de disposar
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d'un sistema de regulació i control del seu nivell d'il·luminació per aprofitar de la llum
natural. A les aules s'haurà de preveure tres encesos diferents per a les llums
properes a la façana i les interiors.
A les zones generals per reduir el consum elèctric derivat, es preveuran tres encesos
diferenciats: general, vigilància i neteja. La il·luminació de vigilància serà d'un 15% de
la general i la de neteja del 50%.
Es recomana que l'encès de les llums generals sigui controlat des del quadre situat a
la planta baixa en un local tècnic específic.
Cada dependència disposarà del seu(s) interruptor(és) propi(s). Les sales de reunió i
els despatxos es podran encendre i apagar amb interruptors locals i també des del
quadre de comandaments general.
En els locals amb un ús més esporàdic (serveis sanitaris, locals de neteja,
magatzems, locals tècnics, etc.), es preveurà un control d'encès i apagat
sistemàticament de detecció o amb sistema de temporització.
Per als mecanismes elèctrics caldrà escollir uns materials molt resistents i sòlids.
Les instal·lacions d'il·luminació especial, d'emergència i de senyalització es
realitzaran mitjançant uns aparells autònoms que il·luminin els locals i les vies de
circulació i/o d'evacuació fins a les sortides i els equipaments especials com per
exemple els extintors, els quadres elèctrics, etc. (de conformitat amb la DB LA SEVA i
el reglament EBTICT-*BT-28).
La il·luminació exterior tindrà una doble funció:
• Assegurar la funcionalitat, la qualitat i la seguretat de l'espai exterior durant
els horaris nocturns.
• Millorar la percepció general nocturna de l'edifici i de l'espai exterior.
Per aquesta raó s'haurà de preveure la il·luminació de tots els espais exteriors
associats. S'aconseguirà un nivell mínim de 75 lux en proximitat a l'edifici.
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VDI i altres xarxes

Xarxa VDI
La xarxa VDI de l’edifici s’adequarà a les especificacions tècniques definides en el
document elaborat pel Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions de l’Ajuntament del Prat de Llobregat i que s’adjunta en annex:
“Especificacions tècniques per a les xarxes locals de veu i dades”
A les fitxes de característiques dels espais, es defineixen els diferents punts de
connexió de la següent forma:
- RLLT o “Roseta lloc de treball”: 2 RJ45 + 2 endolls 10/16A 2P+T (de color
vermell connectats a SAI) + 2 endolls 10/16A 2P+T (de color blanc connectats
a xarxa general);
- RV o “Roseta Videoprojector”: VGA1, VGA2, HDMI, USB, Audio (jack/*jack 3,5
mm²), + 1 10/16A 2P+T amb interruptor.
- RW o “Roseta Wifi”: 2 RJ 45 + 1 endoll 10/16A 2P+T
Atesa l’alçada lliure limitada a 3,00 m entre els forjats a les plantes 1, 2, 3, 4 i 2,75 m
a la planta àtic, s’admet que el cablejat de la xarxa pugui situar-se al sostre (amb
safates específiques) i estigui connectat mitjançant muntants verticals amb les
rosetes integrades a les taules de treball en els espais oberts o als envans laterals en
les sales d’entrevistes, les sales de reunions i els despatxos individuals. S’evitarà
situar les rosetes dins de torres sobresortint sobre el paviment. A la planta baixa al
contrari, l’alçada lliure permet la instal·lació d’un terra tècnic apte per al pas del
cablejat i la intergació de les rosetes.
Als espais oberts es preveure almenys una RLLT suplementària cada 5 llocs de
treball.

Xarxa audiovisual, FM
La mateixa xarxa VDI permetrà visualitzar els canals de TV i els continguts de
qualsevol plataforma de serveis audiovisuals, evitant d’aquesta forma la
implementació a l’edifici de sistemes de TV via antena convencional i cablejat coaxial
de TV.
Les sales de reunions i/o entrevistes i les cabines individuals disposaran de pantalles
TFT de diferents grandària en funció de la superfície de la sala. Es preveurà una
roseta informàtica específica per a la seva connexió.

Xarxa de vídeo-vigilància i de detectors volumètrics
Es preveurà un sistema de videovigilància per càmeres vídeo IP (color) a l’exterior i a
l’interior de l’edifici. A l'exterior les càmeres es col·locaran sobre suports d'una altura
suficient per evitar robatoris o ser piratejades. Les zones a cobrir en prioritat són les
següents :
- Les entrades a l’edifici;
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- El vestíbul d'entrada i els passadissos principals;
- Les sortides dels ascensors a cada planta.
Els detectors volumètrics de presència se situaran als espais de la planta baixa i la
planta àtic amb connexió directa amb l'exterior, a les zones de pas, a l'inici i el final de
les escales i prop de les portes d'accés general.

Alarmes i GTC
De forma general, la Gestió Tècnica Centralitzada de l'edifici (GTC) inclourà:
• El sistema de detecció automàtic d'incendis;
• El comandament del senyal acústic d'emergència;
• El sistema d'obertura automàtica de les portes d'evacuació;
• El sistema d'evacuació dels fums;
• El sistema de detecció anti-intrusions i robatoris;
• El sistema de gestió i de detecció de problemes tècnics en els equipaments
més sensibles (climatització, ventilació, instal·lació d'aigua, filtratge de
l'aigua, electricitat, etc.);
• La representació mitjançant un monitor color dels esquemes de les
instal·lacions de climatització, contraincendis, aigua, electricitat, detecció i
alarma contra intrusió, etc.
• La planificació i el seguiment dels treballs de manteniment, i
• L’enregistrament i impressió dels informes de gestió diaris.
El sistema central de control se situarà en un despatx o un local tècnic específic per
determinar en la fase de redacció del projecte.
El sistema de control centralitzat ha de permetre la supervisió i el control de les
instal·lacions a través de xarxa Ethernet, és a dir, ha de permetre l’accés i gestió
remotes, el control d’horaris i temperatures i l’encesa dels equips a diari disposant a
més a més d’un règim de funcionament nocturn. Disposarà també de calendari anual
per poder programar el règim de treball de tot l’any.
El sistema de control, tipus de software i punts a controlar haurà de ser sempre
consensuat amb els serveis tècnics municipals.
L’Ajuntament constarà com a propietari del software i es disposarà d’una còpia del
programa que permeti en tot moment la seva restauració en cas de fallida.

El senyal horari
S'instal·larà un rellotge (amb actualització via servidor NTP) en el vestíbul general
l’office del personal i en front dels ascensors.

La megafonia general
Controlada (equipo amplificador i micròfon) des del taulell d’informació i/o un despatx
a determinar amb els serveis tècnics municipals, la megafonia general de l’edifici es
localitzarà en prioritat en els passadissos i eventualment a l’exterior.
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El sistema de megafonia complirà amb la norma EN54 i haurà d’incorporar una
connexió amb la central de protecció contra incendis, de manera que en cas
d’incidències serà capaç de difondre missatges automàtics que ajudin a l’evacuació
del edifici.
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Seguretat i protecció de l'edifici i de
les persones

Les característiques programàtiques de l'edifici impliquen integrar el concepte de
seguretat i de protecció de les persones i de l'edifici des dels planejaments inicials.
Aquest concepte contemplarà tres temàtiques principals:
• La seguretat contra el vandalisme;
• La seguretat de les persones;
• La seguretat contra el risc d'incendis.
Les instal·lacions de seguretat seran efectives les 24 hores del dia, els set dies de la
setmana.

La seguretat contra el vandalisme
S'ha de tenir en compte:
• La prevenció, i
• El control d'accés.
La prevenció consistirà a incorporar sistemes de dissuasió dins de la concepció
general de l'edifici i dels espais exteriors. La façana exterior no permetrà l'escalada.
La planta situada a la cota +/- 0,00 m serà hermètica a les possibles intrusions, amb
tots els accessos perfectament controlats.
Els sistemes d'alarma, els circuits tancats de vídeovigilancia (exterior i interior), i els
circuits de detectors volumètrics estaran connectats i gestionats des del taulell de
recepció o un despatx per determinar amb connexió amb la policia local o empresa de
seguretat.
El taulell de recepció controlarà visualment directament la porta d’entrada principal
amb pantalla de control de la vídeoprotecció els altres accessos amb la doble funció
de:
• Impedir les entrades no controlades o no desitjades, i
• Permetre una gestió més precisa dels diferents tipus d'usuaris i dels espais.

La seguretat de les persones
La protecció i la seguretat de les persones dins de l'edifici i als espais exteriors
associats es refereix tant al públic com al personal. Es tractarà d'acord amb la
reglamentació vigent sobre seguretat i salut laboral i el CT DB SU, d'impedir qualsevol
situació de risc innecessari per a les persones. Tenint en compte les característiques
del programa funcional, el projecte fomentarà la seguretat dels usuaris contra els
següents riscos:
• SU.1 Caigudes;
• SU.2 Impacte o d'atrapada;
Poliprograma

91

Ajuntament del Prat de Llobregat
Projecte de la nova seu de l’àmbit de serveis a les persones

•
•
•
•
•
•

Programa funcional i tècnic

SU.3 Aixafament;
SU.4 Causat per una il·luminació inadequada;
SU.5 Causat per situació d'alta ocupació;
SU.6 Ofegament;
SU.7 Causat per vehicles en moviment;
SU.7 Causat per l'acció del raig.

•

A més i de forma complementaria a les exigències establertes per la norma vigent, es
destaca els següents aspectes:
• Protegir les arrestes vives, els cantells vius o sortints situats en zones de
pas, i els elements constructius (parets, pilars, escales, graons, canvis de
nivells, etc.) que puguin representar un risc per a les persones fins a una
altura de 2,20 m;
• Evitar que els equipaments, mobiliari i instal·lacions interiors (p.e. poms,
tiradors, penjadors, llums, mecanismes, etc.) puguin generar algun perill per
als usuaris;
• En general, els paviments seran antilliscants, resistents als impactes i a
l’arrencament;
• Els elements envidriats tindran una gran resistència als impactes i en cas de
trencament o de caiguda no representaran cap perill per als usuaris. Les
portes de vidres aniran degudament senyalitzades i protegides;
• Els sostres de vidres i les claraboies hauran d'anar protegit contra el risc de
caiguda i d'intrusió;
• Excepte en zones d'usos restringit, les portes de pas situades en el lateral
dels passadissos l'amplària dels quals sigui menor de 2,50 m, es disposaran
de manera que l'escombratge de la fulla no envaeixi el passadís;
• Les portes dels vàters i de les cabines de dutxa podran obrir-se o
desmuntar-se des de l'exterior i a més, s'obriran cap a l'exterior;
• Impedir l'accés a les persones no autoritzades a les instal·lacions
d'electricitat, de telefonia, d'aigua, de calefacció i ventilació;
• Etc.

La seguretat contra el risc d'incendis
Es compliran les prescripcions contingudes al vigent Codi Tècnic de l’Edificació CT
DBE SI que siguin d’aplicació per a “ús administratiu”.
S’indiquen a continuació alguns aspectes normatius rellevants a tenir en compte a
l’hora de configurar el projecte.
Compartimentació en diferents sectors d’incendi
La superfície màxima per a un us administratiu, segons s’indica en la taula 1.1, es de
2.500 m2 per un mateix sector d’incendi. Per tant serà necessari dividir l’edifici en un
mínim de dos sectors (per exemple, PB+P1+P2 i P3+P4+P5).
Existiran altres subsectors i/o zones de risc, segons les indicacions de la Taula 2.1 de
l’apartat SI1-1, com seran els ascensors, els locals tècnics d’instal·lacions i el centre
de transformació si resulta indispensable. Per altra banda, existiran també, escales
protegides que tindran consideració de zones de risc especial.
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Resistència al foc
La resistència al foc de parets, sostres i portes que delimiten sectors d’incendis
compleixen les condicions descrites en la taula 1.2 de l’apartat SI1-1, específiques de
l’ús administratiu.
Les portes que comuniquen sectors, han de complir amb EI2 T-C5.
Façanes, parets mitgeres i forjats
L’edificació tindrà dues façanes i dues parets mitgeres. Es garantirà que compliran
amb els requisits d’estabilitat al foc per a evitar la propagació de foc als veïns. Es
recorda la necessitat que la distància entre les façanes de l’edifici i la del centre cívic
P. Domènech sigui ≥ 3,00m.
Pel que fa a la propagació vertical, els forjats entre plantes que comuniquen diferents
sectors han de complir EI60.
Càlcul de l’ocupació i elements d’evacuació
Els elements d’evacuació compliran les condicions de seguretat d’utilització del DB
SU i les condicions de seguretat en cas d’incendi definides en la Secció SI 3 i en
l’Annex A de terminologia.
En general, es considera com a origen d’evacuació qualsevol punt ocupable de
l’edifici d’acord amb allò definit a l’annex SI A del document bàsic SI de la CTE.
La longitud dels recorreguts d’evacuació es considerarà segons allò descrit en els
articles pertinents del CTE DB SI. L’alçada màxima de l’edifici a efectes d’evacuació
descendent serà inferior als 28 metres d’alçada.
Dimensionat dels mitjans d’evacuació
L’assignació d’ocupants a les vies d’evacuació es realitzarà amb criteris de proximitat
i distribució equitativa en base a la capacitat de cada recorregut.
El càlcul dels elements d’evacuació segueixen la taula 4.1 de l’apartat SI3-4 del CTE.
Característiques de les escales
Les escales que permetin l’evacuació tindran la consideració d’escala protegida i
compliran amb allò disposat en l’apartat SI4-4.2 del CTE-DB-SI.
El càlcul de la suficiència per a l’evacuació de les escales per als supòsits més
desfavorables es realitzarà d’acord amb la taula 4.2.
Les escales protegides, disposaran d’un sistema de sobrepressió mitjançant
ventilació de pressió diferencial.
Instal·lacions de protecció contra incendis. (SI4)
La central de comunicació d’alarma estarà situat en un local per definir amb els
serveis municipals, i permetrà la identificació òptica i acústica de la situació de
l'incendi per posar en marxa les mesures de lluita contra el foc. La central de
senyalització de perills serà totalment controlada per microprocessador. Disposarà
d'un terminal d'operació amb visualització de textos i amb possibilitats per
informacions en detall i protocol·lització. Les seves principals característiques són:
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Les zones es definiran per programació a la central de detecció. Generalment
una zona per detector;
Connexió amb el sistema de gestió centralitzat i sortida d'alarma a distància;
Connexió amb el sistema de megafonia per emetre missatges d’emergència;
Es disposarà de connexió telefònica directa amb el servei de Bombers.

El dipòsit d’incendis serà independent del de reserva d’aigua potable i podrà ser
buidat i accessible per a la seva neteja.
Intervenció dels bombers (SI5)
El conjunt edificat serà accessible per les seves façanes i complirà les condicions de
via pública en quant a l’amplada de la via, les càrregues de circulació i corbes,
l’alçada de pas i la pendent.
Les obertures d’accés a les façanes comptaran amb les característiques següents:
- 1,2 m d’alçada, com a mínim.
- 0,80 m d’amplada, com a mínim
- 1,2 m d’alçada màxima d’ampit.
- La situació de les obertures serà fàcilment localitzable pels bombers.
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Els equipaments i la senyalització

Els equipaments i el mobiliari
Els equipaments fixos a preveure en el projecte són els següents:
• Taulell de recepció al vestíbul;
• Sistema d’enfosquiment de la llum natural a les sales de reunions,
• Office-menjador: pla de treball, armaris baixos i alts,
• Farmaciola: pla de treball amb lavabo i armari baix i alt;
• Vestuaris: bancs i penjadors;
El projecte desenvoluparà també una proposta de distribució de les taules de treball i
del mobiliari no fix per tal, entre d’altres, de fer-la coherent amb la localització de les
xarxes VDi i electricitat.

Senyalització
La senyalització entesa com el sistema d'orientació i informació de l'usuari es
constituirà com “ el manual d'utilització” del nou edifici. Presentarà el lloc, ho
identificarà i formularà les diferents regles de funcionament i de seguretat.
Per obtenir una màxima claredat a l'hora de guiar l'usuari, la senyalització haurà
d'integrar-se al concepte arquitectònic.
La senyalització haurà de ser coherent en el seu disseny en tot el conjunt de l’edifici.
Facilitarà la identificació exterior de la casa consistorial, dels seus serveis i dels seus
espais i participarà també en la seguretat global. Permetrà indicar la localització de
les diferents zones de l'edifici fins a l'emplaçament dels equipaments de seguretat (p. i
els extintors).
La senyalització ajudarà als futurs usuaris a orientar-se i informar-se. Per això, haurà
de respondre a les següents preguntes:
• On estic?
• On vaig?
• Per on haig d'anar?
• On he arribat?
• Tinc l'autorització per entrar en aquest local?
• Haig d'identificar-me?
• Etc.
El projecte de senyalització integrarà diferents suports com per exemple:
• Els rètols generals;
• El(s) directori(s) general(s) que relaciona(en) les dades estructurals i funcionals
(que hi ha a cada planta);
• Els directoris locals, propis a cada zona (per plantes o zones funcionals);
• Les balises d'orientació;
• Les plaques d'identificació dels locals i el seu ús, i els accessos (a les portes);
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La senyalització s'aplicarà també a la seguretat del conjunt i de les instal·lacions
corresponents (portes tallafoc, locals tècnics amb nivell de risc alt, extintors, boques
d'incendi, zones de seguretat prohibides, etc.).
Es recomana escollir un sistema evolutiu, clar, coherent i fàcil de gestionar i modificar
amb uns suports resistents.
Per a persones cegues els itineraris es marcaran amb diferent textura en el paviment i
per a persones amb visió reduïda mitjançant colors vius que contrastin. Hi haurà una
senyalització específica per a invidents mitjançant inscripcions en Braille o amb
textures diferents.
Els inicis i finals d'escales es diferenciaran mitjançant una franja de paviment de color
i textura diferent i contrastat amb el paviment circumdant.
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-IIILes fitxes de
característiques dels espais
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Presentació i contingut de les fitxes

Les fitxes de característiques dels locals es presenten segons cada un dels grups
funcionals del programa:
• Recepció, informació i participació ciutadana;
• Àrees;
• Arxiu;
• Logística i aparcament.
Cada fitxa presenta de forma resumida i sintètica les principals característiques i
exigències físiques i tècniques de cada espai o local.
Cada fitxa té el seu propi número que es correspon amb el codi i el tipus del local o
activitat indicats en els quadres de superfícies adjunts.
Es defineix la superfície de cada local (m2 útils) per mòdul unitari o en el conjunt dels
locals del mateix tipus, i el nombre d’usuaris, que és el nombre mínim de persones
presents al mateix moment en el local segons el programa funcional.
El gàlib inclou l’alçària mínima dels espais, les dimensions dels accessos i la
sobrecàrrega d’ús estructural.
Es recorda els principals requisits funcionals i tècnics específics de cada local
(relació, proximitat, localització, accessos, etc.).
S’indiquen els equipaments específics i el mobiliari a preveure en els locals i
d’altres característiques específiques de cada local equipament necessari, etc.).
Per a l’acústica s’indica el nivell sonor ambient (Lp), el nivell d’aïllament acústic DnAt
entre el locals i el local veïns similars i el temps de reverberació al interior del local.
En el capítol electricitat s’indica el voltatge a aportar a cada espai així com el nombre
d’endolls necessari .
Per a la instal·lació de VDI, s’indica el nombre de punts de connexió a preveure
(PAI, Pai, PAW), mentre que per a les instal·lacions de megafonia, audiovisual i
rellotge, s’indica la conveniència de preveure punts de connexió o no.
Per a les instal·lacions de fontaneria, sanejament i gas, s’indica si cal preveure
punt(s) d’aigua freda, d’aigua calenta, sistemes de sanejament i punt de connexió a la
instal·lació de gas.
Al capítol enllumenat, es defineix si cal la llum natural en el local, el nivell
d’enllumenat artificial a aportar i si cal un sistema d’enfosquiment (cortines, etc.) i un
sistema de protecció solar (total o parcial).
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Programa funcional i tècnic

El capítol calefacció, climatització i renovació de l’aire, s’indica la necessitat o no
d’escalfar i/o refredar els locals. Es precisa si cal la temperatura normal a assolir, el
volum d’aire en litres a renovar per segon i persona present al local, i si cal algunes
particularitats tal com un sistema de ventilació forçada o extracció d’aire.
Es precisen finalment, a l’apartat revestiments verticals i horitzontals el tipus de
material a preveure per al paviment, el revestiment i el sostre de cada local.
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Fitxa tipus
Núm. fitxa

-

Tipus de Local
Codi(s) local(s)
Quantitat de locals programats
Superfície útil del local o espai (m 2 )
Capacitat prevista
Gàlibs

Altura lliure mínima (m)
Gàlib d'accés (m)
Sobrecàrrega d'ús (KN/m 2 )

Requisíts funcionals i tècnics específics

Equipaments específics a incloure

Mobiliari

Acústica
Electricitat

Nivell sonor ambient, Lp
Nivell aïilament acústic, DnAt
Temps de reverberació, Tr
Núm. endolls (240V162P+T) repartits *
Altres

VDI i altres

Núm. rosetes
Altres connexions
Cobertura WIFI
Megafonia, sonorització
Detector intrusió
Altres

Fontaneria i
sanejament

Aigua freda
Aigua calenta
Sanejament
Gas

Enllumenat

Calefacció,
climatització
i ventilació

Llum natural
Nivell d'enllumenat artificial (Lux)
Enfosquiment
Protecció solar
Calor
Fred
Temperatura ºC
Humitat
Renovació de l'aire
Especificitats
Paviment

Revestiments
horitzontals i
verticals

Vertical
Sostre

*Endolls diferents dels de les rosetes informàtiques
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Quadre de correspondència de les fitxes
Núm.
fitxa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Poliprograma

Tipologia d'espai

Cancell d'entrada i vestíbul general
Taulell atenció immediata, filtre
Espais d'espera
Box d'atenció individualitzada atenció social
Espai de treball obert
Despatx individual 10-15 m2
Sala d'entrevistes i/o de reunió 10-15 m2
Sala de reunió mitjana 20 m2
Sala de reunió gran 50 m2
Espai per a armariets del personel
Cabines telefòn o treball individual
Espais informals de trobada i/o de col·laboració
Espai reprografia i/o documentació
Espai cuina office
Espai menjador
Espai farmaciola
Serveis sanitaris
Locals neteja repartits
Vestidors-dutxes
Magatzems varis
Local central servei de neteja
Local gestió residus, contenidors
Local informàtic
Local tècnic
Circulacions interiors
Aparcament bicicletes exterior
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Núm. fitxa

1

Tipus de Local

Cancell d'entrada, vestíbul
R1.1, R1.2

Codi(s) local(s)
Quantitat de locals programats

1

Superfície útil del local o espai (m2)

5 m2 pels cancells i 50 m2 pel vestíbul
> 25 persones

Capacitat prevista

Gàlibs

Altura lliure mínima (m)
Gàlib d'accés (m)
Sobrecàrrega d'ús (KN/m2)

Requisíts funcionals i tècnics específics

Equipaments específics a incloure

Electricitat

. Espai d'entrada a l'edifici a la planta baixa.
. Acústica de qualitat
: El cancell ha de permetre limitar els corrents d'aire a l'interior del vestíbul

. Paraments verticals per a permetre exposicions
. Pantalles informatives
. Equipament de control d'accés al nucli d'ascensors i escala.

. Pannells mòbils i expositors
. Plantes ornamentals

Mobiliari

Acústica

3,50 m recomanat (adptable segons concepte arquitectònic)
2x0,90 x 2,05 respectant mínims establerts per CT DB SI, portes corredísses automàtiques
3

Nivell sonor ambient, Lp
Nivell aïilament acústic, DnAt
Temps de reverberació, Tr

30 dB(A)
50 dB(A)
0,9s

Núm. endolls (240V162P+T) repartits * 4
Altres
Connexió equipaments de control accessos

VDI i altres

Núm. rosetes
Altres connexions
Cobertura WIFI
Megafonia, sonorització
Detector intrusió
Altres

2 repartides per a pantalles
Sí
Sí
Sí + videovigilància
Rellotge

Fontaneria i
sanejament

Aigua freda
Aigua calenta
Sanejament
Gas

No
No
No
No

Llum natural
Nivell d'enllumenat artificial (Lux)
Enfosquiment
Protecció solar

Sí
200
No
Protecció solar exterior (ràfec, lames orientables, etc.)

Calor
Fred
Temperatura ºC
Humitat
Renovació de l'aire
Especificitats

Sí
Sí
23ºC a l'hivern, 25ª C a l'estiu
40 a 50% a l'hivern, 45 a 60% a l'estiu
12,5 l/s/pers.
Protegir el taulell de recepció dels corrents d'aire

Paviment

Tipus terratzo o similar, antilliscant, resistent al trànsit intens, als impactes, i a la neteja amb aigua.
Evitar tonalitat molt clara o molt fosca

Vertical

Segons concepte arquitectònic. Es recomana preveure un arrambador o similar per a protegir
les parets laterals (com a mínim fins a 1,50 m d'alçada)

Sostre

Fals-sostre acústic en acord amb concepte arquitectònic

Enllumenat

Calefacció,
climatització
i ventilació

Revestiments
horitzontals i
verticals

*Endolls diferents dels de les rosetes informàtiques
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Núm. fitxa

2

Tipus de Local

Taulell informació i control
R1.3

Codi(s) local(s)
Quantitat de locals programats

1

Superfície útil del local o espai (m2)

12
2 llocs de treball

Capacitat prevista

Gàlibs

Altura lliure mínima (m)
Gàlib d'accés (m)
Sobrecàrrega d'ús (KN/m2)

Requisíts funcionals i tècnics específics

Equipaments específics a incloure

Espai integrat en el vestíbul
3
. Situat dins el vestíbul ha de poder controlar les entrades i sortides de l'edifici així com
l'accés a les plantes superiors
. Perfectament visibile i accessible a proximitat del cancelll d'entrada

. Taulell mínim 1,60 m de llarga x 0,80 m d'amplada x 0,72 m a 1,12 m d'alçada (adaptat PMR)
. Armaris baixos
.Terminal sistema de la videovigilància de l'edifici
. Sistema de control de la megafonia

. Cadires
Mobiliari

Acústica

Electricitat

Nivell sonor ambient, Lp
Nivell aïilament acústic, DnAt
Temps de reverberació, Tr

Idèntic vestíbul
Idèntic vestíbul
Idèntic vestíbul

Núm. endolls (240V162P+T) repartits * 4
Altres
-

VDI i altres

Núm. rosetes
Altres connexions
Cobertura WIFI
Megafonia, sonorització
Detector intrusió
Altres

3 repartides
Sí
Punt de control i de gestió de la megafonia
Punt de control sistema alarma i videovigilància
-

Fontaneria i
sanejament

Aigua freda
Aigua calenta
Sanejament
Gas

No
No
No
No

Llum natural
Nivell d'enllumenat artificial (Lux)
Enfosquiment
Protecció solar

Sí
300
No
Protecció solar exterior (ràfec, lames orientables, etc.)

Calor
Fred
Temperatura ºC
Humitat
Renovació de l'aire
Especificitats

Sí
Sí
23ºC a l'hivern, 25ª C a l'estiu
40 a 50% a l'hivern, 45 a 60% a l'estiu
12,5 l/s/pers.
Vetllar a la salubritat de l'aire ambient . Humitat relativa 50%< HR < 65%

Paviment

Idèntic vestíbul

Vertical

Segons disseny arquitectònic

Sostre

Fals-sostre acústic desmuntable

Enllumenat

Calefacció,
climatització
i ventilació

Revestiments
horitzontals i
verticals

*Endolls diferents dels de les rosetes informàtiques
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Núm. fitxa

3

Tipus de Local

Espais d'espera
R1.4, A1.1, A2.1, A3.1, B1.1, C1.1, D1.1, E1.1, E2.1, F1.1

Codi(s) local(s)
Quantitat de locals programats

10

Superfície útil del local o espai (m2)

30 m2 per a R1.4, 10 m2 A1.1, A1.3, B1.1, inclòs als espais de circulació per als altres
15 persones aproximadament a R1.4, max. 6 persones als altres

Capacitat prevista

Gàlibs

Altura lliure mínima (m)
Gàlib d'accés (m)
Sobrecàrrega d'ús (KN/m2)

Requisíts funcionals i tècnics específics

3,5 a R1.4, 2,60 m als altres
Espais oberts
3
Espai integrat en el volum general per a R1.4 i als espais de circulació general per als altres
Evitar els espais tancats

. Escriptoris

Equipaments específics a incloure

. Cadires, taules baixes, jocs infantils
. Distribuïdor de torns electrònic a R1.4

Mobiliari

Acústica

Electricitat

Nivell sonor ambient, Lp
Nivell aïilament acústic, DnAt
Temps de reverberació, Tr

Idèntic vestíbul
Idèntic vestíbul
Idèntic vestíbul

Núm. endolls (240V162P+T) repartits * 4 endolls repartits
Altres
-

VDI i altres

Núm. rosetes
Altres connexions
Cobertura WIFI
Megafonia, sonorització
Detector intrusió
Altres

1 per al distribuïdor de torns electrònic a (R1.4)
Sí
Sí
Sí + videovigilància
-

Fontaneria i
sanejament

Aigua freda
Aigua calenta
Sanejament
Gas

No
No
No
No

Llum natural
Nivell d'enllumenat artificial (Lux)
Enfosquiment
Protecció solar

Sí
200
Protecció solar exterior (ràfec, lames orientables, etc.)

Calor
Fred
Temperatura ºC
Humitat
Renovació de l'aire
Especificitats

Sí
Sí
21º C hivern, 26ª C estiu
30 a 70%
Segons RITE
Vetllar a la salubritat de l'aire ambient . Humitat relativa 50%< HR < 65%

Paviment

Idèntic vestíbul o espais de circulació a les plantes

Vertical

Es recomana preveure un arrambador o similar per a protegir les parets laterals
(com a mínim fins a 1,50 m d'alçada)

Sostre

Fals-sostre acústic desmuntable

Enllumenat

Calefacció,
climatització
i ventilació

Revestiments
horitzontals i
verticals

*Endolls diferents dels de les rosetes informàtiques
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Núm. fitxa

4

Tipus de Local

Box d'atenció individualitzada
R2.1, R2.2, R3.1, R3.2, R3.3, R3.4, R3.5

Codi(s) local(s)
Quantitat de locals programats

19

Superfície útil del local o espai (m2)

6 m2
19 llocs de treball + 2 confidents / box

Capacitat prevista

Gàlibs

Altura lliure mínima (m)
Gàlib d'accés (m)
Sobrecàrrega d'ús (KN/m2)

Espais integrats en el volum general del vestíbul
Espai obert
3

Requisíts funcionals i tècnics específics

. Possiblitat de preveure mampares com a elements de separació entre els punts d'atenció
per tal d'afavorir la confidencialitat dels diàlegs.
Equipaments específics a incloure

. Taules de treball de 1,40x0,80m
. Mampares laterals mitjà alçada per major intimitat

Mobiliari

Acústica

Electricitat

Nivell sonor ambient, Lp
Nivell aïilament acústic, DnAt
Temps de reverberació, Tr

Idèntic vestíbul
Idèntic vestíbul
Idèntic vestíbul

Núm. endolls (240V162P+T) repartits * Altres
-

VDI i altres

Núm. rosetes
Altres connexions
Cobertura WIFI
Megafonia, sonorització
Detector intrusió
Altres

1 / box
Sí
General de l'edifici
Sí general del vestíbul
-

Fontaneria i
sanejament

Aigua freda
Aigua calenta
Sanejament
Gas

No
No
No
No

Llum natural
Nivell d'enllumenat artificial (Lux)
Enfosquiment
Protecció solar

Sí directa o a través del vestíbul
300
No
Sí segons orientació

Calor
Fred
Temperatura ºC
Humitat
Renovació de l'aire
Especificitats

Sí
Sí
23ºC a l'hivern, 25ª C a l'estiu
40 a 50% a l'hivern, 45 a 60% a l'estiu
12,5 l/s/pers.
Vetllar a la salubritat de l'aire ambient . Humitat relativa 50%< HR < 65%

Paviment

Idèntic vestíbul

Vertical

Pintura plàstica

Sostre

Fals-sostre acústic desmuntable

Enllumenat

Calefacció,
climatització
i ventilació

Revestiments
horitzontals i
verticals

*Endolls diferents dels de les rosetes informàtiques
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Núm. fitxa

5

Tipus de Local

Àrea de treball oberta equip tècnic i administratiu

Codi(s) local(s)

A1.4, A2.2 a A2.4, A3.2, B1.2 a B1.13, C1.2, C2.2, C2.3,
E1.2, E2.2, F1.2, F1.3

Quantitat de locals programats

117

Superfície útil del local o espai (m2)

6 a 8 m2
117 + algunes visites

Capacitat prevista

Gàlibs

Altura lliure mínima (m)
Gàlib d'accés (m)
Sobrecàrrega d'ús (KN/m2)

Requisíts funcionals i tècnics específics

≥ 2,60 m
Espai obert
3
. Connexió àgil amb els despatxos i les sales de reunió
. Vetllar al confort acústic i visual dels espais i a la flexibilitat

Equipaments específics a incloure

. Taula de treball de 1,60x0,80m / lloc de treball
. 1 armari 0,80x0,45x1,80m / lloc de treball

Mobiliari

. 1 butaca / lloc de treball

Acústica

Electricitat

Nivell sonor ambient, Lp
Nivell aïilament acústic, DnAt
Temps de reverberació, Tr

25-30 dB(A)
50-55 dB(A)
0,7s

2
Núm. endolls (240V162P+T) repartits * 1 / 10 m per a manteniment
Altres
-

VDI i altres

Núm. rosetes
Altres connexions
Cobertura WIFI
Megafonia, sonorització
Detector intrusió
Altres

1 / lloc de treball (integrat a la taula de treball)
Sí
General de l'edifici
General a la planta
-

Fontaneria i
sanejament

Aigua freda
Aigua calenta
Sanejament
Gas

No
No
No
No

Llum natural
Nivell d'enllumenat artificial (Lux)
Enfosquiment
Protecció solar

Sí
300 general i 500 sobre taula de treball
No
Sí segons orientació, protecció exterior amb ràfec, lames orientables, etc.

Calor
Fred
Temperatura ºC
Humitat
Renovació de l'aire
Especificitats

Sí
Sí
23ºC a l'hivern, 25ª C a l'estiu
40 a 50% a l'hivern, 45 a 60% a l'estiu
12,5 l/s/pers.
Vetllar a la salubritat de l'aire ambient . Humitat relativa 50%< HR < 65%

Paviment

Tipus vinílic homogeni prensat o similar, antielectricitat estàtica, netejable amb aigua, resistent al
desgast

Vertical

Pintura plàstica o mampara

Sostre

Fals-sostre acústic desmuntable o sistema de panells acústics verticals

Enllumenat

Calefacció,
climatització
i ventilació

Revestiments
horitzontals i
verticals

*Endolls diferents dels de les rosetes informàtiques
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Núm. fitxa

6

Tipus de Local

Despatx individual

Codi(s) local(s)

R2.3, R2.5, R2.5, A1.2, A1.3, A2.6, A3.5, B1.17, B1.18, B1.19,
C1.3, D1.4, E1.3, F1.4, F1.5

Quantitat de locals programats

12 x 10 m2, 3 x 15 m2

Superfície útil del local o espai (m2)

10 / 15 m2
1 lloc de treball + visites

Capacitat prevista

Gàlibs

Altura lliure mínima (m)
Gàlib d'accés (m)
Sobrecàrrega d'ús (KN/m2)

≥ 2,50 m
0,80x2,05 m
3
. Connexió àgil amb els espais oberts de treball i/o l'espai d'espera

Requisíts funcionals i tècnics específics

Equipaments específics a incloure

. Mampara de separació amb passadís i/o espai obert vidriada amb persianes venecianes
o similars per facilitar communicació visual.
. Amb altres despatxos o sales de reunió contigus la mampara ha de ser preferentment cega.
. Sistema de control d'accés (amb reserva prèvia) per a les sales d'entrevistes

. Taula de treball de 1,60x0,80m o taula de reunió d≥ 1,20 m
. 1 armari 0,80x0,45x1,80m
Butaca i cadires

Mobiliari

Acústica

Electricitat

Nivell sonor ambient, Lp
Nivell aïilament acústic, DnAt
Temps de reverberació, Tr

25-30 dB(A)
50-55 dB(A)
0,7s

Núm. endolls (240V162P+T) repartits * 1
Altres
-

VDI i altres

Núm. rosetes
Altres connexions
Cobertura WIFI
Megafonia, sonorització
Detector intrusió
Altres

2 repartides
Sí
General de l'edifici
General a la planta
-

Fontaneria i
sanejament

Aigua freda
Aigua calenta
Sanejament
Gas

No
No
No
No

Llum natural
Nivell d'enllumenat artificial (Lux)
Enfosquiment
Protecció solar

Sí
300 general i 500 sobre taula de treball
No
Sí segons orientació, protecció exterior amb ràfec, lames orientables, etc.

Calor
Fred
Temperatura ºC
Humitat
Renovació de l'aire
Especificitats

Sí
Sí
23ºC a l'hivern, 25ª C a l'estiu
40 a 50% a l'hivern, 45 a 60% a l'estiu
12,5 l/s/pers.
Vetllar a la salubritat de l'aire ambient . Humitat relativa 50%< HR < 65%

Paviment

Tipus vinílic homogeni prensat o similar, antielectricitat estàtica, netejable amb aigua, resistent al
desgast

Vertical

Mampara vidriada i/o cega. Pintura plàstica

Sostre

Fals-sostre acústic desmuntable o sistema de bafles acústics verticals

Enllumenat

Calefacció,
climatització
i ventilació

Revestiments
horitzontals i
verticals

*Endolls diferents dels de les rosetes informàtiques
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Núm. fitxa

7

Tipus de Local

Sala d'entrevistes i/o de reunió 10-15m2
R4.1, A2.5, A3.3, A3.4, B1.15, B1.16, G1.4

Codi(s) local(s)
Quantitat de locals programats

12 x 10 m2, 6 x 15 m2

Superfície útil del local o espai (m2)

10 / 15 m2
2 a 4 persones

Capacitat prevista

Gàlibs

Altura lliure mínima (m)
Gàlib d'accés (m)
Sobrecàrrega d'ús (KN/m2)

≥ 2,50 m
0,80x2,05 m
3
. Connexió àgil amb els espais oberts de treball i/o l'espai d'espera

Requisíts funcionals i tècnics específics

Equipaments específics a incloure

. Mampara de separació amb passadís i/o espai obert vidriada amb persianes venecianes
o similars per facilitar communicació i control visual.
. Amb altres despatxos o sales de reunió contigus la mampara ha de ser preferentment cega.
. Portes amb sistema de control d'accés (amb reserva prèvia)

. Taula de treball de 1,40x0,80m i/o taula de reunió d≥ 1,20 m
. Butaques i/o cadires
. Pantalla fixa (55 a 60")

Mobiliari

Acústica

Electricitat

Nivell sonor ambient, Lp
Nivell aïilament acústic, DnAt
Temps de reverberació, Tr

25-30 dB(A)
50-55 dB(A)
0,7s

Núm. endolls (240V162P+T) repartits * 1
Altres
-

VDI i altres

Núm. rosetes
Altres connexions
Cobertura WIFI
Megafonia, sonorització
Detector intrusió
Altres

2 repartides + 1 per a pantalla fixa (50 a 60")
Sí
General de l'edifici
General a la planta
-

Fontaneria i
sanejament

Aigua freda
Aigua calenta
Sanejament
Gas

No
No
No
No

Llum natural
Nivell d'enllumenat artificial (Lux)
Enfosquiment
Protecció solar

Sí
300 general i 500 sobre taula de treball
No
Sí segons orientació, protecció exterior amb ràfec, lames orientables, etc.

Calor
Fred
Temperatura ºC
Humitat
Renovació de l'aire
Especificitats

Sí
Sí
23ºC a l'hivern, 25ª C a l'estiu
40 a 50% a l'hivern, 45 a 60% a l'estiu
12,5 l/s/pers.
Vetllar a la salubritat de l'aire ambient . Humitat relativa 50%< HR < 65%

Paviment

Tipus vinílic homogeni prensat o similar, antielectricitat estàtica, netejable amb aigua, resistent al
desgast

Vertical

Mampara vidriada i/o cega. Pintura plàstica

Sostre

Fals-sostre acústic desmuntable o sistema de bafles acústics verticals

Enllumenat

Calefacció,
climatització
i ventilació

Revestiments
horitzontals i
verticals

*Endolls diferents dels de les rosetes informàtiques
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Programa funcional i tècnic

Núm. fitxa

8

Tipus de Local

Sala de reunió mitjana 20 m2
R4.1, G1.5

Codi(s) local(s)
Quantitat de locals programats

5

Superfície útil del local o espai (m2)

20 m2
Fins a 10 persones

Capacitat prevista

Gàlibs

Altura lliure mínima (m)
Gàlib d'accés (m)
Sobrecàrrega d'ús (KN/m2)

≥ 2,50 m
0,80 x 2,05 m
3
. Sales preferentment situades preferentment a proximitat de l'accés a planta

Requisíts funcionals i tècnics específics

Equipaments específics a incloure

. Taula de reunió per a 10 persones
. Cadires
. Pantalla fixa (55 a 60")

Mobiliari

Acústica

Electricitat

. Mampara de separació amb passadís i/o espai obert vidriada amb persianes venecianes
o similars per facilitar communicació i control visual.
. Amb altres despatxos o sales de reunió contigus la mampara ha de ser preferentment cega.
. Portes amb sistema de control d'accés (amb reserva prèvia)

Nivell sonor ambient, Lp
Nivell aïilament acústic, DnAt
Temps de reverberació, Tr

25-30 dB(A)
50-55 dB(A)
0,7s

Núm. endolls (240V162P+T) repartits * 2
Altres
-

VDI i altres

Núm. rosetes
Altres connexions
Cobertura WIFI
Megafonia, sonorització
Detector intrusió
Altres

4 repartides + 1 per a pantalla
Sí
General de l'edifici
No, general planta
Sistema de reserva prèvia i obertura de porta

Fontaneria i
sanejament

Aigua freda
Aigua calenta
Sanejament
Gas

No
No
No
No

Llum natural
Nivell d'enllumenat artificial (Lux)
Enfosquiment
Protecció solar

Opcional
300 ambient
Opcional
Sí segons orientació, protecció exterior amb ràfec, lames orientables, etc.

Calor
Fred
Temperatura ºC
Humitat
Renovació de l'aire
Especificitats

Sí
Si
23ºC a l'hivern, 25ª C a l'estiu
40 a 50% a l'hivern, 45 a 60% a l'estiu
12,5 l/s/pers.
Vetllar a la salubritat de l'aire ambient . Humitat relativa 50%< HR < 65%

Paviment

Tipus vinílic homogeni prensat o similar, antielectricitat estàtica, netejable amb aigua, resistent al
desgast

Vertical

Pintura plàstica

Sostre

Fals-sostre acústic desmuntable

Enllumenat

Calefacció,
climatització
i ventilació

Revestiments
horitzontals i
verticals

*Endolls diferents dels de les rosetes informàtiques
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Programa funcional i tècnic

Núm. fitxa

9

Tipus de Local

Sala de reunió gran 50 m2
R4.3, G1.6

Codi(s) local(s)
Quantitat de locals programats

5

Superfície útil del local o espai (m2)

50 m2
Fins a 50 persones

Capacitat prevista

Gàlibs

Altura lliure mínima (m)
Gàlib d'accés (m)
Sobrecàrrega d'ús (KN/m2)

Requisíts funcionals i tècnics específics

Equipaments específics a incloure

Electricitat

. Una sala a cada planta (0, 1, 2, 3 i 4)
. Sales preferentment situades preferentment a proximitat de l'accés a planta

. Mampara de separació amb passadís i/o espai obert vidriada amb persianes venecianes
o similars per facilitar communicació i control visual.
. Amb altres despatxos o sales de reunió contigus la mampara ha de ser preferentment cega.
. Portes amb sistema de control d'accés (amb reserva prèvia)

. Taula de reunió per a 10/12 persones
. Cadires
. Pissarra blanca
. Pantalla mòbil (65 a 70")

Mobiliari

Acústica

≥ 2,60 m
0,80 x 2,05 m
3

Nivell sonor ambient, Lp
Nivell aïilament acústic, DnAt
Temps de reverberació, Tr

25-30 dB(A)
50-55 dB(A)
0,7s

Núm. endolls (240V162P+T) repartits * 5 repartides
Altres
-

VDI i altres

Núm. rosetes
Altres connexions
Cobertura WIFI
Megafonia, sonorització
Detector intrusió
Altres

10 repartides + 1 per a pantalla mòbil
Sí
General de l'edifici
No, general planta
Sistema de reserva prèvia i obertura de porta

Fontaneria i
sanejament

Aigua freda
Aigua calenta
Sanejament
Gas

No
No
No
No

Llum natural
Nivell d'enllumenat artificial (Lux)
Enfosquiment
Protecció solar

Opcional
300 ambient
Opcional
Sí segons orientació, protecció exterior amb ràfec, lames orientables, etc.

Calor
Fred
Temperatura ºC
Humitat
Renovació de l'aire
Especificitats

Sí
Si
23ºC a l'hivern, 25ª C a l'estiu
40 a 50% a l'hivern, 45 a 60% a l'estiu
12,5 l/s/pers.
Vetllar a la salubritat de l'aire ambient . Humitat relativa 50%< HR < 65%

Paviment

Tipus vinílic homogeni prensat o similar, antielectricitat estàtica, netejable amb aigua, resistent al
desgast

Vertical

Pintura plàstica o mampara

Sostre

Fals-sostre acústic desmuntable o sistema de panells acústics verticals

Enllumenat

Calefacció,
climatització
i ventilació

Revestiments
horitzontals i
verticals

*Endolls diferents dels de les rosetes informàtiques
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Programa funcional i tècnic

Núm. fitxa

10

Tipus de Local

Espai per a armariets del personal
G1.7

Codi(s) local(s)
Quantitat de locals programats

5

Superfície útil del local o espai (m2)

3 m2
-

Capacitat prevista

Gàlibs

Altura lliure mínima (m)
Gàlib d'accés (m)
Sobrecàrrega d'ús (KN/m2)

≥ 2,50 m
Espai obert
3
. Espais integrats als espais oberts de treball i situat a proximitat ascensors

Requisíts funcionals i tècnics específics

Equipaments específics a incloure

. Mobles amb armariats incorporats
Mobiliari

Acústica

Electricitat

Nivell sonor ambient, Lp
Nivell aïilament acústic, DnAt
Temps de reverberació, Tr

-

Núm. endolls (240V162P+T) repartits * Altres
-

VDI i altres

Núm. rosetes
Altres connexions
Cobertura WIFI
Megafonia, sonorització
Detector intrusió
Altres

Sí
General de l'edifici
General a la planta
-

Fontaneria i
sanejament

Aigua freda
Aigua calenta
Sanejament
Gas

No
No
No
No

Llum natural
Nivell d'enllumenat artificial (Lux)
Enfosquiment
Protecció solar

Opcional
150
Sí segons orientació, protecció exterior amb ràfec, lames orientables, etc.

Calor
Fred
Temperatura ºC
Humitat
Renovació de l'aire
Especificitats

Sí
Sí
23ºC a l'hivern, 25ª C a l'estiu
40 a 50% a l'hivern, 45 a 60% a l'estiu
12,5 l/s/pers.
Vetllar a la salubritat de l'aire ambient . Humitat relativa 50%< HR < 65%

Paviment

Tipus vinílic homogeni prensat o similar, antielectricitat estàtica, netejable amb aigua, resistent al
desgast

Vertical

Pintura plàstica

Sostre

Fals-sostre acústic desmuntable

Enllumenat

Calefacció,
climatització
i ventilació

Revestiments
horitzontals i
verticals

*Endolls diferents dels de les rosetes informàtiques
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Programa funcional i tècnic

Núm. fitxa

11

Tipus de Local

Cabines telèfon o treball individual
G1.8, G1.9

Codi(s) local(s)
Quantitat de locals programats

10

Superfície útil del local o espai (m2)

3 m2
1 persona

Capacitat prevista

Gàlibs

Altura lliure mínima (m)
Gàlib d'accés (m)
Sobrecàrrega d'ús (KN/m2)

Requisíts funcionals i tècnics específics

≥ 2,20 m
0,80 x 2,05 m
3
. Mampara de separació amb passadís vidriada
. Espais correctament aïllats acústicament

. Pantalla fixa

Equipaments específics a incloure

. Taula de treball fixa integrada
. Banc o cadires

Mobiliari

Acústica

Electricitat

Nivell sonor ambient, Lp
Nivell aïilament acústic, DnAt
Temps de reverberació, Tr

25-30 dB(A)
60-65 dB(A)
0,7s

Núm. endolls (240V162P+T) repartits * Altres
-

VDI i altres

Núm. rosetes
Altres connexions
Cobertura WIFI
Megafonia, sonorització
Detector intrusió
Altres

1
Sí
General de l'edifici
No, general planta
Sistema de reserva prèvia i obertura de porta

Fontaneria i
sanejament

Aigua freda
Aigua calenta
Sanejament
Gas

No
No
No
No

Llum natural
Nivell d'enllumenat artificial (Lux)
Enfosquiment
Protecció solar

Opcional
300 ambient
Opcional
Sí segons orientació, protecció exterior amb ràfec, lames orientables, etc.

Calor
Fred
Temperatura ºC
Humitat
Renovació de l'aire
Especificitats

Sí
Si
23ºC a l'hivern, 25ª C a l'estiu
40 a 50% a l'hivern, 45 a 60% a l'estiu
12,5 l/s/pers.
Vetllar a la salubritat de l'aire ambient . Humitat relativa 50%< HR < 65%

Paviment

Tipus vinílic homogeni prensat o similar, antielectricitat estàtica, netejable amb aigua, resistent al
desgast

Vertical

Pintura plàstica

Sostre

Fals-sostre acústic desmuntable

Enllumenat

Calefacció,
climatització
i ventilació

Revestiments
horitzontals i
verticals

*Endolls diferents dels de les rosetes informàtiques
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Programa funcional i tècnic

Núm. fitxa

12

Tipus de Local

Espais informals de trobada i col·laboració
G1.10

Codi(s) local(s)
Quantitat de locals programats

10

Superfície útil del local o espai (m2)

10 m2
Algunes persones

Capacitat prevista

Gàlibs

Altura lliure mínima (m)
Gàlib d'accés (m)
Sobrecàrrega d'ús (KN/m2)

≥ 2,60 m
Espai obert
3
. Espais integrats als espais oberts de treball.

Requisíts funcionals i tècnics específics

Equipaments específics a incloure

. Butaques, sofas, tauletes, escriptoris
Mobiliari

Acústica

Electricitat

Nivell sonor ambient, Lp
Nivell aïilament acústic, DnAt
Temps de reverberació, Tr

25-30 dB(A)
-

Núm. endolls (240V162P+T) repartits * 2
Altres
-

VDI i altres

Núm. rosetes
Altres connexions
Cobertura WIFI
Megafonia, sonorització
Detector intrusió
Altres

1
Sí
General de l'edifici
General a la planta
-

Fontaneria i
sanejament

Aigua freda
Aigua calenta
Sanejament
Gas

No
No
No
No

Llum natural
Nivell d'enllumenat artificial (Lux)
Enfosquiment
Protecció solar

Opcional
300 general
No
Sí segons orientació, protecció exterior amb ràfec, lames orientables, etc.

Calor
Fred
Temperatura ºC
Humitat
Renovació de l'aire
Especificitats

Sí
Sí
23ºC a l'hivern, 25ª C a l'estiu
40 a 50% a l'hivern, 45 a 60% a l'estiu
12,5 l/s/pers.
Vetllar a la salubritat de l'aire ambient . Humitat relativa 50%< HR < 65%

Paviment

Tipus vinílic homogeni prensat o similar, antielectricitat estàtica, netejable amb aigua, resistent al
desgast

Vertical

Pintura plàstica

Sostre

Fals-sostre acústic desmuntable

Enllumenat

Calefacció,
climatització
i ventilació

Revestiments
horitzontals i
verticals

*Endolls diferents dels de les rosetes informàtiques
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Programa funcional i tècnic

Núm. fitxa

13

Tipus de Local

Espai reprografia i/o documentació
R2.6, R3.6, 1.5, A2.7, A3.6, B1.20, C1.4, D1.5, E1.4, E2.3, F1.6

Codi(s) local(s)
Quantitat de locals programats

20

Superfície útil del local o espai (m2)

6 M2
-

Capacitat prevista

Gàlibs

Altura lliure mínima (m)
Gàlib d'accés (m)
Sobrecàrrega d'ús (KN/m2)

Requisíts funcionals i tècnics específics

≥ 2,20 m
3
. Espais semi-oberts repartits a les plantes contigus als espais de treball
. Cal evitar la contaminació acústica i preveure la renovació de l'aire.

Equipaments específics a incloure

. Impressores
. Armaris baixos i alts

Mobiliari

Acústica

Electricitat

Nivell sonor ambient, Lp
Nivell aïilament acústic, DnAt
Temps de reverberació, Tr

-

Núm. endolls (240V162P+T) repartits * 1
Altres
-

VDI i altres

Núm. rosetes
Altres connexions
Cobertura WIFI
Megafonia, sonorització
Detector intrusió
Altres

1
Sí
General de l'edifici
No
-

Fontaneria i
sanejament

Aigua freda
Aigua calenta
Sanejament
Gas

No
No
No
No

Llum natural
Nivell d'enllumenat artificial (Lux)
Enfosquiment
Protecció solar

Opcional
300 general
No
Sí segons orientació

Calor
Fred
Temperatura ºC
Humitat
Renovació de l'aire
Especificitats

Sí
Sí
23ºC a l'hivern, 25ª C a l'estiu
40 a 50% a l'hivern, 45 a 60% a l'estiu
12,5 l/s/pers.
-

Paviment

Tipus vinílic homogeni prensat o similar, antielectricitat estàtica, netejable amb aigua, resistent al
desgast

Vertical

Pintura plàstica

Sostre

Fals-sostre acústic desmuntable

Enllumenat

Calefacció,
climatització
i ventilació

Revestiments
horitzontals i
verticals

*Endolls diferents dels de les rosetes informàtiques
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Programa funcional i tècnic

Núm. fitxa

14

Tipus de Local

Espai cuina office menjador
G2.1,

Codi(s) local(s)
Quantitat de locals programats

1

Superfície útil del local o espai (m2)

15 m2
-

Capacitat prevista

Gàlibs

Altura lliure mínima (m)
Gàlib d'accés (m)
Sobrecàrrega d'ús (KN/m2)

Requisíts funcionals i tècnics específics

Equipaments específics a incloure

Electricitat

. L'office menjador se siturarà a la planta àtic amb accés a la terrassa exterior.
. L'espai cuina i l'office constitueixen un únic espai

. Pla de treball (3,00 x 0,60 x 0,90m) amb aigüera encastada
. Armaris encastats sota pla de treball
. Espai de reserva per a neveres i màquines dispensadores (aprox. 3,00x0,60m)

. Neveres
. Màquines dispensadores de begudes fredes i calentes

Mobiliari

Acústica

≥ 2,60 m
0,80 x 2,05 m
3

Nivell sonor ambient, Lp
Nivell aïilament acústic, DnAt
Temps de reverberació, Tr

30-35 dB(A)
50-55 dB(A)
1s

Núm. endolls (240V162P+T) repartits * 8 repartits sobre pla de treball i per a nevera i màquines dispensadores
Altres
-

VDI i altres

Núm. rosetes
Altres connexions
Cobertura WIFI
Megafonia, sonorització
Detector intrusió
Altres

Sí
General edifici
Sí
-

Fontaneria i
sanejament

Aigua freda
Aigua calenta
Sanejament
Gas

Sí
Sí
Sí per a l'aigüera i el renta-plats
No

Llum natural
Nivell d'enllumenat artificial (Lux)
Enfosquiment
Protecció solar

Sí
200
No
Segons orientació

Calor
Fred
Temperatura ºC
Humitat
Renovació de l'aire
Especificitats

Sí
Sí
23ºC a l'hivern, 25ª C a l'estiu
40 a 50% a l'hivern, 45 a 60% a l'estiu
12,5 l/s/pers.
-

Paviment

Tipus terratzo o similar, netejable amb aigua, resistent als aliments
Evitar tonalitat molt clara o molt fosca

Vertical

Pintura plàstica i enrajolat sobre pla de treball

Sostre

Fals-sostre desmuntable

Enllumenat

Calefacció,
climatització
i ventilació

Revestiments
horitzontals i
verticals

*Endolls diferents dels de les rosetes informàtiques
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Programa funcional i tècnic

Núm. fitxa

15

Tipus de Local

Espai menjador
G2.2

Codi(s) local(s)
Quantitat de locals programats

1

Superfície útil del local o espai (m2)

65 m2
fins a 50 persones

Capacitat prevista

Gàlibs

Altura lliure mínima (m)
Gàlib d'accés (m)
Sobrecàrrega d'ús (KN/m2)

Requisíts funcionals i tècnics específics

≥ 2,60 m
0,80 x 2,05 m
3
. L'office menjador se siturarà a la planta àtic amb accés a la terrassa exterior.
. L'espai cuina i l'office constitueixen un únic espai

Equipaments específics a incloure

. Taules, cadires, butaques, mobles informals
Mobiliari

Acústica

Electricitat

Nivell sonor ambient, Lp
Nivell aïilament acústic, DnAt
Temps de reverberació, Tr

30-35 dB(A)
50-55 dB(A)
1s

Núm. endolls (240V162P+T) repartits * . Endolls inclosos en les rosetes informàtiques repartides
Altres
-

VDI i altres

Núm. rosetes
Altres connexions
Cobertura WIFI
Megafonia, sonorització
Detector intrusió
Altres

5 repartits
Sí
General edifici
Sí
Rellotge

Fontaneria i
sanejament

Aigua freda
Aigua calenta
Sanejament
Gas

-

Llum natural
Nivell d'enllumenat artificial (Lux)
Enfosquiment
Protecció solar

Sí
200
No
Segons orientació

Calor
Fred
Temperatura ºC
Humitat
Renovació de l'aire
Especificitats

Sí
Sí
23ºC a l'hivern, 25ª C a l'estiu
40 a 50% a l'hivern, 45 a 60% a l'estiu
12,5 l/s/pers.
-

Paviment

Tipus terratzo o similar antilliscant, resistent impactes i neteja amb aigua
Evitar tonalitat molt clara o molt fosca

Vertical

Pintura plàstica i enrajolat sobre pla de treball

Sostre

Fals-sostre desmuntable

Enllumenat

Calefacció,
climatització
i ventilació

Revestiments
horitzontals i
verticals

*Endolls diferents dels de les rosetes informàtiques
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Programa funcional i tècnic

Núm. fitxa

16

Tipus de Local

Espai farmaciola
L1.1

Codi(s) local(s)
Quantitat de locals programats

1

Superfície útil del local o espai (m2)

8
-

Capacitat prevista

Gàlibs

Altura lliure mínima (m)
Gàlib d'accés (m)
Sobrecàrrega d'ús (KN/m2)

≥ 2,20 m
0,80 x 2,05
3
. Espai a situar o a la planta baixa o a la planta àtic

Requisíts funcionals i tècnics específics

. Pla de treball amb lavabo encastat
. Armaris baixos i alts
Equipaments específics a incloure

. Llitera 2,00x0,60m
Mobiliari

Acústica

Electricitat

Nivell sonor ambient, Lp
Nivell aïilament acústic, DnAt
Temps de reverberació, Tr

-

Núm. endolls (240V162P+T) repartits * 2
Altres
-

VDI i altres

Núm. rosetes
Altres connexions
Cobertura WIFI
Megafonia, sonorització
Detector intrusió
Altres

1
Cobertura general edifici
General edifici
-

Fontaneria i
sanejament

Aigua freda
Aigua calenta
Sanejament
Gas

Sí
Sí
Sí
-

Llum natural
Nivell d'enllumenat artificial (Lux)
Enfosquiment
Protecció solar

Opcional
200
No
Segons orientació

Calor
Fred
Temperatura ºC
Humitat
Renovació de l'aire
Especificitats

Sí
Sí
23ºC a l'hivern, 25ª C a l'estiu
40 a 50% a l'hivern, 45 a 60% a l'estiu
8 l/s/pers.
-

Paviment

Tipus terratzo o similar antilliscant, resistent impactes i neteja amb aigua
Evitar tonalitat molt clara o molt fosca

Vertical

Pintura plàstica i enrajolat sobre pla de treball

Sostre

Fals-sostre desmuntable

Enllumenat

Calefacció,
climatització
i ventilació

Revestiments
horitzontals i
verticals

*Endolls diferents dels de les rosetes informàtiques
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Tipus de Local

Serveis sanitaris
A1.5, G1.1, G1.2

Codi(s) local(s)
Quantitat de locals programats

14

Superfície útil del local o espai (m2)

5 - 6 m2
-

Capacitat prevista

Gàlibs

Altura lliure mínima (m)
Gàlib d'accés (m)
Sobrecàrrega d'ús (KN/m2)

≥ 2,20 m
0,80 x 2,05 m
3

Requisíts funcionals i tècnics específics

. Mínim 3 wc ( 1 adaptat PMR) + 2 lavabos per a serveis de dones / planta
. Mínim 2 wc (1 adaptat PMR) + 2 urinaris + 2 lavabos pels homes / planta
. Es recomana portes correderes als serveis adaptats.

Equipaments específics a incloure

. Aparells sanitaris de color blanc de tipus antivandàlics als wc de visitants
. Mirall
. Aixetes amb sistemes reductors consums d'aigua.
. Barres de suport abatibles a serveis adaptats.
. Dispensadors de papel
. Assecadors de mans elècttrics o amb paper reciclat
-

Mobiliari

-

Acústica

Electricitat

Nivell sonor ambient, Lp
Nivell aïilament acústic, DnAt
Temps de reverberació, Tr

-

Núm. endolls (240V162P+T) repartits * 1 o 2 endolls estancs al costat de rentamans
Altres
-

VDI i altres

Núm. rosetes
Altres connexions
Cobertura WIFI
Megafonia, sonorització
Detector intrusió
Altres

-

Fontaneria i
sanejament

Aigua freda
Aigua calenta
Sanejament
Gas

Sí a tots els aparells
Sí a tots els aparells
Sí a tots els aparells + buneres sifòniques al terra de cada local
-

Llum natural
Nivell d'enllumenat artificial (Lux)
Enfosquiment
Protecció solar

Opcional
150
-

Calor
Fred
Temperatura ºC
Humitat
Renovació de l'aire
Especificitats

No
No
0,83l/s/m2
Local en depressió

Paviment

Tipus gres o similar, antilliscant, resistent a frec, arrencament, imputrescible.
Bunera sifònica al terra

Vertical

Enrajolat a tota alçada i mampares divisòries

Sostre

Fals sostre resistent a l'humitat amb fixacions especials o pintura sobre guix

Enllumenat

Calefacció,
climatització
i ventilació

Revestiments
horitzontals i
verticals

*Endolls diferents dels de les rosetes informàtiques
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Tipus de Local

Locals neteja repartits
G1.3

Codi(s) local(s)
Quantitat de locals programats

5

Superfície útil del local o espai (m2)

5 m2
-

Capacitat prevista

Gàlibs

Altura lliure mínima (m)
Gàlib d'accés (m)
Sobrecàrrega d'ús (KN/m2)

Requisíts funcionals i tècnics específics

≥ 2,20 m
0,80 x 2,05 m
3
. Local situat al costat dels serveis sanitaris
. Cal respectar la superfície programada per facilitar la manipulació del carro de neteja
. 1 local / planta

. Pica amb alimentació aigua freda i aigua calenta.
. Abocador d'aigües grises
Equipaments específics a incloure

. Prestatgeries
. Carro de neteja

Mobiliari

Acústica

Electricitat

Nivell sonor ambient, Lp
Nivell aïilament acústic, DnAt
Temps de reverberació, Tr

-

Núm. endolls (240V162P+T) repartits * 1
Altres
-

VDI i altres

Núm. rosetes
Altres connexions
Cobertura WIFI
Megafonia, sonorització
Detector intrusió
Altres

-

Fontaneria i
sanejament

Aigua freda
Aigua calenta
Sanejament
Gas

Sí
Sí a pica
Sí
No

Llum natural
Nivell d'enllumenat artificial (Lux)
Enfosquiment
Protecció solar

No necessària
150 ambient, 200 sobre mirall
-

Calor
Fred
Temperatura ºC
Humitat
Renovació de l'aire
Especificitats

No
No
23ºC a l'hivern, 25ª C a l'estiu
40 a 50% a l'hivern, 45 a 60% a l'estiu
0,28l/s/m2
Local en depressió

Paviment

Tipus gres o similar, antilliscant, resistent a frec, arrencament, imputrescible.

Vertical

Enrajolat a tota alçada

Sostre

Fals sostre resistent a l'humitat amb fixacions especials o pintura sobre guix

Enllumenat

Calefacció,
climatització
i ventilació

Revestiments
horitzontals i
verticals

*Endolls diferents dels de les rosetes informàtiques
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Tipus de Local

Vestidors - dutxes
L1.2, L1.3

Codi(s) local(s)
Quantitat de locals programats

4

Superfície útil del local o espai (m2)

10 m2
-

Capacitat prevista

Gàlibs

Programa funcional i tècnic

Altura lliure mínima (m)
Gàlib d'accés (m)
Sobrecàrrega d'ús (KN/m2)

≥ 2,20 m
0,80 x 2,05 m
3
. Locals situats a la planta àtic

Requisíts funcionals i tècnics específics

Equipaments específics a incloure

. 2 dutxes (1 PMR), 1 lavabo i 1 wc a cada vestidor
. Mirall encastat, porta tovallola, distribuïdor de paper, assecadors de mans i de cabell
. Desguàs sifònic al terra

. Armaris
. Bancs

Mobiliari

. Penjadors

Acústica

Electricitat

Nivell sonor ambient, Lp
Nivell aïilament acústic, DnAt
Temps de reverberació, Tr

-

Núm. endolls (240V162P+T) repartits * 2
Altres
-

VDI i altres

Núm. rosetes
Altres connexions
Cobertura WIFI
Megafonia, sonorització
Detector intrusió
Altres

-

Fontaneria i
sanejament

Aigua freda
Aigua calenta
Sanejament
Gas

Sí
Sí
Sí i desguàs sifònic al terra
No

Llum natural
Nivell d'enllumenat artificial (Lux)
Enfosquiment
Protecció solar

No necessària
150 ambient, 200 sobre mirall
No
No

Calor
Fred
Temperatura ºC
Humitat
Renovació de l'aire
Especificitats

Sí
Opcional
Segons RITE

Paviment

Tipus gres o similar, antilliscant, resistent a frec, arrencament, imputrescible.
Bunera sifònica al terra

Vertical

Enrajolat a tota alçada

Sostre

Fals sostre resistent a l'humitat amb fixacions especials o pintura sobre guix

Enllumenat

Calefacció,
climatització
i ventilació

Revestiments
horitzontals i
verticals

8l/s/pers.
Espais en depressió.

*Endolls diferents dels de les rosetes informàtiques
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Tipus de Local

Magatzems varis
R4.4, L2.1, L2.2

Codi(s) local(s)
Quantitat de locals programats

4

Superfície útil del local o espai (m2)

15 i 25 m2
-

Capacitat prevista

Gàlibs

Altura lliure mínima (m)
Gàlib d'accés (m)
Sobrecàrrega d'ús (KN/m2)

Requisíts funcionals i tècnics específics

≥ 2,50 m
0,80 a 1,20 x 2,05 m
3
. Magatzem R4.4 accessible directament desde sala polivalent
. L2.1 i L2.2 poden situar-se a la planta àtic

Equipaments específics a incloure

. Prestatgeries i armaris
Mobiliari

Acústica

Electricitat

Nivell sonor ambient, Lp
Nivell aïilament acústic, DnAt
Temps de reverberació, Tr

-

Núm. endolls (240V162P+T) repartits * 1
Altres
-

VDI i altres

Núm. rosetes
Altres connexions
Cobertura WIFI
Megafonia, sonorització
Detector intrusió
Altres

-

Fontaneria i
sanejament

Aigua freda
Aigua calenta
Sanejament
Gas

-

Llum natural
Nivell d'enllumenat artificial (Lux)
Enfosquiment
Protecció solar

No
150
No
No

Calor
Fred
Temperatura ºC
Humitat
Renovació de l'aire
Especificitats

Mantenir temperatura > 16ªC.
No
0,28l/s/m2
Mantenir grau d'humitat inferior a 60%

Paviment

Tipus terratzo o industrial antilliscant, resistent impactes i neteja amb aigua

Vertical

Pintura plàstica antipols

Sostre

Celras de guix pintat

Enllumenat

Calefacció,
climatització
i ventilació

Revestiments
horitzontals i
verticals

*Endolls diferents dels de les rosetes informàtiques
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Tipus de Local

Local central servei de neteja

Codi(s) local(s)
Quantitat de locals programats

1

Superfície útil del local o espai (m2)

10 m2
-

Capacitat prevista

Gàlibs

Altura lliure mínima (m)
Gàlib d'accés (m)
Sobrecàrrega d'ús (KN/m2)

≥ 2,50 m
0,80 x 2,05m
3
. Local situat a la planta baixa o a la planta àtic

Requisíts funcionals i tècnics específics

. Aigüera petita i abocador d'aigua.

Equipaments específics a incloure

. Prestageria (no inclosa al projecte) per a productes i material
. Espai per a carro de neteja

Mobiliari

Acústica

Electricitat

Nivell sonor ambient, Lp
Nivell aïilament acústic, DnAt
Temps de reverberació, Tr

-

Núm. endolls (240V162P+T) repartits * 1
Altres
-

VDI i altres

Núm. rosetes
Altres connexions
Cobertura WIFI
Megafonia, sonorització
Detector intrusió
Altres

-

Fontaneria i
sanejament

Aigua freda
Aigua calenta
Sanejament
Gas

Sí
Sí a aigüera
Sí
-

Llum natural
Nivell d'enllumenat artificial (Lux)
Enfosquiment
Protecció solar

No
150
No
No

Calor
Fred
Temperatura ºC
Humitat
Renovació de l'aire
Especificitats

Mantenir temperatura > 16ªC.
No
-

Paviment

Tipus terratzo o similar antilliscant, resistent impactes i neteja amb aigua

Vertical

Pintura plàstica antipols i enrajolat al voltant aïguera

Sostre

Celras de guix pintat.

Enllumenat

Calefacció,
climatització
i ventilació

Revestiments
horitzontals i
verticals

0,28l/s/m2
Mantenir grau d'humitat inferior a 60%

*Endolls diferents dels de les rosetes informàtiques
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Tipus de Local

Local gestió selectiva de residus

Codi(s) local(s)
Quantitat de locals programats

2

Superfície útil del local o espai (m2)

5 m2
-

Capacitat prevista

Gàlibs

Altura lliure mínima (m)
Gàlib d'accés (m)
Sobrecàrrega d'ús (KN/m2)

Requisíts funcionals i tècnics específics

≥ 2,50 m
0,80 x 2,05m
3
. Locals situats a la planta baixa o a la planta àtic
. 1 local per a residus reciclables
. 1 local per a residus orgànics

Equipaments específics a incloure

. Contenidors residus reciclables no alimentaris
Mobiliari

Acústica

Electricitat

Nivell sonor ambient, Lp
Nivell aïilament acústic, DnAt
Temps de reverberació, Tr

-

Núm. endolls (240V162P+T) repartits * 1
Altres
-

VDI i altres

Núm. rosetes
Altres connexions
Cobertura WIFI
Megafonia, sonorització
Detector intrusió
Altres

-

Fontaneria i
sanejament

Aigua freda
Aigua calenta
Sanejament
Gas

-

Llum natural
Nivell d'enllumenat artificial (Lux)
Enfosquiment
Protecció solar

No
150
No
No

Calor
Fred
Temperatura ºC
Humitat
Renovació de l'aire
Especificitats

Mantenir temperatura > 16ªC.
No
0,28l/s/m2
-

Paviment

Tipus terratzo o similar antilliscant, resistent impactes i neteja amb aigua

Vertical

Pintura plàstica antipols

Sostre

Celras de guix pintat.

Enllumenat

Calefacció,
climatització
i ventilació

Revestiments
horitzontals i
verticals

*Endolls diferents dels de les rosetes informàtiques
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Tipus de Local

Local informàtic
L2.5

Codi(s) local(s)
Quantitat de locals programats

1

Superfície útil del local o espai (m2)

15 m2
1 persona

Capacitat prevista

Gàlibs

Altura lliure mínima (m)
Gàlib d'accés (m)
Sobrecàrrega d'ús (KN/m2)

Requisíts funcionals i tècnics específics

Equipaments específics a incloure

≥ 2,50 m
0,80 x 2,05 m
3
. Espai amb accés restringit
. Reservar espai de circulació davant i darrera dels armaris de servidors de 0,80 m d'amplada
. Local a situar a la planta baixa

. Terra tècnic
. Local amb sistema de climatització propi
, Servidors, racks, etc.

Mobiliari

Acústica

Electricitat

Nivell sonor ambient, Lp
Nivell aïilament acústic, DnAt
Temps de reverberació, Tr

-

Núm. endolls (240V162P+T) repartits * Segons equipaments informàtics
Altres
-

VDI i altres

Núm. rosetes
Altres connexions
Cobertura WIFI
Megafonia, sonorització
Detector intrusió
Altres

Sí, segons equipaments informàtics amb capacitat d'ampliació
No
Cobertura general edifici
General edifici
Sí, local amb accés restringit
No

Fontaneria i
sanejament

Aigua freda
Aigua calenta
Sanejament
Gas

No
No
No
No

Llum natural
Nivell d'enllumenat artificial (Lux)
Enfosquiment
Protecció solar

No
300
No
No

Calor
Fred
Temperatura ºC
Humitat
Renovació de l'aire
Especificitats

Sí
Sí
a l'hivern 20ºC+-2ºC i a l'estiu: 24ºC+-1ºC. Mantenir temperatura
Humitat relativa 30 a 35%
12,5l/s/pers.
-

Paviment

Tipus vinílic homogeni prensat o similar, antielectricitat estàtica, netejable amb aigua, resistent al
desgast

Vertical

Pintura plàstica i mampara de vidre amb espai de control servidor

Sostre

Fals-sostre acústic desmuntable

Enllumenat

Calefacció,
climatització
i ventilació

Revestiments
horitzontals i
verticals

*Endolls diferents dels de les rosetes informàtiques
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Tipus de Local

Locals tècnics
L3

Codi(s) local(s)
Quantitat de locals programats

Segons solucions tècniques escollides

Superfície útil del local o espai (m2)

Variable
-

Capacitat prevista

Gàlibs

Altura lliure mínima (m)
Gàlib d'accés (m)
Sobrecàrrega d'ús (KN/m2)

Requisíts funcionals i tècnics específics

2,20 a 3,00m segons maquinària
des de 0,80x2,05m fins a 1,80x3,50m
3a5
. Garantir accessibilitat àgil als locals tècnics per a les tasques de manteniment.
. Dimensionar els locals tècnics d'acord amb les màquines i permentent possibilitat d'ampliació
futura

. Maquinària instal·lacions

Equipaments específics a incloure

Mobiliari

Acústica

Electricitat

Nivell sonor ambient, Lp
Nivell aïilament acústic, DnAt
Temps de reverberació, Tr

Vetllar a la no transmissió de soroll als locals ocupats
-

Núm. endolls (240V162P+T) repartits * Segons instal·lacions, preveure alimentació 400 V
Altres

VDI i altres

Núm. rosetes
Altres connexions
Cobertura WIFI
Megafonia, sonorització
Detector intrusió
Altres

Segons instal·lacions per a GTC
No
Cobertura general edifici
Gneneral edifici
No
No

Fontaneria i
sanejament

Aigua freda
Aigua calenta
Sanejament
Gas

Segons instal·lacions, desguàs sifònic al terra
Sí segons instal·lacions
Opcional

Llum natural
Nivell d'enllumenat artificial (Lux)
Enfosquiment
Protecció solar

Opcional
120
No
No

Calor
Fred
Temperatura ºC
Humitat
Renovació de l'aire
Especificitats

No
No
-

Paviment

Industrial antilliscant, antipols, resistent als impactes, a la neteja amb aigua i als agents químics

Vertical

Arrebossat vist i/o pintura

Sostre

Formigó vist o celras de guix pintat

Enllumenat

Calefacció,
climatització
i ventilació

Revestiments
horitzontals i
verticals

Segons tipus d'instal·lacions.
Extracció de fum en alguns locals

*Endolls diferents dels de les rosetes informàtiques
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Tipus de Local

Circulacions interiors
-

Codi(s) local(s)
Quantitat de locals programats

-

Superfície útil del local o espai (m2)

-

Capacitat prevista

Gàlibs

Programa funcional i tècnic

Altura lliure mínima (m)
Gàlib d'accés (m)
Sobrecàrrega d'ús (KN/m2)

Requisíts funcionals i tècnics específics

≥ 2,50 m
mínim 0,80x2,05, a dimensionar segons CT DB SI 3
3
.Amplada en conformitat amb el CTE DB SI i el CTE DB SU (accessibilitat PMR)
. Amplada mínima aconsellada 1,50 m a les plantes obertes
. 1,20 m si només accés reservat

. Preveure espais refugis per a PMR a les plantes 3ª, 4ª i àtic

Equipaments específics a incloure

Mobiliari

Acústica

Electricitat

Nivell sonor ambient, Lp
Nivell aïilament acústic, DnAt
Temps de reverberació, Tr

-

Núm. endolls (240V162P+T) repartits * 1 / 10 ml per a manteniment
Altres

VDI i altres

Núm. rosetes
Altres connexions
Cobertura WIFI
Megafonia, sonorització
Detector intrusió
Altres

Cobertura general edifici
General edifici
Sí i videovigilància
Rellotge

Fontaneria i
sanejament

Aigua freda
Aigua calenta
Sanejament
Gas

-

Llum natural
Nivell d'enllumenat artificial (Lux)
Enfosquiment
Protecció solar

Aconsellada
150
No
Segons orientació

Calor
Fred
Temperatura ºC
Humitat
Renovació de l'aire
Especificitats

-

Paviment

Idèntic vestíbul o espais de treball a plantes superiors.

Vertical

Segons concepte i planta amb protecció contra els impactes i les ratllades fins a una altura de
1,50m

Sostre

Fals-sostre visitable per al pas de les instal·lacions

Enllumenat

Calefacció,
climatització
i ventilació

Revestiments
horitzontals i
verticals

*Endolls diferents dels de les rosetes informàtiques
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Tipus de Local

Aparcament bicicletes
L4.1, L4.2

Codi(s) local(s)
Quantitat de locals programats

2

Superfície útil del local o espai (m2)

25 a 38 m2
-

Capacitat prevista

Gàlibs

Altura lliure mínima (m)
Gàlib d'accés (m)
Sobrecàrrega d'ús (KN/m2)

Requisíts funcionals i tècnics específics

. Preveure endolls per a carrega elèctrica a L4.1
. Aparcament L4.1 protegit amb tanca perimetral i porta d'accés amb lector de tarjeta o clau

Equipaments específics a incloure

Mobiliari

Acústica

Electricitat

Nivell sonor ambient, Lp
Nivell aïilament acústic, DnAt
Temps de reverberació, Tr

-

Núm. endolls (240V162P+T) repartits * Mínim 4 endolls per a càrrega elèctrica a L4.1
Altres
-

VDI i altres

Núm. rosetes
Altres connexions
Cobertura WIFI
Megafonia, sonorització
Detector intrusió
Altres

Connexió tarjeta porta d'entrada
-

Fontaneria i
sanejament

Aigua freda
Aigua calenta
Sanejament
Gas

-

Llum natural
Nivell d'enllumenat artificial (Lux)
Enfosquiment
Protecció solar

-

Calor
Fred
Temperatura ºC
Humitat
Renovació de l'aire
Especificitats

-

Paviment

Industrial antilliscant, antipols, resistent als impactes, a la neteja amb aigua i als agents químics

Vertical

Tanca perimetral

Enllumenat

Calefacció,
climatització
i ventilació

Revestiments
horitzontals i
verticals

Sostre
*Endolls diferents dels de les rosetes informàtiques
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