
BIBLIOTECA ANTONI  

PLADEVALL I FONT
 

Taradell (Osona) 
 

 

 
Director/a: Eva Leuco Sánchez 
Correu electrònic: b.taradell@diba.cat 
 

 

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS 

 

 



Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més 
adients per propiciar l’adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures 
addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només 
cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, 
que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d’una barra 
indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta 
es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic. 

DADES BÀSIQUES 

Superfície útil 700m
2
 

Any d’habilitació 
de l’edifici 

2002 

Reforma 
important 

2010, ampliació 

Número de visites 
anuals 

38.320 persones/any 

Número de 
préstecs anuals 

24.860 préstecs/any 

Tipologia edifici Edifici integrat amb l’Ajuntament. 

Espai obert No en disposa. 

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE 

COMPLIMENT 

VECTOR ENERGIA 

 

VECTOR AIGUA 

 

 

 



VECTOR RESIDUS 

 

VECTOR COMPRES 

 

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS 

 

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. 
FORMACIÓ 

 

 



BIBLIOTECA BON PASTOR 
Barcelona (Barcelonès) 
 

 

 
Director/a: Marta Zamora Martín 
Correu electrònic: b.barcelona.bp@diba.cat 
 

 

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS 

 

 



Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més 
adients per propiciar l’adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures 
addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només 
cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, 
que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d’una barra 
indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta 
es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic. 

DADES BÀSIQUES 

Superfície útil 1.574m
2
 

Any d’habilitació 
de l’edifici 

2004 

Reforma 
important 

- 

Número de visites 
anuals 

85.870 persones/any 

Número de 
préstecs anuals 

59.100 préstecs/any 

Tipologia edifici Edifici individual. 

Espai obert No en disposa. 

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE 

COMPLIMENT 

VECTOR ENERGIA 

 

VECTOR AIGUA 

 



VECTOR RESIDUS 

 

VECTOR COMPRES 

 

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS 

 

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. 
FORMACIÓ 

 

 
 

 



BIBLIOTECA CAN  

LLAURADOR
 

Teià (Maresme) 
 

 

 
Director/a: Ivana Ares Seijo 
Correu electrònic: b.teia@diba.cat 
 

 

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS 

 

 



Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més 
adients per propiciar l’adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures 
addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només 
cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, 
que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d’una barra 
indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta 
es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic. 

DADES BÀSIQUES 

Superfície útil 1.070m
2
 

Any d’habilitació 
de l’edifici 

2009 

Reforma 
important 

- 

Número de visites 
anuals 

37.570 persones/any 

Número de 
préstecs anuals 

19.920 préstecs/any 

Tipologia edifici Edifici individual. 

Espai obert Sí, disposa d’un pati amb fragments enjardinats. 

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE 

COMPLIMENT 

VECTOR ENERGIA 

 

VECTOR AIGUA 

 

 

 

 



VECTOR RESIDUS 

 

VECTOR COMPRES 

 

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS 

 

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. 
FORMACIÓ 

 

 



BIBLIOTECA CENTRAL
 

Terrassa (Vallès Occidental) 
 

 

 
Director/a: Montserrat Busquet Duran 
Correu electrònic: bct@terrassa.cat 
 

 

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS 

 

 



Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més 
adients per propiciar l’adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures 
addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només 
cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, 
que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d’una barra 
indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta 
es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic. 

DADES BÀSIQUES 

Superfície útil 2.980m
2
 

Any d’habilitació 
de l’edifici 

1998 

Reforma 
important 

2011, repàs de la coberta del sostre per evitar goteres. 

Número de visites 
anuals 

377.150 persones/any 

Número de 
préstecs anuals 

259.080 préstecs/any 

Tipologia edifici Edifici individual. 

Espai obert Espais al voltant de la biblioteca amb enjardinament. 

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE 

COMPLIMENT 

VECTOR ENERGIA 

 

VECTOR AIGUA 

 

 

 



VECTOR RESIDUS 

 

VECTOR COMPRES 

 

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS 

 

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. 
FORMACIÓ 

 

 



BIBLIOTECA DISTRICTE 6 

Terrassa (Vallès Occidental) 
 

 

 
Director/a: Laura Mayor Lara 
Correu electrònic: bd6@terrassa.cat 
 

 

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS 

 

 



Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més 
adients per propiciar l’adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures 
addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només 
cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, 
que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d’una barra 
indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta 
es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic. 

DADES BÀSIQUES 

Superfície útil 1.000m
2
 

Any d’habilitació 
de l’edifici 

2006 

Reforma 
important 

- 

Número de visites 
anuals 

110.510 persones/any 

Número de 
préstecs anuals 

87.655 préstecs/any 

Tipologia edifici Edifici individual. 

Espai obert Disposa d’espai obert. 

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE 

COMPLIMENT 

VECTOR ENERGIA 

 

VECTOR AIGUA 

 

 

 



VECTOR RESIDUS 

 

VECTOR COMPRES 

 

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS 

 

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. 
FORMACIÓ 

 

CONSIDERACIONS I PROBLEMÀTIQUES ADDICIONALS 

L’equipament presenta dificultats en la climatització degut a l’envidrament de totes les parets. 

 



BIBLIOTECA DISTRICTE 4 
Terrassa (Vallès Occidental) 
 

 

 
Director/a: Montserrat de la Torre García 
Correu electrònic: bd4@terrassa.cat 
 

 

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS 

 

 



Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més 
adients per propiciar l’adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures 
addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només 
cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, 
que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d’una barra 
indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta 
es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic. 

DADES BÀSIQUES 

Superfície útil 1.023m
2
 

Any d’habilitació 
de l’edifici 

2007 

Reforma 
important 

- 

Número de visites 
anuals 

104.085 persones/any 

Número de 
préstecs anuals 

78.604 préstecs/any 

Tipologia edifici Edifici individual. 

Espai obert No en disposa. 

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE 

COMPLIMENT 

VECTOR ENERGIA 

 

VECTOR AIGUA 

 

 

 



VECTOR RESIDUS 

 

VECTOR COMPRES 

 

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS 

 

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. 
FORMACIÓ 

 

 



BIBLIOTECA FREDERICA  

MONTSENY
* 

Canovelles (Vallès Oriental) 

 

 
Director/a: Silvia Sanz Moix 
Correu electrònic: biblioteca@canovelles.cat 
 

 

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS 

 

 

mailto:biblioteca@canovelles.cat


Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més 
adients per propiciar l’adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures 
addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només 
cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, 
que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d’una barra 
indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta 
es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic. 

DADES BÀSIQUES 

Superfície útil 1237m
2
 

Any d’habilitació 
de l’edifici 

1999 

Reforma 
important 

2010, canvi de plaques del sostre i dels conductes de la calefacció per 

reduir la despesa. 

Número de visites 
anuals 

50.000 persones/any 

Número de 
préstecs anuals 

29.639 préstecs/any 

Tipologia edifici Edifici situat entre habitatges (a una renglera de carrer). Individual, però 

inclou algunes oficines i serveis de l’ajuntament. 

Espai obert Espai obert al centre de la biblioteca amb dos arbres. Augmenta la 

lluminositat en ser envidrat, però també la despesa per climatització. 

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE 

COMPLIMENT 

VECTOR ENERGIA 

 

 

 

 

 

 

 



VECTOR AIGUA 

 

VECTOR RESIDUS 

 

VECTOR COMPRES 

 

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS 

 

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. 
FORMACIÓ 

 

CONSIDERACIONS I PROBLEMÀTIQUES ADDICIONALS 

Cal destacar com a positiu la presa de mesures per a l’estalvi energètic, concretament s’han 
reformat els conductes de la calefacció (2010) per reduir pèrdues de calor i s’han apagat una 
part de les llums de la biblioteca en ser prescindibles.  
 

 



BIBLIOTECA JAUME  

FUSTER
 

Barcelona (Barcelonès) 

 

 
Director/a: Carme Galve Montore 
Correu electrònic: b.barcelona.jf@diba.cat 
 

 

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS 

 

 



Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més 
adients per propiciar l’adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures 
addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només 
cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, 
que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d’una barra 
indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta 
es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic. 

DADES BÀSIQUES 

Superfície útil 4.400m
2
 

Any d’habilitació 
de l’edifici 

2005 

Reforma 
important 

- 

Número de visites 
anuals 

717.965 persones/any 

Número de 
préstecs anuals 

364.810 préstecs/any 

Tipologia edifici Edifici individual. 

Espai obert No en disposa. 

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE 

COMPLIMENT 

VECTOR ENERGIA 

 

VECTOR AIGUA 

 

 

 



VECTOR RESIDUS 

 

VECTOR COMPRES 

 

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS 

 

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. 
FORMACIÓ 

 

CONSIDERACIONS I PROBLEMÀTIQUES ADDICIONALS 

L’estructura i disseny arquitectònic de l’equipament dificulta l’aprofitament de la llum natural i la 
climatització, cosa que podria perjudicar l’acompliment de certs criteris. Tot i així, la puntuació 
opcional és elevada. 

 



BIBLIOTECA JORDI RUBIÓ 

I BALAGUER
 

Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) 

 

 
Director/a: Teresa Pagès Gilibets 
Correu electrònic: b.st.boillo.jrb@diba.cat 
 

 

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS 

 

 



Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més 
adients per propiciar l’adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures 
addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només 
cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, 
que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d’una barra 
indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta 
es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic. 

DADES BÀSIQUES 

Superfície útil 3.360m
2
 

Any d’habilitació 
de l’edifici 

2005 

Reforma 
important 

- 

Número de visites 
anuals 

204.650 persones/any 

Número de 
préstecs anuals 

187.800 préstecs/any 

Tipologia edifici Edifici individual. 

Espai obert Disposa d’espais oberts i enjardinats a l’interior. 

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE 

COMPLIMENT 

VECTOR ENERGIA 

 

VECTOR AIGUA 

 

 

 

 

 



VECTOR RESIDUS 

 

VECTOR COMPRES 

 

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS 

 

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. 
FORMACIÓ 

 

CONSIDERACIONS I PROBLEMÀTIQUES ADDICIONALS 

Destaca que la puntuació opcional obtinguda per aquesta biblioteca és molt elevada. 
El projecte de la biblioteca va destacar pel respecte i la integració paisatgística de la 
construcció. 

 



BIBLIOTECA  

LA COOPERATIVA
 

Malgrat de Mar (Maresme) 
 

 

 
Director/a: M. Cinta Velilla Badia 
Correu electrònic: b.malgrat.lc@diba.cat 
 

 

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS 

 

 



Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més 
adients per propiciar l’adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures 
addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només 
cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, 
que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d’una barra 
indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta 
es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic. 

DADES BÀSIQUES 

Superfície útil 950m
2
 

Any d’habilitació 
de l’edifici 

2000 

Reforma 
important 

- 

Número de visites 
anuals 

94.795 persones/any 

Número de 
préstecs anuals 

49.320 préstecs/any 

Tipologia edifici Edifici individual. 

Espai obert No en disposa. 

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE 

COMPLIMENT 

VECTOR ENERGIA 

 

 

 

 

 

 



VECTOR AIGUA 

 

VECTOR RESIDUS 

 

VECTOR COMPRES 

 

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS 

 

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. 
FORMACIÓ 

 

 



BIBLIOTECA LA  

FRATERNITAT
 

Barcelona (Barcelonès) 
 

 

 
Director/a: Mª Josep Fontova Rami 
Correu electrònic: b.barcelona.b@diba.cat 
 

 

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS 

 

 



Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més 
adients per propiciar l’adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures 
addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només 
cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, 
que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d’una barra 
indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta 
es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic. 

DADES BÀSIQUES 

Superfície útil 840m
2
 

Any d’habilitació 
de l’edifici 

2001 

Reforma 
important 

2008, ampliació de planta baixa. 

Número de visites 
anuals 

102.905 persones/any 

Número de 
préstecs anuals 

113.140 préstecs/any 

Tipologia edifici Edifici individual. 

Espai obert No en disposa. 

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE 

COMPLIMENT 

VECTOR ENERGIA 

 

VECTOR AIGUA 

 



VECTOR RESIDUS 

 

VECTOR COMPRES 

 

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS 

 

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. 
FORMACIÓ 

 

CONSIDERACIONS I PROBLEMÀTIQUES ADDICIONALS 

La biblioteca es troba en un edifici històric de gran valor arquitectònic. 
Presenta manca d’espai, que podria dificultar l’acompliment d’alguns criteris. 
Cal destacar que s’hi donen nombroses activitats relacionades amb la sostenibilitat, com la 
reutilització de llibres i revistes de segona mà o la col·laboració amb la Fàbrica del Sol. 
 

 



BIBLIOTECA DEL NORD
 

Sabadell (Vallès Occidental) 
 

 

 
Director/a: Estel Torné Margarit 
Correu electrònic: b.sabadell@diba.cat 
 

 

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS 

 

 



Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més 
adients per propiciar l’adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures 
addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només 
cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, 
que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d’una barra 
indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta 
es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic. 

DADES BÀSIQUES 

Superfície útil 2.400m
2
 

Any d’habilitació 
de l’edifici 

2009 

Reforma 
important 

-. 

Número de visites 
anuals 

82.270 persones/any 

Número de 
préstecs anuals 

50.480 préstecs/any 

Tipologia edifici Integrada, petita oficina de policia adherida a l’edifici. 

Espai obert No en disposa. 

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE 

COMPLIMENT 

VECTOR ENERGIA 

 

VECTOR AIGUA 

 

 

 



VECTOR RESIDUS 

 

VECTOR COMPRES 

 

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS 

 

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. 
FORMACIÓ 

 

 



BIBLIOTECA CENTRAL  

PARE MIQUEL
 

Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) 

 

 
Director/a: Narcís Fluvià Figueres 
Correu electrònic: fluviafn@diba.cat 
 

 

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS 

 

 



Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més 
adients per propiciar l’adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures 
addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només 
cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, 
que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d’una barra 
indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta 
es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic. 

DADES BÀSIQUES 

Superfície útil 2.300m
2
 

Any d’habilitació 
de l’edifici 

1999 

Reforma 
important 

2011, ampliació. 

Número de visites 
anuals 

142.000 persones/any 

Número de 
préstecs anuals 

84.000 préstecs/any 

Tipologia edifici Edifici individual. 

Espai obert No en disposa. 

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE 

COMPLIMENT 

VECTOR ENERGIA 

 

 

 

 

 

 



VECTOR AIGUA 

 

VECTOR RESIDUS 

 

VECTOR COMPRES 

 

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS 

 

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. 
FORMACIÓ 

 

CONSIDERACIONS I PROBLEMÀTIQUES ADDICIONALS 

Hi han dificultats en la climatització, especialment a una zona d’estudi del pis superior, on 
s’acumula excessivament la calor. 
Una de les sales d’ordinadors disposa de tots els ordinadors portàtils ecoetiquetats. Pot 
considerar-se positiu des del punt de vista energètic (respecte els de taula), ja que els portàtils 
són més eficients. Tot i així caldria saber si són més susceptibles a avaries. 
Es valora positivament l’aport de llum provinent de les claraboies del sostre, ja que permet de 
dia una major il·luminació natural. 

 



BIBLIOTECA PERE IGNASI 

CASANOVAS
 

Santpedor (Bages) 
 

 

 
Director/a: Mireia Livez Pardo 
Correu electrònic: b.santpedor.pic@diba.cat 
 

 

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS 

 

 



Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més 
adients per propiciar l’adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures 
addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només 
cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, 
que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d’una barra 
indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta 
es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic. 

DADES BÀSIQUES 

Superfície útil 770m
2
 

Any d’habilitació 
de l’edifici 

2003 

Reforma 
important 

- 

Número de visites 
anuals 

47.910 persones/any 

Número de 
préstecs anuals 

38.910 préstecs/any 

Tipologia edifici Edifici integrat amb ambulatori. 

Espai obert No en disposa. 

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE 

COMPLIMENT 

VECTOR ENERGIA 

 

VECTOR AIGUA 

 

 

 



VECTOR RESIDUS 

 

VECTOR COMPRES 

 

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS 

 

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. 
FORMACIÓ 

 

 



BIBLIOTECA POMPEU  

FABRA 
Mataró (Maresme) 

 

 
Director/a: Silvia Sebastián Salvatierra 
Correu electrònic: b.mataro.pf@diba.cat 
 

 

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS 

 

 

mailto:b.mataro.pf@diba.cat


Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més 
adients per propiciar l’adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures 
addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només 
cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, 
que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d’una barra 
indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta 
es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic. 

DADES BÀSIQUES 

Superfície útil 2640m
2
 

Any d’habilitació 
de l’edifici 

1997 

Reforma 
important 

No. 

Número de visites 
anuals 

266.079 persones/any 

Número de 
préstecs anuals 

231.349 préstecs/any 

Tipologia edifici Integrat, inclou les oficines de la UOC. 

Espai obert Als voltants de l’edifici inclou espais oberts amb fragments enjardinats. 

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE 

COMPLIMENT 

VECTOR ENERGIA 

 

 

VECTOR AIGUA 

 

 

 



VECTOR RESIDUS 

 

VECTOR COMPRES 

 

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS 

 

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. 
FORMACIÓ 

 

CONSIDERACIONS I PROBLEMÀTIQUES ADDICIONALS 

Aquesta biblioteca disposa de façana fotovoltaica amb mur de cambra convectiva. Això, entre 
d’altres coses, li proporciona una puntuació molt alta en el vector energia, i en la puntuació 
opcional global. 

 



BIBLIOTECA SAGRADA  

FAMÍLIA
 

Barcelona (Barcelonès) 

 

 
Director/a: Mònica Medina Blanes 
Correu electrònic: b.barcelona.sf@diba.cat 
 

 

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS 

 

 



Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més 
adients per propiciar l’adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures 
addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només 
cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, 
que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d’una barra 
indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta 
es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic. 

DADES BÀSIQUES 

Superfície útil 2.640m
2
 

Any d’habilitació 
de l’edifici 

2007 

Reforma 
important 

- 

Número de visites 
anuals 

400.200 persones/any 

Número de 
préstecs anuals 

317.720 préstecs/any 

Tipologia edifici Edifici que integra la biblioteca, el centre cívic i el mercat central. 

Espai obert No en disposa. 

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE 

COMPLIMENT 

VECTOR ENERGIA 

 

VECTOR AIGUA 

 



VECTOR RESIDUS 

 

VECTOR COMPRES 

 

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS 

 

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. 
FORMACIÓ 

 

CONSIDERACIONS I PROBLEMÀTIQUES ADDICIONALS 

L’edifici presenta dificultats per a la climatització, especialment a l’estiu, donat a l’envidrament 
de totes les parets. 
La distribució del mobiliari podria no ser la òptima. Per exemple, és possible que col·locant les 
estanteries perpendiculars als finestrals s’augmentés el pas de la llum i es pogués aprofitar 
millor (apagant llums artificials durant el dia). 

 



BIBLIOTECA SANT  

ANTONI-JOAN OLIVER
 

Barcelona (Barcelonès) 
 

 

 
Director/a: Neus Montserrat Vintró 
Correu electrònic: b.barcelona.jo@diba.cat 
 

 

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS 

 

 



Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més 
adients per propiciar l’adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures 
addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només 
cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, 
que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d’una barra 
indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta 
es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic. 

DADES BÀSIQUES 

Superfície útil 1.445m
2
 

Any d’habilitació 
de l’edifici 

- 

Reforma 
important 

2011, ampliació. 

Número de visites 
anuals 

165.870 persones/any 

Número de 
préstecs anuals 

119.110 préstecs/any 

Tipologia edifici Edifici individual. 

Espai obert No en disposa. 

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE 

COMPLIMENT 

VECTOR ENERGIA 

 

VECTOR AIGUA 

 

 

 

 



VECTOR RESIDUS 

 

VECTOR COMPRES 

 

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS 

 

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. 
FORMACIÓ 

 

 



BIBLIOTECA DE SANTA  

MARGARIDA I ELS MONJOS
 

Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès) 
 

 

 
Director/a: Maria Suriol Solé 
Correu electrònic: b.st.m.monjos@diba.cat 
 

 

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS 

 

 



Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més 
adients per propiciar l’adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures 
addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només 
cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, 
que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d’una barra 
indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta 
es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic. 

DADES BÀSIQUES 

Superfície útil 890m
2
 

Any d’habilitació 
de l’edifici 

2003 

Reforma 
important 

- 

Número de visites 
anuals 

47.860 persones/any 

Número de 
préstecs anuals 

28.720 préstecs/any 

Tipologia edifici Edifici individual. 

Espai obert Disposa d’espais al voltant de l’edifici. 

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE 

COMPLIMENT 

VECTOR ENERGIA 

 

VECTOR AIGUA 

 

 



VECTOR RESIDUS 

 

VECTOR COMPRES 

 

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS 

 

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. 
FORMACIÓ 

 

CONSIDERACIONS I PROBLEMÀTIQUES ADDICIONALS 

L’equipament disposa de nombrosos elements d’eficiència i estalvi, i ha estat dissenyat a 
consciència, tenint en compte criteris de sostenibilitat.  
Alguns d’aquests elements són el mur de cambra convectiva, extractors a llocs de concentració 
d’aire calent del sostre o el sostre corredís de la sala d’actes. A nivell arquitectònic, doncs, és 
una biblioteca molt sostenible. 
A més, cal destacar la gestió ambiental activa que es realitza des de l’administració, centrada 
en donar solucions a les problemàtiques relacionades, entre d’altres àmbits, amb el consum de 
recursos. 



BIBLIOTECA SANT PAU I  

SANTA CREU 
Barcelona (Barcelonès) 
 

 

 
Director/a: Imma Solé Vilanova 
Correu electrònic: b.barcelona.spsc@diba.cat 
 

 

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS 

 

 



Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més 
adients per propiciar l’adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures 
addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només 
cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, 
que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d’una barra 
indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta 
es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic. 

DADES BÀSIQUES 

Superfície útil 760m
2
 

Any d’habilitació 
de l’edifici 

2010 

Reforma 
important 

- 

Número de visites 
anuals 

222.407 persones/any 

Número de 
préstecs anuals 

120.910 préstecs/any 

Tipologia edifici Edifici històric, integrada juntament amb altres serveis dins el complex. 

Espai obert No en disposa. 

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE 

COMPLIMENT 

VECTOR ENERGIA 
 

VECTOR AIGUA 

 

 

 



VECTOR RESIDUS 

 

VECTOR COMPRES 

 

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS 

 

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. 
FORMACIÓ 

 

CONSIDERACIONS I PROBLEMÀTIQUES ADDICIONALS 

Cal destacar que aquesta biblioteca té la peculiaritat de trobar-se en un edifici històric, i la 
manca d’espais podria dificultar l’acompliment d’alguns criteris. 
En ser una biblioteca nova, disposa de dispositius d’estalvi i làmpades eficients, entre d’altres 
elements, que faciliten l’acompliment de molts criteris. 
 

 

 

 



BIBLIOTECA SINGUERLÍN-  

SALVADOR CABRÉ
 

Santa Coloma de Gramanet (Barcelonès) 
 

 

 
Director/a: Silvia Barragán Sagredo 
Correu electrònic: b.sta.colomag.s@diba.cat 
 

 

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS 

 

 



Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més 
adients per propiciar l’adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures 
addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només 
cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, 
que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d’una barra 
indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta 
es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic. 

DADES BÀSIQUES 

Superfície útil 1.750m
2
 

Any d’habilitació 
de l’edifici 

2010 

Reforma 
important 

- 

Número de visites 
anuals 

99.995 persones/any 

Número de 
préstecs anuals 

48.750 préstecs/any 

Tipologia edifici Edifici individual. 

Espai obert Sí disposa d’espai a l’exterior. 

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE 

COMPLIMENT 

VECTOR ENERGIA 

 

VECTOR AIGUA 

 

 

 

 



VECTOR RESIDUS 

 

VECTOR COMPRES 

 

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS 

 

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. 
FORMACIÓ 

 

 



BIBLIOTECA SANT  

ANDREU DE LLAVANERES
 

Sant Andreu de Llavaneres (Maresme) 
 

 

 
Director/a: Manuel Aires Pedrerol 
Correu electrònic: b.st.andreulla@diba.cat 
 

 

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS 

 

 



Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més 
adients per propiciar l’adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures 
addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només 
cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, 
que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d’una barra 
indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta 
es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic. 

DADES BÀSIQUES 

Superfície útil 1.000m
2
 

Any d’habilitació 
de l’edifici 

2005 

Reforma 
important 

- 

Número de visites 
anuals 

34.690 persones/any 

Número de 
préstecs anuals 

23.565 préstecs/any 

Tipologia edifici Edifici individual. 

Espai obert No en disposa. 

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE 

COMPLIMENT 

VECTOR ENERGIA 

 

VECTOR AIGUA 

 

 



VECTOR RESIDUS 

 

VECTOR COMPRES 

 

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS 

 

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. 
FORMACIÓ 

 

CONSIDERACIONS I PROBLEMÀTIQUES ADDICIONALS 

Aquesta biblioteca presenta dificultats en la climatització, ja que durant el dia s’acumula 

excessiu calor, i cal encendre l’aire condicionat fins i tot a l’hivern, mentre que a la nit fa fred. 

D’altra banda, no es disposa de finestres per possibilitar la ventilació natural. 

Cal destacar com a positiu les plaques fotovoltaiques del terrat. Es disposa d’un panell 

electrònic que indica la potència i energia produïda per aquestes, per tal de fer-ne difusió. 

Lamentablement, aquest panell no ha funcionat mai. 

 



BIBLIOTECA TECLA SALA
 

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) 
 

 

 
Director/a: Pedro Àngel Bravo Jiménez 
Correu electrònic: b.hospitalet.ts@diba.cat 
 

 

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS 

 

 



Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més 
adients per propiciar l’adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures 
addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només 
cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, 
que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d’una barra 
indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta 
es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic. 

DADES BÀSIQUES 

Superfície útil 4.600m
2
 

Any d’habilitació 
de l’edifici 

2000 

Reforma 
important 

- 

Número de visites 
anuals 

227.000 persones/any 

Número de 
préstecs anuals 

167.000 préstecs/any 

Tipologia edifici Edifici integrat amb altres serveis. 

Espai obert No en disposa. 

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE 

COMPLIMENT 

VECTOR ENERGIA 

 

VECTOR AIGUA 

 



VECTOR RESIDUS 

 

VECTOR COMPRES 

 

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS 

 

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. 
FORMACIÓ 

 

 



BIBLIOTECA TIRANT LO  

BLANC
 

Montgat (Maresme) 

 

 
Director/a: Glòria Domínguez Barrios 
Correu electrònic: b.montgat.tb@diba.cat 
 

 

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS 

 

 



Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més 
adients per propiciar l’adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures 
addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només 
cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, 
que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d’una barra 
indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta 
es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic. 

DADES BÀSIQUES 

Superfície útil 730m
2
 

Any d’habilitació 
de l’edifici 

2003 

Reforma 
important 

2010, instal·lació de plaques fotovoltaiques. 

Número de visites 
anuals 

49.000 persones/any 

Número de 
préstecs anuals 

45.580 préstecs/any 

Tipologia edifici Edifici individual. 

Espai obert No en disposa. 

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE 

COMPLIMENT 

VECTOR ENERGIA 

 

VECTOR AIGUA 

 

 

 

 



VECTOR RESIDUS 

 

VECTOR COMPRES 

 

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS 

 

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. 
FORMACIÓ 

 

 



BIBLIOTECA DE TORDERA
 

Tordera (Maresme) 
 

 

 
Director/a: Silvia Anfrons Balat 
Correu electrònic: b.tordera@diba.cat 
 

 

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS 

 

 



Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més 
adients per propiciar l’adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures 
addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només 
cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, 
que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d’una barra 
indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta 
es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic. 

DADES BÀSIQUES 

Superfície útil 971m
2
 

Any d’habilitació 
de l’edifici 

2005 

Reforma 
important 

2011, instal·lació d’un finestral. 

Número de visites 
anuals 

70.000 persones/any 

Número de 
préstecs anuals 

47.900 préstecs/any 

Tipologia edifici Edifici individual. 

Espai obert No en disposa. 

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE 

COMPLIMENT 

VECTOR ENERGIA 

 

VECTOR AIGUA 

 

 



VECTOR RESIDUS 

 

VECTOR COMPRES 

 

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS 

 

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. 
FORMACIÓ 

 

 



BIBLIOTECA VAPOR  

BADIA
 

Sabadell (Vallès Occidental) 
 

 

 
Director/a: Ferran Burguillos 
Correu electrònic: b.sabadell.vb@diba.cat 
 

 

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS 

 

 



Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més 
adients per propiciar l’adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures 
addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només 
cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, 
que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d’una barra 
indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta 
es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic. 

DADES BÀSIQUES 

Superfície útil 4.760m
2
 

Any d’habilitació 
de l’edifici 

2002 

Reforma 
important 

- 

Número de visites 
anuals 

322.695 persones/any 

Número de 
préstecs anuals 

240.360 préstecs/any 

Tipologia edifici Edifici individual. 

Espai obert No en disposa. 

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE 

COMPLIMENT 

VECTOR ENERGIA 

 

VECTOR AIGUA 

 

VECTOR RESIDUS 

 



VECTOR COMPRES 

 

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS 

 

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. 
FORMACIÓ 

 

 



BIBLIOTECA DE  

VILADECANS
 

Viladecans (Baix Llobregat) 
 

 

 
Director/a: Remei López Cuadra 
Correu electrònic: b.viladecans@diba.cat 
 

 

RECOMPTE DE PUNTS BÀSICS I OPCIONALS 

 

 



 
Aquesta fitxa té per objectiu informar sobre les mesures que es consideren més 
adients per propiciar l’adquisició del distintiu. Tot i així, poden requerir-se mesures 
addicionals, i no totes les propostes opcionals són estrictament necessàries (només 
cal arribar a 40 punts). La fitxa es divideix en requadres de vectors o grups de vectors, 
que alhora es separen en bàsics i opcionals. Cada compartiment disposa d’una barra 
indicadora del grau de compliment del conjunt de criteris. Al costat de cada proposta 
es troba entre parèntesis una orientació del cost econòmic. 

DADES BÀSIQUES 

Superfície útil 1.520m
2
 

Any d’habilitació 
de l’edifici 

1999 

Reforma 
important 

2009, petita ampliació. 

Número de visites 
anuals 

133.110 persones/any 

Número de 
préstecs anuals 

83.865 préstecs/any 

Tipologia edifici Edifici individual. 

Espai obert Sí, espai obert a l’interior amb un arbre. 

PROPOSTES DE MILLORA RECOMANADES I GRAU DE 

COMPLIMENT 

VECTOR ENERGIA 

 

VECTOR AIGUA 

 

 

 



VECTOR RESIDUS 

 

VECTOR COMPRES 

 

VECTOR MOBILITAT I V. ESPAIS 

 

VECTOR QUALIFICACIONS AMBIENTALS, V. SOROLLS I VIBRACIONS I V. 
FORMACIÓ 

 

CONSIDERACIONS I PROBLEMÀTIQUES ADDICIONALS 

Cal destacar com a positiu que l’equipament disposa de plaques solars fotovoltaiques. A més, 
dins la biblioteca es disposa d’un panell que indica la potència i l’energia produïda per 
aquestes. 
D’altra banda, la puntuació opcional obtinguda és elevada. 
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