
La plaça.
La renovació de l’Edifici Novíssim és una 
necessitat i al mateix temps una gran 
oportunitat per integrar-lo amb la Plaça 
Sant Miquel, modernitzar l’entorn i millorar 
els fluxos de circulació amb un nou accés 
més allunyat de l’actual oficina del ciutadà.

Transparència
Volem Potenciar els valors de transparència 
de l’administració, el vestíbul és una 
extensió de la plaça pública amb una 
façana de vidre reculada respecte de l’alineació actual i a l’ombra del fris escultòric 
de Subirachs que en voladís pren més protagonisme.

Tòtem
A l’interior del vestíbul, es crea un element de comunicació digital necessari per a la 
projecció en eventuals conferències i al mateix temps es converteix en un element 
potent de senyaléctica i comunicació permanent tant per al vestíbul com per a 
l’exterior si fos necessari reforçant d’aquesta manera el concepte de transparència.

Interiorisme
Una correcta utilització dels materials naturals i l’ús de mobiliari de caràcter informal, 
fan que l’espai interior resultant es percebi amb proximitat i confiança per part de 
l’usuari. Un espai de benestar que transmet caràcter, modernitat i simplicitat.
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Tòtem dinàmic 
Un nou tòtem dinàmic a l’Edifici Novíssim per a la Plaça Sant Miquel

Magatzem mobiliari EF / Control pantalla
Aparcament bicicletes
Cabina de control
Tarima càmera
Tòtem pantalla LED
Directori edifici
Tauló d’anuncis
Façana vidre transparent serigrafiat
Façana vidre reflectant
Guixetes periodistes
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Espai per treball
Àmbits de reunió
Punt d’autoservei 
Espai flexible per presentacions
Punt de control
Arc de seguretat, escàner d’objectes
Sala de Premsa per a Grups Municipals
Espai per “canutassos”
Sala de treball per periodistes
Accés de càrrega del carrer Templers
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Incidència solar
Coberta separada de la façana
projecta ombra a l’interior 

Protecció passiva 
Vidre control solar d’absorció variable 
protegeix de la incidència solar

S’ajusta, de forma passiva, el 
pas de la radiació solar a les 
diferents èpoques de l’any, 
per optimitzar el consum 
d’energia. Vidre laminat 
serigrafiat amb recubriment 
metàlic reflectant emmirallat. 

Control del factor solar i 
transmissió de llum. 
Reducció de fins un 70% de 
la radiació solar.

Sostre de fusta laminar, natural 
i sostenible, amb un elevat 
rendiment d’absorció acústica 
per a espais com sales de 
treball, premsa i reunió. 
Classificacio de reacció al foc 
B-s2,d0.

Sistema modular que permet 
la integració flexible de les 
instal·lacions de climatització, 
enllumenat i especials.

Accés desde la Plaça 


