


“L’Ajuntament, que durà l’afer al 
constitucional, vol fer front amb el 
patrimoni de Mollet Impulsa als 
més de 20 milions de deute”
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PROGRAMA FUNCIONAL DEL TABARAN 
 
La biblioteca del Tabaran té una superfície útil de 2.170 m². 
Així doncs, la biblioteca del Tabaran es trobaria entre les superfícies útils establertes per a biblioteques 
de municipis de 30.000 a 50.000 habitants, recollides en un model de Biblioteca Central de Xarxa 
Urbana. 
 
La distribució d’espais fixats pels estàndards del mapa de lectura pública de Catalunya són els 
següents: 
 

 
municipis  municipis  
30.000hab.  50.000hab. el Tabaran 

  
Zona d’acollida i promoció    410   480   289 
Àrea d’accés     170   200   113 
Espai polivalent     110   150   94 
Magatzem de l’espai polivalent   20   20   30 
Espai de suport     60   60   16 
Espai de formació     50   50   36 
 
Zona general     1.000   1.365   1.328 
Àrea d’informació i fons general   790   1.085   1155 
Àrea de música i imatge    80   115   27 
Àrea de diaris i revistes    130   165   146 
 
Zona infantil     365   445   310 
Àrea d’informació i fons infantil   275   340   180 
Espai de suport     30   30   36 (18x2) 
Espai d’activitats     60   75   94 
 
Zona de treball intern    195   260   243 
Despatx de direcció    20   20   15 
Sala de reunions     ---   25   15 
Espai de treball intern    80   90   98 
Dipòsit documental    50   75   75 
Magatzem logístic     25   25   30 
Espai de descans de personal   20   25   10 
 
Superfície total de programa    1.970   2.550   2.170 
Superfície total construïda (+30%)   2.560   3.315   3.725* 
 
*Per al càlcul dels estàndards, la superfície construïda de la Biblioteca del Tabaran és de 3.725 m² tenint en 
compte que l’increment per al càlcul de la superfície construïda a partir de la superfície útil s’ha incrementat en 
un 10% i les instal·lacions ocupen uns 218 m². 
 
  

COMPARATIVA DEL PROGRAMA FUNCIONAL DEL TABARAN I DELS ESTÀNDARDS DEL MLPCat
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