CRITERIS D’INTERVENCIÓ DEL CONCURS D’IDEES DEL PROJECTE DE
LA NOVA CONSTRUCCIÓ D’UN EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL I SEU DE
DISTRICTE DE SANT MARTÍ, AL C. ALFONS EL MAGNÀNIM NÚM. 59, AL
BARRI DEL BESÒS I EL MARESME, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ.
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1. INTRODUCCIÓ
Els projectes que promou l’Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en l’excel·lència del
disseny i l’optimització dels recursos econòmics, energètics i materials.
L’excel·lència en el disseny arquitectònic és un paràmetre difícilment quantificable, però
l’Ajuntament de Barcelona vetllarà perquè tots els projectes de la ciutat; excepte en
determinades situacions en què es requereixin actuacions més singulars, es facin dins un marc
en el que es prioritzi a les persones, i s’atenguin a valors com: la durabilitat des de la idoneïtat
en el manteniment, les solucions constructives racionals i senzilles; la integració amb l’entorn;
l’optimització de recursos energètics per assolir, quan sigui viable, un grau desitjable
d’autosuficiència; l’adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la incorporació de sistemes
tecnològics i de comunicació quan sigui convenient.

2. EL BESÒS I EL MARESME
Situat en l'extrem de Barcelona més proper a Sant Adrià de Besòs, el barri és fruit de la
construcció urgent i massiva d'habitatges per donar resposta al gran dèficit que hi havia als
anys 50 i 60. Abans, els terrenys havien estat regats per les sèquies de la Madriguera i de la
Verneda -restes d'un antic braç del Besòs que desembocava en el Camp de la Bóta- i eren
predominantment agrícoles. L'any 1959 el Patronat Municipal de l'Habitatge va començar
l'edificació del polígon.
L'urbanisme d'aquesta zona reflecteix l'últim mig segle de transformació urbana, social i
política. El barri s'estén al llarg de la Rambla de Prim, pel cantó de llevant, mentre que a ponent
d'aquest gran eix cívic es disposa el grup d'habitatges del Maresme. Aquest grup, va néixer
entre els anys 1954 i 1964, fruit de la iniciativa privada. Els primers blocs es van començar a
construir enmig dels camps de conreu, sense cap urbanització ni dotació de serveis o
d'equipaments públics, que van haver-se de guanyar amb llargues i dures lluites veïnals.
Avui, el barri del Besòs - Maresme espera noves transformacions, derivades de la revitalització
de tot l'entorn del Fòrum de les Cultures 2004 i del veïnatge d'un dels dos grans sectors de
22@. Aquesta zona acollirà en els propers anys noves implantacions residencials i
d'equipaments, entre les quals destaca la prevista localització d'un campus de la Universitat
Politècnica, que aportarà una important vitalitat quotidiana.

El projecte del Pla de Barris té per objectiu disminuir les desigualtats entre els barris de
Barcelona. Inclou un conjunt d'accions en l'àmbit social, econòmic i urbà que es duen a terme
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en un territori concret, amb un pressupost extraordinari, en un temps acotat (2016-2020) i amb
una clara visió transversal i transformadora, per millorar la vida dels veïns i les veïnes.
El barri del Besòs i el Maresme, per les seves característiques socioeconòmiques, ha estat un
dels territoris escollits per tal de desenvolupar un Pla de Barris. Dintre d’aquest Pla de Barris de
Besós i Maresme, s’emarca l’actuació objecte d’aquest concurs, per al desenvolupament d’un
nou equipament socio cultural al C. Alfons el Magnànim 59, com una de les actuacions
fonamentals pel barri.

3. EMPLAÇAMENT
El solar on s’ubica el present projecte es troba en el carrer Alfons el Magnànim 59, al Barri del
Besòs i el Maresme, al Districte de Sant Martí.
Es tracta d’un solar amb forma sensiblement quadrat de 26,66 m x 26,80 m i una superfície
total qualificada de 7a de 714,49m2.
Actualment s’hi troba l’edifici de l’antic cinema Pere IV, fora d’ordenació i que s’enderrocarà
deixant el solar lliure per a la construcció del nou equipament.
El solar en qüestió limita amb pel Nord-Est amb el carrer Alfons el Magnànim, pel Nord-Oest
amb el carrer Ferrer i Bassa, pel Sud-Oest amb un espai inteiro d’illa i pel Sud-Oest amb un pas
que connecta el carrer Alfons el Magnànim amb l’interior d’illa.
L’emplaçament és el següent:

Àmbit nou equipament
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4. ANTECEDENTS. ESTAT ACTUAL
L’edifici que actualment ocupa el solar, funcionava com a cinema i actualment es troba en
desús. Forma part d’un conjunt de tres edificacions que conformen un àmbit qualificat en el Pla
General com a 7a.
A pesar de la dimensió i ocupació de les tres construccions, que deixa poc espai lliure entre les
edificacions, aquestes s’alliberen en planta baixa gràcies a porxos i passatges.
L’edifici dels antics cinemes respon clarament a una tipologia de cinema amb sales i serveis
dins una mateix volum on el volum principal està dividit clarament en dos cossos degut als
nivells i usos actuals.
Dues d’aquestes edificacions queden afectades per un eixamplament del carrer a 20m definit
en el planejament vigent que defineix una nova alineació a vial. L’edificació dels antics cinemes
respon clarament a una tipologia de cinema amb sales i serveis dintre una mateix volum. Es
tracta d’un edifici d’un volum aixecat sobre una planta baixa a base de pilotis que estructuren
els porxos i el passatge. En aquesta planta hi havia diferenciat els accessos als cinemes i un
bar-restaurant que actualment ocupa una entitat bancària.

5. PLANEJAMENT VIGENT
El planejament vigent és el Pla General Metropolità de Barcelona (en endavant PGM), aprovat
definitivament el 14 de juliol de 1976 (publicat al BOP el 19 de juliol de 1976), i que va ser
modificat en determinats articles de les seves Normes Urbanístiques el 8 d’agost de 1988.
En aquest sentit, l’article 78 de les esmentades Normes Urbanístiques del PGM assenyalen
que queden respectades les determinacions sobre sistemes locals o complementaris de plans
anteriors, mantenint les ordenacions de volums individualitzats a cada sector provinents de
plans parcials o d’ordenació d’illa anteriors, i estableix una correlació entre la zonificació de
1953 i la del PGM aprovat.
Segons el seu article 167 de les mateixes normes, es determina que es respecten els sistemes
locals o complementaris previstos en plans anteriors, generals, parcials o especials, de reforma
interior, extensió o eixampla, executats, en procés d’execució o pendents d’execució.
Així doncs, el PGM va recollir les previsions establertes pel Pla parcial d’ordenació del poblat
sud-oest del Besòs (en endavant PP Sud-oest Besòs) i que es va aprovar definitivament el 12
de maig de 1959 per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, consolidant-les com a
planejament vigent.
Planejament:
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Segons això, majoritàriament els terrenys de referència es troben qualificats d’equipament
existent (clau 7a), quedant la resta de la parcel·la actual afectada de sistema viari bàsic (clau 5)
com a part de l’ampliació de 20 metres del carrer de Ferrer Bassa.

----

Àmbit nou equipament

Així mateix, l’edifici actual de l’antic Cinema Pere IV es troba en situació de fora d’ordenació, tal
i com assenyala el plànol de qualificació urbanística anterior i per tant, afectat pel planejament
urbanístic vigent.

LEGISLACIÓ URBANÍSTICA
L’article 215 de les Normes Urbanístiques del PGM determina que per la concreció del tipus
d’equipament o la mutació del que ja hagi estat concretat s’efectuarà mitjançant l’elaboració
d’un pla especial integral, i les seves condicions d’edificació s’hauran d’ajustar a les seves
necessitats funcionals. Es redactarà un Pla Especial Urbanístic en paral·lel a la redacció del
projecte per a la regulació del nou equipament, el qual no serà objecte del present encàrrec.
La legislació urbanística que regula els procediments urbanístics és la Llei 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, consolidat amb les modificacions
introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, -DOGC 6077, de 29.2.2012-, i
per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres –DOGC 5931, de 29.7.2011-,
així com el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme.
En aquest sentit, l’article 67.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme determina els supòsits pels
quals s’han de redactar plans especials urbanístics de desenvolupament, assenyalant l’apartat
c) per a concretar l’ús d’equipament comunitari i la titularitat pública o privada.
Així doncs, el pla especial urbanístic haurà de justificar la necessitat de la seva formulació i llur
compatibilitat amb el planejament urbanístic general i haurà d’establir les condicions
d’ordenació i edificació de l’equipament en qüestió, inclòs el subsòl si fos el cas, tal i com
determina l’article 93 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.

6

Així mateix, cal assenyalar que l’article 217.2 de les Normes Urbanístiques del PGM determina
que quan falti el pla especial al sòl urbà, el tipus d’equipament s’ha de regir pel tipus
d’ordenació de la zona.

6. OBJECTE DE L’ACTUACIÓ
L’objecte del concurs és el la construcció d’un nou edifici sobre el solar que actualment ocupa
l’Antic Cinema Pere IV al c.Alfons el Magnànim núm. 59, el qual es preveu enderrocar, atenent
només a la part qualificada de 7a. El solar té una superfície de 714,49 m2 qualificats de
equipament.
Es preveu que sigui un edifici singular per a usos públics, socials i culturals. Serà un nou espai
de centralitat al carrer d’Alfons el Magnànim amb un caràcter innovador. Funcionarà amb doble
horari com a seu administrativa i amb usos cívics a la tarda i els caps de setmana.
Es tracta del primer edifici que es dissenyarà pensat per a un ús intensiu tant com a seu
administrativa com per a usos cívics i culturals. Amb un concepte innovador tant dels usos com
dels espais.
L’edifici allotjarà la nova Seu del Districte, Oficina de Drets Socials i Espais per Col·lectius i
Entitats. L’edifici es composarà de planta baixa, més fins a cinc plantes pis, amb un soterrani.
El nou edifici del carrer d’Alfons el Magnànim no substituirà la seu històrica del districte de Sant
Martí, situada a la plaça de Valentí Almirall, en un edifici del segle XIX construït com a casa
consistorial de l’aleshores municipi independent de Sant Martí de Provençals. Ubicada al barri
del Clot i amb façana orientada cap al Poblenou com a expressió simbòlica dels territoris social
i econòmicament més dinàmics del moment, aquesta seu històrica seguirà funcionant com a
centre de l’activitat política del Districte.
Això no obstant, el nou edifici del segle XXI s’aixecarà al cor del Besòs-Maresme i amb façana
orientada cap a Sant Adrià de Besòs, amb una visió del territori amb vocació metropolitana,
establint nexes d’unió i relació amb els barris i municipis veïns de tot l’eix Besòs. El nou edifici
aglutinarà la seu executiva i administrativa del Districte de Sant Martí i la majoria de serveis que
se’n deriven, actualment dispersos pel territori. Així doncs, es traslladaran a aquest nou espai
les oficines municipals situades actualment en unes dependències de lloguer al carrer del Clot,
27 (on actualment es troben els serveis de Manteniment i Projectes). També es traslladaran al
Besòs-Maresme les oficines del carrer Andrade, 9, on es troben els serveis a les Persones i el
Territori. En definitiva, i sens perjudici dels serveis generals que romanguin a la seu de la plaça
de Valentí Almirall, tota l’estructura executiva del Districte de Sant Martí s’ubicarà en aquest
nou espai.
A més a més, el nou edifici incorporarà una innovadora Oficina de Drets Socials que inclourà
l'Oficina de l'Habitatge de Sant Martí (ara situada a la Rambla del Poblenou 154); el Centre de
Serveis Socials del Besòs Maresme (actualment ubicat al centre cívic del barri), a més d’espais
destinats a programes de salut comunitària.
Així doncs, es calcula que aquesta nova seu municipal portarà al barri del Besòs i el Maresme
al voltant de 100 treballadors i treballadores públiques, amb una activitat diària que va de 150 a
200 atencions d’assessorament o gestions de diferents temàtiques.
A més a més, cal sumar a aquesta nova activitat que generaran les oficines municipals, la que
aportaran els nous espais cívics i culturals que també s’integraran en aquest edifici, que
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estaran oberts en un ampli horari de tarda-vespre i de caps de setmana, generant també
l'arribada de nous usuaris a l’entorn.
Programa funcional, amb una primera hipòtesi de distribució suggerida:
Planta soterrani: creació d’un cinema/auditori, amb possibilitats d’instal·lar també un espai
d’assaig per a corals. L’espai pot tenir fins a 150 butaques. Conservarà, per tant, la memòria i
l’activitat de l’antic cinema, per una banda, i donarà cabuda en aquest espai a l’activitat cultural
reclamada per la ciutadania.
Planta baixa: allotjarà la nova Oficina de Drets Socials, amb espais per a l’oficina d’habitatge,
els serveis socials i els serveis de salut comunitària, així com una sala d’espera polivalent amb
capacitat per a 50 persones, a més a més dels taulells d’atenció presencial. En aquests serveis
hi treballen al voltant de 30 professionals de diferents disciplines (treball social, salut, dret, etc).
Les oficines de serveis socials atenen actualment al voltant de 40 persones cada dia. Pel que
fa a l’oficina de l’habitatge, que inclou els assessoraments sobre lloguer, consums energètics i
rehabilitació, atén unes 80 persones cada dia. Els serveis de salut comunitària i les campanyes
específiques de suport a persones i famílies també se situaran a la planta baixa.
Planta primera: hi haurà espais per a projectes socials, zones de reunions tant per al personal
administratiu en horari lectiu, com per a les associacions del barri en horaris alternatius. Es
preveu crear espais per a reunions per a col·lectius i entitats, però també espais per a la
formació en l’elaboració de projectes socials, i sales d’estudi nocturn amb capacitat per a 50
persones.
Planta segona: s’hi ubicaran els serveis i les oficines de llicències i d’espai públic. Hi
treballaran al voltant de 40 professionals del camp del dret, de l’arquitectura i de l’enginyeria.
En aquests espais, doncs, es desenvoluparà la gestió de la demanda de llicències d’obres,
d’activitats i d’espai públic. Aquests serveis generen un volum d’unes 40 consultes o gestions
diàries.
Planta tercera: s’hi ubicaran els serveis a les persones i al territori, juntament amb l’estructura
executiva de govern i de gerència de Districte. Els serveis d’atenció a les persones i el territori
centren la seva activitat en la gestió relacionada amb la cultura, els esports, l’educació, el
comerç, les festes, etc. Hi treballen 32 professionals dels camps del treball social i la sociologia.
Es generen al voltant de 40 atencions diàries, a banda de reunions de concreció de projectes.
Planta quarta: es reserva aquesta planta per a espai polivalent, en el que es preveu que tingui
una superfície construïda d’un terç de la planta aproximadament, i la resta esdevingui
superfície exterior de coberta, la qual tindrà també usos cívics i activitats programades.
Aquesta coberta haurà de respondre als criteris de “Terrats vius i cobertes verdes “ que impulsa
l’Ajuntament de Barcelona, per tal de treure’n el màxim rendiment social, ambiental i energètic.
Planta cinquena: es reserva aquesta planta per a una possible distribució de part del
programa descrit a les anteriors plantes.
Es considera una superfície total de programa inclòs els nuclis de comunicacions verticals i
passadissos de 3.147m2. Aquesta distribució de part del programa descrit a les plantes
anteriors a la planta cinquena es pot fer amb el benentès que la superfície màxima de sostre
construït sobre rasant per tot el equipament serà com a màxim de 3.776 m2 com a superfície
construïda sobre rasant. És a dir, es podrà proposar un edifici de com a màxim 7 plantes (PB +
5 i planta soterrani) si la proposta plantejada ho considera necessari, sense esgotar la
superfície màxima edificable per planta en la totalitat de les plantes, i permentent així la
possibilitat de generar buits en algunes de les plantes si la proposta en concret així ho
considera convenient.
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Aquesta distribució suggerida per plantes és una hipòtesi que es planteja als redactors, si be es
permetrà qualsevol altre disposició plantejada que permeti una millor concepció del conjunt,
sempre i quan es respecti el programa previst i sigui coherent amb el planejament vigent i amb
l’entorn. És per aquest motiu que es permet aquesta planta cinquena per si alguna proposta
planteja el programa desenvolupat en PB+5 en comptes de en PB+4, amb una distribució del
programa redistribuïda respecte la suggerida.

Horaris previstos per a l’equipament:
El funcionament amb doble horari de dilluns a diumenge es preveu de la següent
manera:


De 8.00 a 17.00 hores de dilluns a divendres, atenció i gestions per part dels diferents
serveis municipals.



A partir de les 17.00 hores i fins les 21.00 hores funcionament dels espais per a les
entitats (reunions, formació...)



De 20.00 a 00.00 hores sala d'estudi nocturn.



Auditori i sala de cinema amb horari independent i amb programació de dissabte i
diumenge. Complementàriament es pot fer servir en horari de dilluns a divendres per a
activitats programades.
Coberta cívica: segons programes i activitats previstos. De dilluns a diumenge a hores
programades.



Aspectes generals a tenir en compte.

La superfície de l’immoble es preveu amb un total de 3.776m2 sobre rasant com a
màxim sobre rasant i 714,49 m2 de soterrani.



El màxim de plantes que tindrà l’edifici és de 6 plantes pis (PB+5) i una planta soterrani.
Malgrat aquest gàlib màxim, el redactor podrà en la seva proposta ajustar el número de
plantes per sota d’aquest màxim si per la seva proposta així ho troba convenient. S’ha
establert un gàlib màxim ampliament dimensionat per tal de permetre amb les menors
restriccions el desenvolupament de les diferents propostes que es poden donar.



L’edificació s’ha d’integrar harmònicament en el conjunt.



Totes les plantes hauran d’estar connectades a través del mateix nucli de comunicació.



L’edifici haurà d’habilitar espais polivalents, multifuncionals, versàtils, modulars i
flexibles.



Es valorarà que tots els espais tinguin il·luminació i ventilació directa cap a l’exterior.
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S’hauran d’introduir sistemes passius que redueixin la demana energètica i criteris
d’eficiència energètica que en redueixin els consums. S’haurà d’aconseguir la màxima
autoproducció d’energia així com la màxima autosuficiència energètica.



S’hauran de preveure serveis higiènics a cada planta, i els espais tècnics i
d’instal·lacions que s’escaiguin segons el us i la normativa vigent.



La coberta de l’edifici, s’haurà d’entendre com una coberta “mosaic”, es a dir, s’hauran
de compatibilitzar els diferents requeriments que se li demanen: producció fotovoltaica,
coberta verda, activitats programades,...
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7. PROGRAMA FUNCIONAL
Es tindran en compte les relacions entre els diversos espais i la relació funcional entre ells.
Caldrà respectar les previsions del programa, el qual s’ha de desenvolupar amb la superfície
màxima construïda total sobre rasant de 3.776 m2 més una planta soterrani de 714,49m2.
El següent programa funcional s’ha de desenvolupar en fins a un màxim de planta baixa més
cinc plantes pis i planta soterrani, tot i que la distribució de del programa per plantes que aquí
es suggereix permetria desenvolupar la totalitat del programa en planta baixa i quatre plantes
pis amb planta soterrani.
Es permet la possibilitat d’aquesta planta més en alçada, tenint en compte la limitació però de
3.776m2 de superfície construïda sobre rasant per totes les propostes.
El programa funcional es sol·licita segons:
DISTRIBUCIÓ SUGGERIDA PER PLANTES
Planta Soterrani
Sala auditori / cinema (per oferir 150 butaques aprox.)
Planta Baixa
Oficina de Drets Socials
-

Oficina de l’habitatge (10 treballadors aprox.)

-

Serveis Socials (10 treballadors aprox.)

-

Serveis de Salut (10 treballadors aprox.)

Sala d’espera polivalent (50 persones)
Serveis de salut comunitària i campanyes específiques
Planta Primera
Espai per a projectes socials
Sales de reunions (per personal administratiu i associacions de barri)
Espai per a la formació en l’elaboració de projectes socials
Sales d’estudi nocturn (50 persones)
Planta Segona
Oficines de llicències i espai públic (40 persones)
Zona d’espera (10 persones)
Planta Tercera
Oficina de Serveis a les Persones i al Territori (32 persones)
Gerència de Districte
Zona d’espera (10 persones)
Sales de reunions
Planta Quarta
Espais polivalent per a activitats programades
Coberta cívica verda per a activitats programades
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PROGRAMA FUNCIONAL

AUDITORI I ALTRES SERVEIS
POSICIÓ

Foyer
Sala auditori / cinema (150 butaques)
Cabina de control
Camerino petit
Camerino homes
Camerino dones
Vestidor personal neteja homes
Vestidor personal neteja homes
Primers auxilis
Espai reciclatge
Espai per emmagatzematge
Espais tècnics i instal∙lacions
Serveis higiènics públics homes Adaptat
Serveis higiènics públics dones Adaptat
Serveis higiènics públics homes
Serveis higiènics públics dones
Superfícies útils de programa
Passadissos i instal∙lacions
Nucli de comunicacions verticals
SUPERFICIE ESTIMADA AUDITORI I ALTRES SERVEIS

NÚM. DE PERS

‐‐‐
150
2
4
4
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

‐‐‐
‐‐‐

SUPERFÍCIE

70
220
15
10
15
15
10
10
6
10
50
70
4,5
4,5
7
7
524

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

70 m²
50 m²
644 m²

DRETS SOCIALS I SERVEIS DE SALUT
POSICIÓ

Espai de control i recepció de l'equipament
Oficina drets socials:
▪ Oficina de l'habitatge
▪ Serveis socials
▪ Serveis de salut
Sala d'espera polivalent
Serveis de salut comunitària i campanyes específiques
Reserva Estació transformadora (p.baixa accés des de
façana)
Serveis higiènics públics homes Adaptat
Serveis higiènics públics dones Adaptat
Serveis higiènics públics homes
Serveis higiènics públics dones
Serveis higiènics treballadors homes Adaptat
Serveis higiènics treballadors dones Adaptat
Serveis higiènics treballadors homes
Serveis higiènics treballadors dones
Espai neteja
Superfícies útils de programa
Passadissos i instal∙lacions
Nucli de comunicacions verticals
TOTAL SUPERFÍCIE DRETS SOCIALS I SERVEIS DE SALUT

NÚM. DE PERS

SUPERFÍCIE

‐‐‐

60 m²

10
10
10
50
‐‐‐

60
60
60
60
20

m²
m²
m²
m²
m²

‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

30
4,5
4,5
4
4
4,5
4,5
6
6
5
393

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

‐‐‐
‐‐‐

130 m²
50 m²
573 m²
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PROJECTES SOCIALS I ESPAIS DE FORMACIÓ
POSICIÓ

NÚM. DE PERS

Espai per a projectes socials
Sala de reunions 1
Sala de reunions 2
Sala de reunions 3
Sala de reunions 4
Sala de reunions per associacions de barri 1
Sala de reunions per associacions de barri 2
Sala de reunions per associacions de barri 3
Sala de reunions per associacions de barri 4
Espai de formació en l'elaboració de projectes socials
Sales d'estudi nocturn
Serveis higiènics públics homes Adaptat
Serveis higiènics públics dones Adaptat
Serveis higiènics públics homes
Serveis higiènics públics dones
Serveis higiènics treballadors homes Adaptat
Serveis higiènics treballadors dones Adaptat
Serveis higiènics treballadors homes
Serveis higiènics treballadors dones
Espai neteja
Superfícies útils de programa

SUPERFÍCIE

‐‐‐

25
50
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

Passadissos i instal∙lacions
Nucli de comunicacions verticals
TOTAL SUPERFÍCIE PROJECTES SOCIALS I ESPAIS DE FORMACIÓ

‐‐‐
‐‐‐

50
15
20
20
30
15
20
20
30
50
120
4,5
4,5
4
4
4,5
4,5
4
4
5
429

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

100 m²
50 m²
579 m²

DIRECCIÓ DE LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC ‐ SERVEIS TÈCNICS DE DISTRICTE
SM
POSICIÓ

Direcció de llicències i espai públic:
▪ Director llicències i espai públic
▪ Responsable obres i manteniment
‐ Caps Projecte
▪ Responsable llicències i inspecció
‐ Cap secció obres
‐ Tècnics
‐ Tècnics
▪ Cap secció activitats
‐ Enginyers Tècnics sup/mig
‐administratiu
▪ Cap secció espai públic
‐ Tècnics
‐ Tècnics
‐administratiu

NÚM. DE PERS

SUPERFÍCIE

1
1
2
1
1
3
2
1
5
1
1
2
1
1

20
15
16
12
10
20
15
10
35
7
10
15
7
7

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
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▪ Administratiu especialitzat
▪ Inspectors polivalents
▪ Inspector
▪ Administratiu / auxiliar base
▪ Administratiu / auxiliar base
▪ Tecnic
▪ Tecnic
▪ 3 tècnics
▪ Administratiu / auxiliar base
▪ Administratiu
Sala de reunions gran
Sala de reunions petita 1
Sala de reunions petita 1
Zona espera
Serveis higiènics públics homes Adaptat
Serveis higiènics públics dones Adaptat
Serveis higiènics treballadors homes Adaptat
Serveis higiènics treballadors dones Adaptat
Serveis higiènics treballadors homes
Serveis higiènics treballadors dones
Espai neteja
Superfícies útils de programa
Passadissos i instal∙lacions
Nucli de comunicacions verticals
TOTAL SUPERFÍCIE DIRECCIÓ DE LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC

2
4
1
2
5
3
2
3
1
1

14
28
7
14
35
20
14
20
7
7
30
15
15
25
4,5
4,5
4,5
4,5
4
4
5
481

30
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

‐‐‐
‐‐‐

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

100 m²
50 m²
631 m²

DIRECCIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI‐ DISTRICTE SM
POSICIÓ

Direcció de serveis a les persones i al territori
▪ Director de serveis a les persones i al territori
▪ Cap Franja Besòs
▪ Tècnics de barri
‐ Suport administratiu
▪ Tècnics de barri
▪ Lloc singularitzat
▪ Gestors de projectes / T2
▪ Lloc singularitzat
▪ Tècnic de prevenció i participació
Gerència de Districte
▪ Gerent
‐ Adjunt
‐ Adjunt
‐ Secretaria
Regidoria
▪Regidor
‐ Secretària
Sala d'espera

NÚM. DE PERS

SUPERFÍCIE

1
1
2
1
5
1
4
1
1

16
12
15
7
40
7
30
7
10

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

1
1
1
1

20
7
7
7

m²
m²
m²
m²

1
1
10

25 m²
7 m²
20 m²
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Sala de reunions gran
Sala de reunions petita 1
Sala de reunions petita 1
Serveis higiènics públics homes Adaptat
Serveis higiènics públics dones Adaptat
Serveis higiènics públics homes
Serveis higiènics públics dones
Serveis higiènics treballadors homes Adaptat
Serveis higiènics treballadors dones Adaptat
Serveis higiènics treballadors homes
Serveis higiènics treballadors dones
Espai neteja
Superfícies útils de programa
Passadissos i instal∙lacions
Nucli de comunicacions verticals

‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

‐‐‐
‐‐‐

TOTAL SUPERFÍCIE DIRECCIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

30
15
15
4,5
4,5
4
4
4,5
4,5
4
4
5
336

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

100 m²
50 m²
486 m²

ALTRES SERVEIS
POSICIÓ

Servei office personal
Espai polivalent per activitats programades
Serveis higiènics públics homes Adaptat
Serveis higiènics públics dones Adaptat
Espai neteja
Superfícies útils de programa
Passadissos i instal∙lacions
Nucli de comunicacions verticals
Coberta verda cívica per activitats programades

NÚM. DE PERS

‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

‐‐‐
‐‐‐

TOTAL SUPERFÍCIE ALTRES SERVEIS

SUPERFÍCIE

60
70
4,5
4,5
5
144

m²
m²
m²
m²
m²
m²

40 m²
50 m²
450 m²
234 m²

COBERTA
VERDA APROX

450 m²

SUPERFÍCIE TOTAL DE PROGRAMA

3.147 m²

SUPERFÍCIE TOTAL CONSTRUÏDA SOBRE RASANT PREVISTA

3.776 m²

SUPERFICIE CONTRUÏDA SOTA RASANT PREVISTA
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÏDA PREVISTA

714 m²
4.490 m²
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ABAST DE LA FEINA
L’encàrrec consisteix en la redacció de l’avantprojecte (inclosa valoració econòmica de la
solució) de l’edifici i la reurbanització del seu entorn més immediat.
Documentació a entregar amb l’Avantprojecte:
-

Memòria descriptiva de l’actuació
Documentació gràfica
Valoració econòmica
Mínim de 3 imatges 3D per visualitzar la proposta

Un cop validat aquest per BIM/SA i el Districte, i si es decideix que el projecte té continuïtat, es
contractarà i desenvoluparà el Projecte Bàsic, llicència ambiental, estudi de seguretat i salut,
documents de sostenibilitat i medi ambient, projecte executiu, projecte d’instal.lacions,
certificació energètica, direcció d’obra, liquidació d’obra, certificació energètica, redacció del
projecte de mobiliari, projecte de senyalética i Direcció d’Obra i seguiment dels
subministraments.

Documentació a entregar amb el Projecte Bàsic d’edificació:
-

Memòria descriptiva de l’actuació
Documentació gràfica
Valoració econòmica
Llicència ambiental

Documentació a entregar amb el Projecte Executiu:
-

Memòria descriptiva de l’actuació
Annexos
Documentació gràfica
Valoració econòmica
Documents de sostenibilitat i medi ambient
Estudi de seguretat i salut
Separates per cada responsable de l’espai públic (REP)
Mínim de 3 imatges 3D per visualitzar la proposta.

Posteriorment si l’obra es porta a terme es contractarà la direcció d’obra.
Serà obligació del redactor desenvolupar el projecte de mobiliari, i el projecte de senyalética.
El projecte es redactarà segons el plec de Prescripcions tècniques del Projecte d’edificació i
d’infraestructures i el Manual d’Estructuració Informàtica de BIM/SA.
El projecte inclourà una Memòria Ambiental (Documents de sostenibilitat i medi ambient) que
s’estructurarà segons el plec que es proporcionarà als redactors.
Aquest document de criteris servirà de base per a desenvolupar el projecte.
Caldrà analitzar i verificar tota la informació lliurada en aquest plec de criteris.
El projecte serà tutelat durant tot el procés per l’empresa Pública Municipal Barcelona
d’Infraestructures Municipals S.A (BIM/SA) amb la col·laboració del Districte de Sant Martí i
d’altres agents de l’Ajuntament de Barcelona, que alhora el validaran.
El projecte es considerarà entregat i conforme en el moment en que hagi superat el tràmit
d’aprovació definitiva o equivalent.
Durant la redacció del projecte i fins a la seva aprovació administrativa, el redactor haurà
d’assistir a totes les reunions de seguiment a les que sigui convocat, així com incorporar els
ajustos i modificacions que se’n desprenguin.
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També es realitzaran les presentacions necessàries amb les Associacions de veïns, entitats de
la zona i veïns en general per a pactar la solució proposada. S’haurà de generar la
documentació necessària per a donar suport a aquestes possibles presentacions que es
realitzin del projecte.
Durant totes les fases de redacció del projecte s’hauran d’aplicar els condicionants tècnics
establerts en els Plecs de Condicions Tècniques dels Serveis Municipals. Es donarà
compliment als requeriments de la documentació tècnica que es pot trobar a la web municipal
www.bcn.cat/plecstecnicsespaiurba que siguin d’aplicació al projecte.
la nova Seu del Districte, Oficina de Drets Socials i Espais per Col·lectius i Entitats

8. CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ

CARACTERÍSTIQUES
ÚS PREVIST

Nova Seu de Districte
Oficina de Drets Socials i espais per a col·lectius i
Entitats.

NUM PLANTES MÀXIM

7 plantes (planta soterrani + PB + 5 plantes pis)

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA TOTAL màx

4.490 m² (contant la planta soterrani)

TIPOLOGIA

Obra nova

IMPORT DE PROJECTE MÀXIM

9.374.468,95€ (IVA inclòs)

9.

DOCUMENTACIÓ LLIURADA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Plec de criteris d’intervenció relatius al desenvolupament arquitectònic.
Manual d’estructuració informàtica de BIM/SA, en .pdf
Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de projectes d’edificació, .pdf
Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de projectes d’infraestructures,
.pdf
Plec d’estructuració de la memòria ambienta,l en .pdf
Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres,
en .pdf
Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta, en .pdf
Documentació per a obtenir la cartografia municipal, en .pdf
Topogràfic de l’àmbit, en .dwg
Aixecament de plantes de l’edifici actual en dwg i pdf (per tal que es tingui
coneixement del soterrani actual)
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10. CONDICIONANTS DEL PROJECTE D’EDIFICACIÓ
1. GENERALS
La proposta haurà de complir totes les normatives vigents aplicables, especialment les que fan
referència a seguretat d’utilització, seguretat contra els incendis, manteniment, materials i
sostenibilitat.
Tots els espais i recorreguts del centre seran accessibles.
Les zones on es facin activitats sorolloses s’aïllaran acústicament del soroll aeri i d’impacte.
S’utilitzaran materials de manteniment nul o mínim, amb gran durabilitat i fàcil substitució.
Es valorarà la utilització de materials reutilitzats-reutilitzables o reciclats-reciclables que
compleixin la resta de premisses de manteniment i durabilitat.
Es seguiran els paràmetres de condicionament ambiental exposats en aquest plec per evitar
que els usuaris adquireixin lipoatròfia semicircular.

2. MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS
Cal que les propostes arquitectòniques no impliquin grans actuacions estructurals. Així, cal
evitar les solucions que suposin un sobrecost en la construcció o el posterior manteniment
respecte a les solucions estandarditzades.
Els sistemes constructius utilitzats hauran de ser provats, racionals i de manteniment mínim.
Es controlarà l’ús de cel-rasos aplacats, reforçant-ne els ancoratges per evitar que es
desprenguin plaques sobre els usuaris en cas de rebre cops accidentalment.
Es potenciarà l’ús de cel-rasos acústics per tot el centre i revestiments porosos, per reduir el
temps de reverberació augmentant el confort de l’usuari.
Les parets disposaran d’arrambadors de materials a les estances i zones de pas on es cregui
necessari per tenir un ús que així ho requereixi. Aquest haurà de ser de materials durables i
resistents als fregaments i ratllades, i de manteniment mínim.
Tota la fusta que es faci servir haurà de provenir d’explotacions sostenibles i haurà d’aportar les
certificacions pertinents a l’efecte.
Eficiència energètica:
L’Ajuntament de Barcelona, seguint les línies que estableix el Compromís ciutadà per la
sostenibilitat 2012-2022, el Decret per a l’ambientalització de les obres, la Política de compra
responsable de fusta de gestió forestal sostenible, el Pla d’autosuficiència energètica de
Barcelona (2024), el Pla per a la millora de la qualitat de l’aire a Barcelona, el Pla del verd i de
la biodiversitat de Barcelona 2020, l’Ordenança del medi ambient de Barcelona i altres plans
relacionats, com el Pla d’autosuficiència energètica en edificis municipals, treballa per
minimitzar els impactes ambientals derivats de les obres municipals i tendir a l’autosuficiència
energètica i l’excel·lència ambiental en els projectes d’espai públic i d’edificació.
Per tal de garantir aquest compromís, el projecte haurà de complir amb la “Instrucció tècnica
per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres”, de l’Ajuntament de Barcelona,
publicada al número 14 de la gaseta Municipal de Barcelona, en data 15 de maig de 2015”
La instrucció es pot descarregar al següent enllaç:
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ins_cat_cap_obres_maq_67292.pdf
En referència als projectes d’urbanització s’hauran d’aplicar els següents aspectes:
-

Decret per a l’ambientalització de les obres
Criteris generals d’autosuficiència energètica ambiental
Aplicació de la Instrucció de la fusta
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-

Criteris de màxima autosuficiència energètica
Criteris relatius a elements urbans
Criteris relatius a l’increment del verd i de la biodiversitat
Criteris d’autosuficiència hídrica
Criteris a favor de l’economia circular
Incorporació de sistemes i tecnologies TIC.

En referència als projectes d’edificació s’hauran d’aplicar els següents aspectes:
-

Decret per a l’ambientalització de les obres
Criteris generals d’autosuficiència energètica ambiental
Aplicació de la Instrucció de la fusta
Criteris de màxima autosuficiència energètica
Certificació energètica mínima
Càlcul del cost total de la propietat
Criteris addicionals d’eficiència energètica per a la renovació/rehabilitació d’edificis
existents
Criteris relatius a l’increment del verd i de la biodiversitat
Criteris d’autosuficiència hídrica
Criteris a favor de l’economia circular
Criteris relatius a altres estàndards d’excel·lència ambiental

Per edificis de nova construcció s’han de plantejar alternatives conjuntes que afavoreixin la
màxima autosuficiència energètica i l’eficiència econòmica, energètica i de gestió en la fase
d’ús, per tal d’assolir l’objectiu d’edificis nZEB (edifici de consum energètic quasi nul). S’haurà
d’estudiar l’edifici per tal d’introduir sistemes passius que redueixin la demana energètica i
criteris d’eficiència energètica que en redueixin els consums. S’haurà d’aconseguir la màxima
autoproducció d’energia així com la màxima autosuficiència energètica.
El projecte d’obra nova o gran rehabilitació haurà de comptar amb la corresponent certificació
energètica. Es demanarà que la qualificació energètica no sigui inferior a una B.
En la redacció del projecte és obligat donar compliment els següents documents:
-

“Guia bàsica d’eficiència energètica en edificis municipals en la redacció de projectes”.
“Pla de millora energètica als edificis municipals”

“Criteris per a la comptabilització de la fauna protegida amb els edificis”
Distintiu de garantia de qualitat de la Generalitat de Catalunya en la categoria
“Productes i sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua”

Cicle de vida dels materials
Pel què fa a la petja ecològica, es tindran en compte els consums però també la construcció
material de l’edifici. S’haurà de computar l’impacte tenint en compte el cicle de vida dels
materials que configurin l’equipament, des de la seva fabricació fins al desmantellament de
l’edifici.
Caldrà fer una valoració econòmica d’aquestes solucions i una estimació dels temps de
recuperació de la inversió inicial gràcies a l’ús d’energies renovables.
Finalment, cal potenciar l’ús de sistemes intel·ligents d’informació o tecnologia 2.0 per a facilitar
el control dels consums per part dels usuaris de l’edifici i de l’Agència de l’Energia.
En aquest sentit s’incorporarà en el projecte el plec tècnic de monitoratge del edificis que es
proporcionarà als redactors.
Paviments
Els paviments seran durables. No podran ser lliscants i disposaran de sòcol.
El material utilitzat com a paviment i el grau de poliment, especialment a les zones d'accés als
centres han de procurar resistència al lliscament per evitar risc de caigudes, independentment
de complir amb la resta de condicions que estableixen la normativa vigent en quant a
l’accessibilitat.
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Els fabricants, especialment dels paviments tècnics, han de subministrar certificat conforme el
seu producte és ignífug i garanteix la condició de conductivitat, en referència a la no
acumulació d'electricitat estàtica.
Els paviments utilitzats en vestidors, lavabos, etc. i on existeixin dutxes, han d'ésser
antilliscants.
Els fabricants, especialment dels paviments tècnics, han de subministrar certificat conforme el
seu producte és ignífug i garanteix la condició de conductivitat, en referència a la no
acumulació d'electricitat estàtica.
Envans, portes i finestres
Els envans de vidre i les finestres exteriors han d'ésser laminats i les portes de seguretat. Els
envans i portes transparents han de disposar d'una senyalització a l'alçada de la vista.
Els elements de vidre han de ser accessibles per tal de facilitar la neteja, i en cas de no ser
possible, s’han d’instal·lar línies de vida, plataformes elevadores o d’altre sistema que
garanteixi la seguretat dels treballadors.
Les fusteries, ampits i muntants no disposaran d’elements sortints o tallants, evitant el perill per
als usuaris.

3. INSTAL·LACIONS
El projecte inclourà la legalització de totes les instal·lacions.
Instal·lació elèctrica:
En les zones comuns l’enllumenat es gestionarà per detectors de presència i interruptors
temporitzats.
Llocs de treball: S'ha d'evitar l’existència de cables de corrent, telefonia i/o dades pel paviment.
Els cables han d'anar protegits i col·locats amb regletes per evitar caigudes dels treballadors. El
cablejat dels mobles es farà agrupat i per la zona més allunyada de l’àmbit del treballador.
No es situarà cap endoll a menys de 1m dels treballadors.
Les preses de corrent dels serveis on puguin accedir o siguin utilitzats per infants, amb la
finalitat d'evitar el perill de contactes directes, s'han de situar a una alçària mínima de 1,70 m, o
bé dotar-les d'un mecanisme de seguretat homologat.
Instal·lació de xarxa de dades i telefonia
Els aparells, cablejat de telefonia i/o dades ha d’acomplir com a mínim la normativa de l’IMI
envers els edificis municipals envers la seva qualificació, qualitat i característiques. Important
afegir un SAI per regulació de l’alimentació elèctrica.
S’inclourà wifi per tot l’equipament. Es preveu connectar-lo a la xarxa municipal de dades
(connexió IMI).
Instal·lació d’aigua sanitària i aigua calenta sanitària
Les aixetes seran del tipus de polsador temporitzat.
S’instal·larà un by-pass en l’entrada de l’escomesa d’aigua per facilitar les funcions
mantenidores del tractament de la legionel·la.
Les cisternes dels wc seran de doble descàrrega. Hauran de ser encastades o anti-vandàliques
i cada aparell disposarà de clau de pas.
Sistemes de protecció contra intrusió:
L’edifici incorporarà sistema d’alarma anti-intrusió. L’Ajuntament subcontracta el manteniment a
una empresa. Caldrà contractar una línia telefònica d’avís, connectada a una central
d’alarmes.
Sistemes de protecció contra incendis:
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El centre disposarà d’una instal·lacions d’alarma de foc i disposarà d’un sistema d’extinció.
Independentment del compliment de la normativa cal tenir en compte que s'ha d'incloure el
següent:
- Senyalització dels equips de protecció contra incendis: extintors, BIE’s, etc.
- Instal·lació de l’enllumenat d’emergència.
- Senyalització de les vies d’evacuació.
El sistema de control de climatització i aportació d'aire exterior han de connectar-se amb el
sistema d'alarma d'incendi, per tal que es desconnectin automàticament aquests i evitar
l'avivament de les flames i la distribució de fums per la resta de l'immoble.
Instal·lació del sistema d’avisador acústic tipus sirena parlant per a la comunicació d’evacuació
del centre.
Pels centres amb menys de 1000 m2 construïts: Es podrà utilitzar qualsevol mecanisme,
sempre que s’asseguri que aquesta senyal s’escolti en tot el centre.
Climatització dels espais
El projecte contemplarà la instal·lació d’aire condicionat calor-fred en tots els espais i renovació
d’aire en tota la instal.lació.
Tota la maquinària de producció d’energia es col·locarà en una cambra apart totalment
insonoritzada i estaran recolzades sobre materials elàstics, totes les màquines estaran
recolzades al terra i seran totalment accessibles per realitzar les funcions mantenidores.
El criteri general és de que l’edifici es pugui condicionar per zones d’ús, especialment aquelles
que es puguin utilitzar en hores diferents.
La ventilació i climatització de les estances es farà tenint en compte criteris d’estalvi energètic i
de manteniment mínim.
Condicions ambientals
S’han d’evitar les temperatures i humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els
corrents d’aire molests, els olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la
radiació solar mitjançant les finestres, llums o envans envidrats. Als llocs de treball tancats
s’han de complir, en particular, les següents condicions:
- Temperatura:
La temperatura dels locals destinats a oficines o similars estarà compresa entre els 17 i 27ºC.
En espais on sigui d'aplicació el RD sobre pantalles de visualització de dades, la temperatura
estarà compresa entre els 23 i 26ºC a l’estiu i entre 20 i 24ºC a l’hivern.
D’acord a la “Instrucció d’Alcaldia en relació a l’ús racional i eficient de l’aire condicionat a
l’estiu” de 22-07-2005 (Nº resolució: S1/D/2005-03184), la temperatura de confort en interiors a
l’estiu no haurà de ser inferior a 24 ºC.
- Humitat relativa:
Estarà compresa entre el 45% i el 55%.
La humitat relativa recomanada es del 50% (límit inferior en locals amb possibilitat d’electricitat
estàtica).
El sistema d’aire condicionat disposarà del seu propi humidificador que injecti humitat a l’aire
primari i que garanteixi l’aportació contínua per estar dins dels nivells.
Si cal es dotarà el sistema de descalcificadors d’aigua per garantir-ne la durabilitat.
És necessari dotar el local d’un sistema de detecció del grau d’humitat vinculat al sistema d’aire
condicionat.
- Corrents d’aire:
El límit de corrent d’aire utilitzant sistemes d’aire condicionat serà de 0,25m/s en cas de treballs
sedentaris (oficines) i 0,35m/s en els casos restants.
- Ventilació / renovació mínima d’aire:
S’estarà a allò que disposi la normativa vigent aplicable.
El sistema de condicionament d'aire emprat, i en particular, la distribució d’aire net (difusors) i
recuperació d’aire viciat, hauran d'assegurar una efectiva renovació d’aire de tots els espais
interiors susceptibles d’ocupació.
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El sistema d'aportació d'aire primari, en els casos que no es pugui ventilar les dependències
mitjançant finestres a façana, han de garantir que, independentment del funcionament dels
climatitzadors, assegurem l'aportació d'aire de renovació (instal·lació de dos circuits
independents).
Cal tenir en compte la situació de la presa d’aire exterior, a l’objecte de no situar-la a prop de
fonts contaminants (xemeneies d’extracció de fums, bafs, etc.), així com els tipus de filtres i la
previsió de manteniment d’aquests i la neteja periòdica dels conductes de distribució interior.
És important que als projectes es dibuixi en planta la situació dels llocs de treball per tal
d'ubicar correctament els difusors de la climatització.
Els lavabos, si no és possible dotar-los de ventilació natural, han de disposar com a mínim, de
sistemes d'extracció dinàmica o forçada.
Per altre banda, sempre que es realitzin treballs de pintura, caldrà:
Disposar de ventilació permanent a través de finestres. En cas que aquesta no sigui suficient o
inexistent, es disposarà de extracció forçada.
Un cop finalitzats els treballs de pintura, s’hauran de canviar els filtres del sistema de
climatització.
- Soroll:
Les condicions acústiques dels llocs de treball han de permetre una adequada intel·ligibilitat del
so, així com el control dels efectes no desitjats, com la reverberació o focalització excessiva. En
els casos que la configuració arquitectònica o la disposició dels llocs de treball no permetin
eliminar aquests efectes no desitjats, s’han d’utilitzar unitats d’absorció: revestiments acústics
per a parets, captadors acústics, panells o pantalles acústiques, etc.
Consideracions per evitar electricitat estàtica
Independentment de les mesures que ja s’han indicat en apartats anteriors, tant en relació a la
humitat relativa del centre com a l’ús de paviments o al disseny d’espais de treball/mobiliari, als
centres susceptibles d’acumular electricitat estàtica caldrà tenir en compte els següents
aspectes:
a) En cas d’existència de mobiliari (taules, armaris, arxivadors, ...) i/o elements
comuns (portes, baranes,...) amb parts metàl·liques susceptibles d’acumular
electricitat estàtica que pugui afectar als treballadors s’haurà de:


Evitar la influència de les instal·lacions elèctriques sobre les parts metàl·liques,
millorant l’aïllament elèctric del cablejat respecte de l’estructura metàl·lica.
 Totes les parts metàl·liques, tant del mobiliari com d’altres elements (equips
d’oficina, fotocopiadores, etc.) es connectaran a terra amb una línia individual
que connectarà directament a la línia de terra general de la instal·lació elèctrica
de l’edifici.
 Ordenació de xarxes de cablejat evitant en lo possible la proximitat al lloc de
treball a fi i efecte de reduir la influència del camp magnètic dels mateixos.
b) En cas d’existència de paviment tècnic, caldrà assegurar la conductivitat d’aquest
per a evitar l’acumulació d’electricitat estàtica, tal i com s’especifica a l’apartat 2.8.

4. REQUERIMENTS REFERENTS ALS LLOCS DE TREBALL EN L’OBRA I L’EDIFICI
L’entrada dels treballadors al centre es produirà una vegada finalitzades les obres.
El responsable d’adoptar i comunicar les mesures de seguretat es el Coordinador de Seguretat
i Salut de l’esmentada obra.
Espais de treball / dimensions:
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Les dimensions dels llocs de treball hauran de permetre que els treballadors realitzin el treball
sense riscos per la seva seguretat i salut i en condicions ergonòmiques acceptables. Les
dimensions mínimes seran les següents:
a) 3m d’alçària des del paviment al sostre. No obstant, en locals comercials,
de serveis, oficines i despatxos, l’alçària es pot reduir a 2,50 m.
b) 2m2 de superfície lliure per treballador.
c) 10m3, no ocupats, per treballador.
d) L’amplada mínima dels passadissos serà de 1,00 m i la separació mínima
entre llocs de treball de 0,80 m.

Espais de treball / mobiliari:
D’acord al protocol d’actuació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
presentat en la jornada de 4 de juliol de 2007 dedicada a “Lipoatròfia semicircular: Protocol
d’actuació”, relatiu a mesures preventives per evitar la lipoatròfia semicircular, cal tenir en
compte el següent:
a) Els cantells o vores de les taules hauran de ser amples, de forma que la
superfície de contacte sigui gran, és a dir, evitant els cantells vius i prims.
b) Evitar disseny de llocs de treball i distribució d’equips i eines que impliquin
contacte de parts del cos amb vores de taula. Cal tenir present no només les
tasques habituals del lloc de treball, sinó també les derivades de manteniment
i, sobre tot, la neteja.
c) Evitar la presència de materials que originin i acumulin electricitat estàtica.

Lloc de treball de recepció/consergeria:
S’ha de tenir especial atenció amb el compliment de les condicions higrotèrmiques, sobretot al
que fa referència a les corrents d’aire.

Empreses de neteja:
A tots els centres de treball s’han d’ubicar 2 espais independents:
- Vestidor pel personal de neteja, amb taquilles, i si es possible amb lavabo, WC i plat de
dutxa.
- Espai, independent del vestidor, com a petit magatzem per situar els materials i productes de
neteja (preveure que els prestatges s’han de subjectar a la paret).
La superfície d’aquest ha de permetre ubicar els carretons de neteja (mides aproximades:
1,15x0,55 m en planta i 1,15 m d’alçària)
Es pot preveure 1 carretó per cada 2 plantes o cada 500 m2.
Tant el vestidor com l’espai de magatzem han de tenir ventilació/renovació d’aire exterior.

Il·luminació:
La il·luminació projectada haurà de complir els requeriments de la normativa vigent. A saber:
- Codi Tècnic de l’Edificació
- DB SU4 (Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada).
- DB HE3 (Eficiència energètica de las instal·lacions de iluminación)
- DB HE5 (Contribución fotovoltaica mínima de energia eléctrica).
- UNE 12464.1: Norma Europea sobre la iluminación para interiores.
- RAEE: Real Decreto sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus
residus
- RoHS Directiva 2002/95CE: Restricciones a la utilización de determinadas sustancia
peligrosas en aparatos eléctricos y Electrónicos
- RD 838/2002: Requisitos de Eficiencia Energética de los balastos de lámparas
fluorescentes.
Així com tota aquella altra normativa vigent que li pugui ser d’aplicació.
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ANNEX 1. FOTOPLÀNOLS DE SITUACIÓ
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ANNEX 2. PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Àmbit nou equipament
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ANNEX 3. PLÀNOL ÀMBIT DEL PROJECTE

Àmbit nou equipament
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