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I. Antecedents: Projecte racionalitzador i transformador 

 
 Aprovació pel Govern del Pla de racionalització i optimització d’espais de la Generalitat         

(Juliol 2013). 
 

 Venda d’edificis d’ús administratiu amb contractes d’arrendament d’obligat compliment 
associats (2012-2014). 
 

 Necessitat de reubicació de les unitats ubicades en immobles amb contractes d’arrendament 
que finalitzen a curt termini. 
 

 Oportunitat per generar eficiències a través de la reducció de costos directes (renda) i 
indirectes (serveis i subministraments associats als immobles) i oportunitat de transformació 
cap a noves formes de treballar (espai com a palanca de canvi).  
 

 Aprovació pel Govern dels principis rectors en la racionalització i optimització dels espais 
d’oficines de la Generalitat de Catalunya i els criteris de reubicació de dependències (Juliol 
2015). 
 

 Contracte d’arrendament durant 20 anys d’un edifici de gran dimensió, per construir (1a fase 
del Districte administratiu, Agost 2015).  
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 Oportunitat per a la innovació 
 

 Introducció de noves formes de treballar  nova manera d’ocupar l’espai 
 

 Visió corporativa i transversal (serveis comuns) 
 

 Aprofitament de sinergies organitzatives i funcionals 

I. Antecedents: Projecte racionalitzador i transformador 

 Operació de racionalització amb estalvis importants associats  

Concentració d’unitats disperses 
 Reducció dels costos indirectes 

Immoble més eficient arquitectònica i energèticam. 
 Optimització de la superfície ocupada 

Tipologia d’immobles ineficient 

Preus d’arrendament més competitius 
 Ubicació en una zona amb preus de renda inferiors 

Atomització (múltiples contractes) 

Situació actual Accions de millora 

Preus de renda elevats 

 Gran oportunitat de millora i transformació 
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I. Antecedents: Programa de posada en marca de l’edifici del Districte (1a fase) 

 
 

 
 Creació de la Comissió Executiva per al seguiment del projecte 

 
 Creació dels equips de treball amb persones de diversos Departaments i unitats transversals 

competents en la matèria (DGAC, CTTI, Arxius, etc.) 
 

 

I. Arquitectura i espais 
II. Gerència de recursos i serveis comuns 
III. Comunicació i gestió del canvi 
IV. Atenció ciutadana, informació i registre 
V. Gestió documental 
VI. Tecnologia i comunicacions 
VII. Gestió de recursos econòmics 
VIII. Desocupacions i reocupacions   
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Aprovació pel Govern del Programa de posada en marxa de la primera fase del Districte 
administratiu de la Generalitat de Catalunya (Gener 2017) 

  



 
 
 
 
 
 
“La innovació es potencia quan els 
espais i les cultures de treball 
permeten i faciliten 
respectivament la col·laboració” 
 
Innogent: Reflexions sobre la configuració 
de l’espai com a element impulsor de canvi 
i de la innovació 
 

(...) Crear estructures organitzatives i condicions culturals i d’entorn que afavoreixin 
l’intercanvi, la cooperació i els valors subjacents a la innovació 

Fomentar la innovació en l’activitat de l’administració, des de la perspectiva de la 
gestió del talent intern de la pròpia organització, a través de la creació d’una 
determinada cultura corporativa i de l’arrelament de valors que afavoreixin 
l’empoderament del treballador, la responsabilització i motivació envers la pròpia 
feina i la millora del servei públic 

Missió: 

Objectiu: 

Eix 1: Foment d’ecosistemes d’innovació: 

Idea força: Espais com a palanca a les polítiques d’innovació, per 
estimular el moviment i la interacció dels treballadors en lloc 
de tenir diferents departaments i jerarquies compartimentades. 

Actuació: Creació d’un grup professional sobre noves formes 
d’organització que afavoreixin l’aplanament jeràrquic, la 
col·laboració i la interdisciplinarietat 

 

I. Antecedents: Pla corporatiu d’innovació 
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II. Nova estratègia d’ocupació dels espais (NEOE) 

Nova estratègia d’ocupació dels espais de treball dels edificis del Districte administratiu, aprovada pel 
Comitè Estratègic d’Operacions de Concentració (juny de 2017).  
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Principis 

• Salut i benestar 
 

• Col·laboració i transversalitat 
 

• Obertura 
 

• Varietat i flexibilitat 
 

• Equitat  
 

• Eficiència 
 

• Valors institucionals 
 

• Adequació a l’ús 

Tipologia d’espais variada 
• Treball individual 
• Espai de col·laboració 
• Espai de socialització 
• Espais per a la innovació 
• Espais per a l’aprenentatge 
• Espais per compartir informació 

Tecnologia que 
permeti 
mobilitat dels 
treballadors. 

Distribució en 
planta oberta i 
minimització 
dels despatxos 

Polítiques de 
paper zero 



II. Com es va definir la NEOE? - Enquesta 

5,12 5,22 6 7,83 

Valoració de les 
prestacions de les 

instal·lacions existents 

Valoració de la capacitat de l'espai 
actual per realitzar activitats 

diverses  

Valoració de la satisfacció 
amb l’espai de treball actual 

Voluntat de transformació dels 
espais de treball actuals 

PRESENT FUTUR 
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Quines són les mancances principals del vostre 
espai de treball actual?  

Pel que fa als espais d’un edifici d’oficines de la 
Generalitat , a 5 anys vista, quins elements no 
haurien de faltar?  



• Equilibri entre espais oberts i 
tancats. 

 
• Major varietat de sales de 

reunions. Crear altres tipologies 
noves per a un treball 
col·laboratiu més informal.  

 
• Sales polivalents per poder 

realitzar formació o altres 
activitats, tallers de treball en 
equip, etc. 

 
• Cap a un model menys jeràrquic 

de l’espai i amb un menor 
nombre de despatxos. 
Despatxos menys espaiosos o 
d’ús polivalent.  
 

• Mantenir alguns despatxos i 
espais representatius per als 
alts càrrecs i visites 
institucionals.  
 

• Queixa generalitzada sobre 
l’estat actual dels edificis. 

ESPAIS TECNOLOGIA SOSTENIBILITAT CULTURA  

• Renovació dels equips actuals. 
 

• Equips portàtils. 
 
• Millor equipament tecnològic per 

a sales de reunions i de 
formació, sistemes de 
videoconferència.  

 
• Reducció dràstica de l'ús del 

paper. Reforçar l’arxiu digital i 
augmentar les eines per a la 
digitalització. 
 

• Alguns departaments seguiran 
precisant de paper. Per tant, 
s’hauria de trobar un equilibri. 
 
 
 
 
 
 

• Sostenibilitat com un dels valors i 
aspectes a tenir en compte a la 
nova seu. 
 

• El nou edifici haurà de complir els 
més alts estàndards energètics. 
Aquest fet haurà de ser comunicat 
als empleats perquè siguin 
conscients d’aquestes iniciatives. 
 

• Gran oportunitat per incentivar 
polítiques sostenibles relacionades 
amb el transport públic com l'ús 
generalitzat del metro o la 
bicicleta, entre d’altres.  

 
• Elements de vegetació per 

millorar la qualitat de l’entorn 
laboral. Espais enjardinats, patis 
exteriors per a ús social, 
cafeteria, etc.   

 
 

• Transparència com a valor a 
reforçar, de cara al treballador i al 
ciutadà.  
 

• Cultura organitzativa més 
horitzontal, basada en la 
confiança en les persones i en la 
seva  capacitat per a realitzar el 
treball assignat. 

 
• Edat mitjana dels treballadors de 

la Generalitat molt elevada.  
 

• La majoria dels entrevistats 
consideren que és necessari un 
canvi de mentalitat. 
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II. Com es va definir la NEOE? – Conclusions d’entrevistes realitzades 



1. Espai de treball amb una jerarquia molt consolidada, que es manifesta a través de l’espai de treball. 
 

2. La majoria dels edificis analitzats no es consideren idonis per a ser utilitzats com a espai de treball d’oficines. 
 

3. La majoria dels treballadors és conscient que la forma de treballar ha de canviar per adaptar-se als nous 

temps. 
 

4. Sentit majoritari de pertinença a la institució i de vocació pel servei públic. 
 

5. Consciència generalitzada que s’ha de reduir dràsticament l’ús de paper 
 

6. Consciència majoritària que la institució ha de projectar una imatge de transparència, austeritat, eficiència i 

modernitat. 
 

7. Població laboral amb una mitjana d’edat elevada  
 

8. Espais de treball estàtics i amb molta poca flexibilitat  
 

9. L’acondicionament interior dels edificis està enfocat fonamentalment al treball individual 
 

10. Molt poca varietat pel que fa a les diferents tipologies d’espais de treball i mobiliari 
 

11. Grau de mobilitat dels treballadors molt baix 
 

12. Pocs espais per a la col·laboració i treball en equip 
 

13. El grau d'eficiència en la utilització del espai de treball és avui dia molt baix. 
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II. Com es va definir la NEOE? – Evidències (conclusions de les entrevistes) 



A. Arquitectura: la millora potencial és molt rellevant, pel que fa a l'eficiència de la 

superfície per lloc de treball i també pel que fa al condicionament dels espais interiors. 

Un nou condicionament permetrà crear espais molt més funcionals i organitzats, 

millor il·luminats, i sobretot, amb una distribució espacial que permetrà una major 

flexibilitat i fomentarà la transversalitat, la transparència i la innovació. 

B. Tecnologia: L’equipament actual dels treballadors disposa de molt marge de millora. 

De cara a les futures implantacions es proposa proporcionar les eines necessàries als 

treballadors per a treballar d’una mena flexible, així com també dotar els espais amb 

les eines tecnològiques suficients perquè el treballador pugui tenir una major mobilitat 

dins l’edifici i col·laborar en xarxa. 
 

C. Cultura organitzativa: Existeix un gran marge de millora pel que fa a una manera de 

treballar més transversal i col·laborativa. La configuració de l’espai actual està basat en 

la jerarquia i en el treball individual. Caldrà emprendre accions de gestió del canvi per 

avançar cap a una nova cultura de treball. 
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II. Com es va definir la NEOE? – Oportunitats (conclusions de les entrevistes) 



Salut i Benestar 01 

Col·laboració i Transversalitat 02 

 Mobilitat i benestar 
• Ergonomia (mobiliari flexible i confortable)  
• Confort (físic i psicològic): llum natural 
• Foment d’hàbits saludables (menjar saludable, exercici...)  

 Ambient de treball transversal; evitar els compartiments estancs 
entre unitats.  

 Afavorir la col·laboració sobre la individualitat  
 Espais que fomenten el treball en equip, l’intercanvi d’idees i els 

processos grupals 

Transparència 03 
 Espais amples que fomentin la comunicació entre treballadors i 

també amb els visitants  
 Espai sense barreres visuals. Interiors transparents i oberts. 

Varietat i Flexibilitat  04 
 Crear un ampli ventall de possibilitats que doni resposta a totes 

les necessitats dels treballadors. 
 Poder escollir de quina manera es vol treballar en cada moment.  
 L’espai ha de ser flexible per adaptar-se als canvis de 

l’organització. La varietat de tipologies d’espais ha d’anar 
acompanyada de tecnologies que permetin la mobilitat dels 
treballadors, especialment Wi-Fi i ordinadors portàtils. 

Equitat 05 

Eficiència 06 

Valors institucionals 07 

 Garantir una distribució equitativa entre empleats,  
 La satisfacció laboral i amb l’entorn que ens envolta. 
 L’horitzontalitat de l’organització. 
 Garantir que tots els empleats que desenvolupen les mateixes 

tasques treballen amb les mateixes condicions. 

 Entorn de treball eficient: espacialment, energèticament i 
econòmicament.  

 Satisfer les necessitats amb la superfície òptima i així estalviar 
m². 

 Adequar l’espai i el mobiliari al seu ús real, redimensionant els 
espais i utilitzant un mobiliari que faciliti les tasques diàries. 

 L’espai ha de reflectir la cultura i els valors de l’organització i la 
seva vocació de servei a la ciutadania.  

 Crear una identitat visual per a l’edifici que s’identifiqui amb la 
Generalitat. 

 Emfasitzar el sentiment de pertinença dels treballadors a la 
Generalitat. 

12 

II. Com es va definir la NEOE? – Principis fonamentals sobre l’espai de treball 



Treball Individual 

Col·laboració 

Socialització 

Aprenentatge 

Creació  i Innovació 
Compartir informació 

40-60% 

5-10% 

5-10% 
5-10% 

20-30% 

Xarxa Wi-fi 

5-10% 

II. Nova estratègia d’ocupació espais  
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III. El complex d’oficines del Districte administratiu: Principals característiques 

 
 Complex de gran dimensió:  

 - 46.105m2 sobre rasant 
 - 11.207 sota rasant 
 -  2.600 persones 

 

 2 edificis de planta baixa més 5 i 6 plantes 
 

 Edificis comunicats per una planta baixa 
comuna amb zona verda central per als 
treballadors 
 

Edifici A Edifici B 
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 Alta eficiència energètica  
 

 Criteris de sostenibilitat en el disseny 
 

 Plantes diàfanes (flexibilitat) 
 

 Alta qualitat d’acabats 
 

 Façana vidriada amb protecció solar 
 

 Construït sota paràmetres del benestar de l’empleat 

Vestíbul d’entrada 

Planta d’oficines 

III. El complex d’oficines del Districte administratiu: Principals característiques 
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Sales polivalents (formació, reunions,...) Oficina d’atenció ciutadana 

Auditori  i sala  de premsa 

Altres: biblioteca, vestidors, consultori mèdic,  
local sindical, atenció telefònica, centre de 
control... 

Nota: Les imatges dels espais són orientatives. 

III. El complex d’oficines del Districte administratiu: Principals característiques 
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Cafeteria - restaurant 

Nota: Les imatges dels espais són orientatives. 

Serveis comuns de la planta baixa (edifici B) 

III. El complex d’oficines del Districte administratiu: Principals característiques 
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Sala de reunions interns  
Sala de reunions externs  
Taller / laboratori  
Aula de formació  
Office  
Espai de concentració  
Vagó 

Cabina  
Reprografia 

Armariets personals  

III. El complex d’oficines del Districte administratiu: Principals característiques 
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Espais  
de col·laboració 

Espais  
de concentració 

Espais  
cabina 

Office de planta 

Espais  
de treball individual 

Despatx alt càrrec 
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Planta tipus d’oficina 

III. El complex d’oficines del Districte administratiu: Principals característiques 



Espais oberts i 
diàfans 

 Espais oberts i diàfans 

 Espais que s’adapten a l’ús 

Més espais de col·laboració: foment del treball en equip 

Tipologia d’espais variada, segons la tasca o funció realitzada 

Espai cabina 

Office planta 

Reunió informal Espai concentració  

Innovació/creació 

Formació 

Imatges orientatives 

Planta oberta 

III. El complex d’oficines del Districte administratiu: Principals característiques 
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Nota: Les imatges dels espais són orientatives. 

Despatx conseller/a 

Espais Gabinet 

Sala reunions conselleria 

Espais Conselleria 

Zona 
d’arribada 

III. El complex d’oficines del Districte administratiu: Principals característiques 
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 Entorn en transformació noves implantacions: oficines (Laboratoris Esteve, Registres de la propietat de BCN, 
Col·legi de registradors, AGBAR, etc.) i serveis (hotels, restauració diversa, etc.).  

 
 Proximitat a altres seus de la Generalitat: Ciutat de la Justícia, CTTI i Agència Tributària de Catalunya. 

III. El complex d’oficines del Districte administratiu: ubicació i entorn 

Barri de la Marina de Port (Districte Sants Montjuïc de BCN) 
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https://espai.economia.gencat.cat/Ambits/GestioPatrimonial/districteadministratiu/PublishingImages/zf%20serveis.png


III. El complex d’oficines del Districte administratiu: ubicació i entorn 

Serveis de transport públic: Autobús i metro  

Temps caminant als principals 
punts de transport públic des 
del Districte administratiu 
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https://espai.economia.gencat.cat/Ambits/GestioPatrimonial/districteadministratiu/PublishingImages/mapa_l9l10.png


 
2015 
 Inici projecte Districte administratiu 

 
2016 
 Inici construcció immoble 

 
2017 
 

Programa posada en funcionament 
Nova estratègia ocupació d’espais 

 
2018 
  Final construcció immoble 

 
2019 
 

 
2020 
  Trasllat (1er trimestre) - Execució obres adequació interior  

- Equipament: mobiliari, TIC i arxius  
- Gerència de serveis comuns 
- Gestió del canvi/ Comunicació 
- Concurs concessió i obres cafeteria 
- Pla de mobilitat 
- Gestió de la mudança 
- Gestió de les reocupacions 

IV. Calendari 
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