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1. CRITERIS GENERALS DE L’EDIFICI 
 
 Utilitzar materials i processos constructius que garanteixin la bona durabilitat de l’edifici, 

les seves instal·lacions i els seus espais i facilitin el seu manteniment i la seva 
conservació. 

 Preveure des del projecte els elements necessaris pel manteniment, neteja i 
conservació de l’edifici i les seves parts 

 Complir el conjunt de legislacions d’obligat compliment de tots els àmbits legislatius 
(Unió Europea, estatal, autonòmica, municipal, sectorial,...) 

 Emplaçament de l’edifici en zones sense riscos (rieres, inundacions, terrenys de replè, 
terrenys contaminats,....) 

 Bona comunicació dins del teixit urbà; disponibilitat de xarxes de transport públic per 
accedir els ciutadans a l’arxiu. 

 Preveure l’accessibilitat de tot l’edifici i del seu entorn proper. 
 Considerar la proximitat,  interrelació i complementarietat amb altres equipaments 

culturals. 
 Per tal de garantir la durabilitat de l’equipament, així com la seva seguretat i òptimes 

prestacions de servei, no es permet la construcció d’aparcaments soterrats als arxius 
comarcals. 

 
 
2. CONSIDERACIONS SOBRE EL PROJECTE ARQUITECTÒNIC 
 
 
 A.- Imatge 
 

 Imatge emblemàtica que transmeti sensació de seguretat ja que es tracta d’una 
institució que custodia i conserva la memòria històrica del seu territori. 

 Edifici atractiu i fàcilment identificable. 
  - Organització de l’accés que convidi a entrar. 
  - Vestíbul acollidor 

 Relació directa amb l’exterior de les activitats  
 Organització dels forats de façana que permeti una relació visual entre l’interior i 

l’exterior de l’edifici amb la voluntat d’oferir a l’exterior una imatge de les 
activitats més atractives, com les exposicions, que es fan a l’interior. 

 
 
 
 

B.- Flexibilitat 
 

 Edifici que s’adapti al pas del temps, tant pel què fa als requeriments tècnics 
com a les possibles demandes d’ampliació (de dipòsits, de sales de consulta, de 
tractament,..) i/o de redistribució. 

 Camps a considerar: estructura i sistemes constructius, organització de les 
circulacions i dels espais, instal·lacions i mobiliari. 
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 Agrupar els sanitaris i els nuclis de comunicació vertical per alliberar la resta 
d’espais d’aquesta funció. 

 
 
C.- Compacitat 

 
 Cercar l’equilibri entre el volum interior i les façanes i cobertes converteixen 

l’edifici, “a priori”,  en una construcció més econòmica. 
 La disminució dels elements en contacte amb l’exterior disminueix la pèrdua 

tèrmica, amb el corresponent estalvi energètic. 
 
  

 D.- Accessibilitat 
 

 Preferible edifici situat a nivell del carrer, amb l’accés relacionat amb els eixos 
d’aproximació a l’edifici. 

 Claredat de circulacions. 
 

 
 E.- Possibilitat d’ampliació 
 

 Cal triar un emplaçament que permeti la possible ampliació futura de 
l’equipament. 

 Cal triar els sistemes constructius en funció d’aquesta possibilitat: 
 Materials (exteriors i interiors): han de permetre una fàcil ampliació  
 Estructura: si és previst que creixi en alçada, caldrà dimensionar-la 

adequadament; si creix horitzontalment convé optar per una solució 
modular. 

 Les instal·lacions pròpies de l’edifici com les específiques de l’activitat hauran de 
ser ampliables. Aquesta característica afectarà principalment la dimensió i 
l’accessibilitat des passos d’instal·lacions i de les centralitzacions. 

 
 

 F.- Organització 
 

 Respectar les relacions entre les àrees que s’especifiquen en el programa 
funcional. 

 Cal que les escales i els ascensors siguin identificables pels usuaris. 
 Diferenciació clara dels espais d’ús públic dels interns. 
 Localització dels sanitaris: accessibilitat des de tots els espais, principalment des 

de les zones que poden tenir un ús i un horari independents del resta de l’edifici. 
 Organització de les plantes en funció de l’especificitat de les activitats: zona d’ús 

públic a planta baixa; d’ús intern a plantes superiors, per exemple. 
  
 

G.- Senyalització 
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 La informació ha de ser clara per a tot tipus de públic. 
 Tipus: 

 - Urbana: indicadors emplaçats en la trama urbana per localitzar 
 l’equipament 
 -Exterior de l’edifici: identificació de l’edifici, indicadors de l’horari, 
 aparcaments, accés de serveis,.... 
 
 - Interior de l’edifici: indicacions que orienten als usuaris cap a les 
 diferents àrees i serveis: sanitaris, comunicacions verticals, recorreguts i 
 sortides d’emergència, locals amb pas restringit,..., 
 

H.- Sostenibilitat i manteniment 
 

 Temps estimable de vida útil de l’edifici: 
 

Element Vida útil 

Del cos de l’edifici Com a mínim 100 anys 

Estructura portant Tant com l’edifici 

Elements bàsics de la façana Tant com l’edifici 

Elements més febles de la 
façana 

De 25 a 50 anys 

Instal·lacions De 10 a 25 anys 

Teles impermeables de les 
cobertes 

De 10 a 15 anys 

Pintura i vernissos De 5 a 10 anys 

 
  

 Criteris de sostenibilitat: 
 
- Utilització de materials de baix impacte ambiental. 
- Utilització de sistemes passius de control ambiental adaptats a cada espai en 

concret. Per exemple, incorporació de proteccions per donar ombra a les 
obertures, de manera que es redueixi la penetració de la llum solar en els mesos 
càlids i que es limitin les necessitats de refrigeració durant l’estiu. 

- Relació equilibrada d’obertures exteriors i paraments massissos a les façanes 
per afavorir l’estalvi energètic. 

- Disseny de l’edifici que no requereixi gaires hores d’il·luminació artificial i de 
climatització per mantenir un ambient uniforme i constant. 

- Coneixement del clima del lloc per definir els sistemes constructius. 
- Considerar el comportament tèrmic global de l’edifici. 
- Estudiar el control energètic de l’edifici, tant amb sistemes passius com actius de 

gestió de l’energia.  
- Trobar l’equilibri entre l’experiència real dels materials i sistemes constructius a 

llarg termini i l’experimentació ràpida al laboratori. 
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 Criteris de manteniment: 
 

- Redactar un programa de manteniment adequat al tipus d’edifici 
- Previsió del sistema de neteja de les finestres. 

 
 Mesures d’estalvi energètic: 
 

- Edifici ben aïllat. 
- Sistemes de control de l’exposició solar elevada (si cal) . 
- On sigui possible:  

- Incorporació d’energies renovables. 
- Tècniques naturals de refrigeració / ventilació 
- Il·luminació natural. 

- Il·luminació artificial de baix consum. 
- Instal·lació d’aigua calenta en els espais estrictament necessaris. 
- Sistemes d’estalvi del consum d’aigua (temporitzadors a aixetes serveis 
sanitaris, mecanismes de doble descàrrega als vàters,..) 

 
 
 
3. CRITERIS CONSTRUCTIUS  
 
 
3.1 ESTRUCTURALS 
 
A.- Resistència i alçades dels forjats 
 

� Cal preveure una sobrecàrrega d’us uniforme a tots els forjats (diferenciats entre els 
dipòsits i la resta d’àrees) per facilitar la flexibilitat d’usos futura. 

� Els forjats dels dipòsits han de poder suportar una sobrecàrrega de 1.500 Kg/m
2 i 

preparats amb els gruixos i reforços necessaris per ancorar-hi armaris compactats 
� La llum entre forjats i/o elements estructurals sobresortints ha de ser, com a mínim, de 

3,00 m. 
 
 
B.- Façanes 
 

� Finestres amb doble vidre aïllant  
� Evitar les finestres amb orientació al Sud o preveure mesures de control tèrmic i/o 

lumínic. 
� A la planta baixa, les obertures i  finestres estaran protegides amb reixes o vidres de 

seguretat. 
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C.- Cobertes 
 

� S’hauran de adequar a les condicions climàtiques de cada indret  
� Han de ser de fàcil manteniment i garantir les funcions correctes de revestiment, 

protecció i evacuació de l’aigua. 
� Han de disposar de l’aïllament tèrmic i acústic establert a la normativa vigent. 

 
 
D.- Comunicacions verticals 
 

� Cal agrupar els nuclis de comunicació vertical per alliberar la resta d’espais d’aquesta 
funció 

 
E.- Divisions interiors 
 

� Per facilitar la flexibilitat i bon servei, cal utilitzar els següents sistemes constructius: 
- parets d’obra: reduïdes al mínim i concentrades als llocs inamovibles de circulació 
(escales, ascensors), serveis (sanitaris i passos d’instal·lacions) i funcionals (dipòsits) 
- no estructurals, amb sistemes constructius que facilitin el desmuntatge  

 
 
F.- Fusteria interna 
 

� Ha de ser resistent a l’impacte. 
� Les portes interiors de l’arxiu han de tenir dispositiu d'accionament amb clau. 
� Tots els panys de les portes de l’arxiu han de poder ser oberts amb una clau mestra. 

 
 
G.- Aïllaments 
 

� S’ha de garantir que la construcció ha d’estar aïllada acústica i tèrmicament, i ha de ser 
hidròfuga i ignífuga d’acord amb allò que estableixen  les normatives vigents en la 
matèria.  

� S’han d’evitar els ponts tèrmics i qualsevol tipus d’humitat (capil·laritat, condensacions, 
infiltracions, ...) fent les proteccions i previsions necessàries. 

  
 
H.- Paviments  
 

� Han de ser resistents a l’abrasió, no inflamables i de fàcil manteniment 
� A la sala de consulta i als despatxos han de ser,  a més,  càlids i fets amb materials 

nobles: parquets, fusta, ceràmica, marbres, etc. . 
� En els dipòsits seran especialment resistents al foc i de fàcil neteja. En aquest cas el 

terratzo abrillantat és el material que més bons resultats dóna.    
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3.2 INSTAL·LACIONS 
 
 
A.- Energia 
 
� L'energia primària a utilitzar serà preferentment el gas canalitzat o bé el gas-oil per a la 

calefacció i l'electricitat per a la refrigeració. 
� Les conduccions energètiques es faran amb instal·lacions vistes.  
� Han de complir totes les normes i reglaments oficials d’instal·lació. 
 
 
 
B.- Electricitat 
 

� Les conduccions elèctriques han d’estar protegides amb tubs de seguretat. 
� La instal·lació elèctrica en els dipòsits serà vista, i els endolls seran de seguretat en 

totes les sales. 
� La instal·lació elèctrica complirà el reglament electrotècnic de baixa tensió. 
� Cal que el disseny de la instal·lació garanteixi la potència elèctrica necessària per 

cobrir les necessitats globals de l’edifici. 
 
 
C.- Enllumenat 
 

� La il·luminació interior de l'arxiu es farà mitjançant equips de fluorescència, amb els 
mínims raigs ultravioleta. 

� Disposarà d’enllumenat d'emergència. 
� Interruptors protegits a l'entrada de cada dipòsit. 
� Disposarà d’un interruptor general i dels mecanismes de control i protecció establerts en 

la normativa. 
 
 
D.- Luminiscència: nivells de lux per cada espai  
 

� Sala de consulta i despatxos: 500 lux. S’ha de preveure també una il·luminació 
específica en els punts de consulta amb làmpades de sobre- taula. 

� Sales de treball: 500 lux. 
� Dipòsits documentals: 250 lux. 
� Passadissos: 150 lux. 

 
 
E.- Tractament de l’aire – climatització i ventilació 
 

� Cal preveure el tractament de l’aire: 
 per arribar als nivells de confort a les zones de treball i espais  d’ús públic. 
 per a la conservació de la documentació als dipòsits. 
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En cas que no s’executin inicialment aquest tipus d’instal·lacions cal deixar l’edifici preparat per 
a realitzar-ho en el moment que es consideri oportú. 

 
Paràmetres:   Temperatura de l’aire 
  Humitat relativa 
  Renovació de l’aire 
  Pol·lució, pols i contaminació  
 

Caldrà tenir en compte les característiques de l’edifici i preveure el seu comportament a l’hivern 
i a l’estiu sense cap control climàtic per tal de buscar un sistema adient que reguli les 
diferències entre el clima propi i el nivell de confort per als espais de treball i d’ús públic així 
com el nivell òptim per a la conservació i preservació dels documents custodiats en els dipòsits. 
 
En cas de no poder instal·lar inicialment un sistema de climatizació global proposem: 
instal·lació d’aire condicionat a l’estiu i calefacció amb gas a l’hivern per a les zones de treball i 
les d’accés públic. És molt important tenir en compte que els dipòsits han de tenir una bona 
entrada d’aire net i ventilació creuada. 
 
Entenem  per ventilació creuada d’una unitat d’ocupació, la ventilació establerta entre una 
façana i la seva oposada o entre una façana i un pati . En cas que per les característiques de 
l’edifici aquest tipus de ventilació no es pugui aconseguir una circulació natural de l’aire, es pot 
realitzar de manera mecànica col·locant un ventilador/extractor i un conducte vertical o bé un 
conducte d’aspiració estàtica o forçada amb el seu corresponent barret a l’extrem oposat a la 
façana principal, és important tenir en compte que cal que en les entrades i sortides de l’aire hi 
han d’haver els filtres corresponents. 
 
Amb aquests sistemes de ventilació s’aconsegueix, sense cap tractament de l’aire,  una 
renovació òptima i constant d’aquest aire, una reducció d’accés d’humitat  i una relativa 
refrigeració del dipòsit a l’estiu (2/3 graus).   
 

 
 

Sala de consulta Temperatura 17º-27ºC (segons RD 486/1997)  
Humitat 45-65%. 
Ventilació natural. 

  
Dipòsits 
documentals 
ordinaris 

Temperatura 15º-21ºC.  
Humitat 45-65%.  
Control climàtic mitjançant isolament tèrmic i bona circulació d'aire. 
Nivells adequats que evitin la proliferació de fongs.  Filtres a les 
entrades d’aire de la climatització i a les preses d’aire exterior. A les 
entrades i sortides d’aire dels dipòsits s’aconsella filtres d’alta 
seguretat (HEPA) 

  
Despatxos i sales 
de treball 

Temperatura 17º-27ºC (segons RD 486/1997)  
Humitat 45-65%. 
Ventilació natural. Renovació d’aire: 30 m3 persona/hora (mínim 
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segons RD 486/1997) 
  
Dipòsits per a 
suports especials 

Temperatura 10º-18ºC.  
Humitat 40-50%. 
 

  
Condicions 
ambientals per als 
diferents suports  

Temperatura ambient    Oscil·lació   Humitat relativa    Oscil·lació 
          (ºC)                                                       (%) 

Paper 
Pergamí 
Vinil 
Foto B/N 
Foto COLOR 
Pel·lícula  B/N 
Pel·lícula COLOR 
Sup.magnètics:    
dades,audio,vídeo 
Òptics 

De 16 a 20   (òptim18)     +-1                  De 30 a 50          +-5 
De 2 a 18                         1ºh                  De 50 a 60           3%h 
Menys de 21                                               50 
De 16 a 20   (òptim 18)    +-2                  De 30 a 35 
De 2 a 4                                                   De 30 a 45 
De 16 a 20   (òptim 18)    +-2                  De 30 a 40 
De 2 a 4                           +-2                  De 25 a 35 
  
 De 17 a 20                                             De 20 a 30 
 De 16 a 20            ?*                             De 35 a 45 
                 

Microformes De 18 a 20             +-2                           De 30 a 40 
MIroformes 
Seguretat 

10                                                           De 30 a 40 

Nitrats 10                                                           De 30 a 40 
 

 
* Dades annex de UNE 54110:2000. Informació i documentació. Requisits en l’emmagatzemament de documents 
para materials d’arxius i biblioteques.  
 
. 
*     Sobre els discos òptics la norma no dona dades. 
 
 
 
F.- Subministrament d'aigües 
 

� És imprescindible garantir la pressió i el cabal suficients en la xarxa d'aigua  
� Evitar els sistemes d’extinció d’incendis per aigua als dipòsits ja que malmeten la 

documentació, utilitzar els nous sistemes de gasos. 
 
 
G.- Evacuació  d'aigües  
 

� Recollida suficient i garantida de les aigües pluvials i de les negres. 
� No hi ha d’haver baixants (d'aigües brutes o netes), ni cap mena de conducció 

d'aigua per dins els dipòsits. 
� Preveure, si és possible, la construcció d’un sistema separatiu d’aigües. 
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H.- Mesures de seguretat  
 

� Cal prioritzar tots els elements de prevenció per sobre els d’actuació directa.  
 

Protecció contra: 
Vandalisme, robatori, foc, aigua (filtracions i/o 
inundacions, humitats), etc. 
Cal preveure connexió a central d’alarmes.  

  

Cal preveure: 

Detecció i extinció d'incendis; detectors de 
fums, polsadors d'alarma, extintors, 
mànegues, portes talla-foc. 
Cal preveure connexió a central d’alarmes. 

  
 Enllumenat d'emergència i de senyalització 
  

 
Detecció contra la intrusió, que complementi 
les mesures de seguretat físiques (reixes, 
portes metàl·liques, vidres de seguretat). 

 
 
 
i. Sistemes d’extinció d’incendis 
 
La normativa aconsella per arxius el FM 200, anomenat gas net pel fet que s'ha demostrat i 
certificat que és un agent completament inocu que dona els millors nivells de seguretat per al 
medi ambient,  les persones,  la documentació que es custodia i els equipaments. El sistema és 
dual (automàtic i manual) i el gas caduca periòdicament i s'ha d'anar canviant cada x anys. 
Com alternativa per qüestions d’estalvi econòmic s’instal·laran detectors i extintors de CO2 
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4. ORGANIGRAMA I PREVISIÓ D’ESPAIS 
 
A.- Organigrama funcional 
 
 
 
 
 

Sala de Consulta

Sala Polivalent

Direcció

Sala 
de 

Classificació

Moll de càrrega
i

descàrrega

Sala 

de Recepció

Sala 
de 

desinsectació

Documents

A
te

n
ció

al P
úblic

U
su

aris

Accés públic

Accés restringit

• Ordinaris
• Gran format
• Especials

Dipòsits documentals

Despatx
personal 
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B.- Quadre de superfícies aproximades 
 

MODELS  
ORIENTATIUS 

1.200 m2 1.400 m2 

Espai 
Superfície 
útil (m2) 

Superfície 
construïda (m2) 
(20%) 

Superfície 
útil (m2) 

Superfície 
construïda 
(m2) (20%) 

     
Espais d’ús públic 
Vestíbul / distribuïdor 30  30  
Despatx de direcció 20  20  
Sala de consulta  
(12 places) 

50  50  

Aula-Sala polivalent  
(50 places) 

70  70  

Serveis (1+1+1) 15  15  
     
Espais d’ús intern 
Despatx per al 
personal tècnic i 
administratiu de 
l’arxiu  

30  30  

Office  10  10  
Magatzem de 
material 

15  15  

Espais per l’equip de 
neteja 

6  6  

Moll de descàrrega 25  25  
Sala de recepció  25  25  
Sala de classificació i 
ordenació de la 
documentació 

30  30  

Sala de 
desinsectació i 
desinfecció 

9  9  

Dipòsits     

- Ordinaris 
800 
(7.000 ml) 

 
1.000 
(9,000 ml) 

 

- Grans formats 35  35  
- Suports especials 30  30  
     
Totals 1.200 1.440 1.400 1.680 
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C.- Caracterització dels espais 
  
 
C.1. Zones de lliure accés (accés públic)  
 
 
Vestíbul / distribuïdor (entrada dels usuaris a l’arxiu) 
 
� En aquest àmbit s’ha de preveure espai suficient per: 

 Taulell de treball per al personal subaltern i d’informació de l’arxiu.   
 Moble expositor per a les novetats bibliogràfiques  
 Armaris taquilla equipats amb panys de clau accionats amb monedes per a deixar les 

maletes i bosses  dels investigadors. 
 Taulell d’anuncis 

� Proper a aquest espai cal preveure les centralitzacions de les instal·lacions (elèctriques, 
alarmes,....) per facilitar el seu control. 

 
 
Sala de consulta 
 
� Pròxima a la direcció del centre per raó de poder ser controlada visualment des d’aquesta. 
� Accés còmode per a tothom.  
� Capacitat mínima: 12 places de consulta normal (5m2 útils/punt de consulta).  
� Lluminositats: 500 lux sobre la taula de consulta i 250 lux repartits a la sala. 
� La sala ha de disposar d’il·luminació natural i ventilació i climatització adequada de manera 

que l’usuari obtingui el màxim de confort. 
� Ha de disposar de punts de connexió elèctrica i de veu i dades en el terra per a cada taula 

de consulta. 
� Cal preveure alguns punts per als usuaris de connexió a Internet. 
� Cal preveure un espai dins de la sala on consultar la documentació amb aparells lectors-

reproductors de microfilms i amb  terminals d'ordinador. 
� També disposarà de dos punts de consulta, aïllats acústicament, per a la consulta de 

documents audiovisuals  sonors.  
� Ha de permetre la ubicació d’una biblioteca auxiliar de lliure accés als investigadors. 
� L’acció del préstec concret dels documents, o primera atenció a l’usuari, s’ha de poder 

realitzar mitjançant un taulell en la mateixa sala de consulta. Aquest taulell ha de disposar 
d’un punt de treball amb connexions per a veu i dades. 

� Vinculada a la sala de consulta s’ha de situar la zona que permet realitzar les activitats de 
difusió del centre (aula –sala polivalent). 

 
 
Aula – sala polivalent 
 
� Sala que ha de permetre la realització d’activitats formatives i divulgatives, reunions per a 

grups, exposicions, etc. 
� Mobiliari: cadires i tarima mòbils. 
� Capacitat per a unes 50 places (1’5 m2 útils/persona; s’inclouen circulacions i tarima o 
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escenari). Cal preveure la possibilitat d’ampliar aquesta sala en relació al vestíbul 
mitjançant algun tipus de separació mòbil que permeti, en cas que sigui necessari, 
augmentar la seva capacitat fins a 100 places. 

� És recomanable que aquesta sala estigui ubicada de forma que pugui ser utilitzada 
independentment i fora dels horaris de consulta del centre, igual que els WC d’ús públic. 

� Instal·lacions de veu i dades a tarima i megafonia a la sala. 
 
 
Serveis sanitaris 
 
� En funció de la distribució poden donar servei a la part pública i privada (en aquest cas 

dimensionar-los adequadament) o de manera separada (en aquest cas cal preveure la 
doble ubicació) 

� Espais preferiblement amb ventilació i il·luminació natural  
� Un per sexes (mínim) i un per persones amb mobilitat reduïda.  
� Materials d’acabat resistents a l’aigua i fàcils de netejar. 
� Parets enrajolades a tota l’alçada. 
� Paviment de gres, ceràmica o “terratzo” amb pendent cap a un clavegueró o desguàs 

incorporat. 
� Aparell sanitaris de ceràmica vidriada amb sobreeixidor. 
� Portes folrades amb laminat plàstic. 
� Mecanisme dels rentamans amb polsador temporitzat i als vàters mecanisme de doble 

descàrrega. 
� Il·luminació amb detector de presència. 
� Equipament: dispensadors de sabó, eixugadors de mans elèctrics, papereres sanitàries, 

dispensadors de paper higiènics proveïts de clau. 
 
 
Despatx de direcció  
 
� S’ha de situar pròxim a la sala de consulta, i ha de tenir la possibilitat de controlar-la 

visualment, però ha d’estar aïllat acústicament per tal de propiciar el treball calmat. 
� Ha de tenir una dimensió adequada per atendre visites i petites reunions.  
� Ha de disposar de connexions per a veu i dades. 
� Lluminositats: 500 lux sobre la taula de consulta i 250 lux repartits a la sala. 
� Preveure la ubicació d’una taula de reunions (4 persones).  
 
 
C.2  Zones d’accés restringit   
 
 
Despatx per al personal tècnic i administratiu de l’arxiu 
 
� S’ha de situar pròxim al despatx de direcció i a la sala de classificació de la documentació i 

dipòsits. 
� Ha de permetre l’organització d’àmbits de treball individuals. 
� Ha de tenir el màxim aïllament acústic possible respecte els espais més sorollosos i les 

àrees d’ús públic. 
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� Ha de disposar de tants punts de connexió per a veu i dades com d’espais individuals de 
treball previstos.  

� Ha de disposar d’armaris i prestatgeries. 
� Ventilació i il·luminació naturals. Renovació d’aire mínim 30 m3 hora i treballador (segons 

RD 486/1997). 
� Dimensió aproximada: 10 m2 útils / empleat.  10 m3 no ocupats per treballador i 2m2 lliures 

d’obstacles per treballador (mínim; RD 486/1997). 
� Preveure la ubicació d’una taula de reunions (4/6 persones).  
� Il·luminació: mínim 500 lux per al treball amb pantalles de visualització i treball d’exigència 

visual alta i 250 lux repartits a la sala. 
 
 
Office 
 
� Dimensió aproximada: 2’5 m2 útils / empleat. 
� Destinat a l’ús del personal de l’arxiu. 
� Equipament: pica d’aigua freda i calenta, microones i nevera. Taulell i armaris. Taula i 

cadires per a 4-6 persones. 
� Ventilació i il·luminació naturals. Renovació d’aire mínim 50 m3 hora i treballador (segons 

RD 486/1997).  
 
 
Espais per l’equip de neteja 
 
� S’aconsella situar-lo al costat dels sanitaris per agrupar les zones humides de l’edifici. 
� Equipament: abocador de porcellana i magatzem pels productes de neteja. Espai per ubicar 

el carret de neteja. 
� Si és possible, preveure una dutxa i un vestidor pel personal.  
 
Magatzem de material 
 
� Es tracta d’un espai destinat a l’emmagatzemament de consumibles (caixes d’arxiu, 

carpetes de diferents formats, material fungible,...).  
� Cal preveure prestatgeries perimetrals i la circulació de carrets. 
� Cal evitar el pas de conduccions d’aigua per l’interior d’aquest espai. 
 
 
Moll de càrrega i descàrrega 
 
� Espai cobert amb capacitat per a una camioneta.  
� Punt d’aigua freda per una mànega. 
� Desguàs sifònic al paviment per evacuació d’aigües de la neteja. 
 
 
Sala de recepció  

 
� Espai d'arribada i descàrrega de la documentació i magatzem del material de l'arxiu. 

Connectada al moll de descàrrega amb una porta de seguretat.  
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� Es tracta d’un espai ampli destinat al condicionament neteja de la documentació. 
� Requereix un punt d’aigua (freda/calenta). 
� Aquest espai ha de disposar d’endolls que permetin la instal·lació d’aparells aspiradors. 
� Preveure la ubicació d’una taula de treball  i prestatgeries perimetrals  
 
 
Sala desinsectació i desinfecció de la documentació 
 
� Sala vinculada a la de recepció i tria. La seva funció és el tractament puntual de documents 

que ingressin amb insectes o fongs.  
� Cal que sigui una habitació molt estanca. 
� Preveure la circulació de carrets. 
� Sistema de climatització autònom i ventilació independent de la resta de l’edifici per evitar la 

contaminació de la documentació custodiada.    
� Preveure un sistema mecànic d'extracció forçada d'aire cap a l'exterior. L’aire ha de sortit 

filtrat, per la qual cosa, cal preveure la instal·lació de filtres d’alta seguretat tipus HEPA i de 
carbó actiu per als productes químics. 

� Parets enrajolades.  
� Instal·lacions vistes, sense falsos sostres. 
� Cal preveure prestatgeries i taula de treball per desinfeccions puntuals i la instal·lació 

d’endolls per aspiradors per a la neteja de la documentació. 
 
 
Sala de classificació i ordenació de documentació 
 
� Es tracta d’un espai destinat a la classificació i ordenació de la documentació  
� Requereix un punt d’aigua (freda/calenta) i taulell . 
� Preveure la ubicació d’una taula de treball  i prestatgeries perimetrals  
� Preveure la ubicació d’una fotocopiadora i altres equips de reproducció. 
� Preveure la circulació de carrets. 
� Ha d’estar pròxima a la sala de consulta i a la resta de despatxos. 
� Ha d’estar comunicada amb els dipòsits de documents i amb la sala de recepció de la 

documentació. 
� Ha de disposar d’il·luminació fluorescent de 500 lux i finestres practicables. 
� Ha de disposar de punts de connexió de veu i dades. 
 
 
Dipòsits documentals  
 
 
Els dipòsits són els espais destinats específicament a conservar els documents que custodien 
els arxius, Són espais d’accés restringit,  als quals només hi poden accedir el personal que 
treballi a l’arxiu. Poden custodiar documents en suports diferents i segons els suports que 
custodien necessiten especials requeriments ambientals (temperatura, humitat interior, 
ventilació) que cal tenir presents en el moment de la seva construcció. 
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Requeriments comuns: 

   
� És molt important que els dipòsits no siguin soterrats.  
� Sales amb ventilació creuada.  
� Cal comptar que per normativa de bombers de la Generalitat de Catalunya la superfície 

màxima de cada dipòsit no serà superior a 200 m
2
.   

� La forma més aconsellable és la rectangular. 
� Han de tenir un vestíbul previ. 
� Cal evitar l’aparició d’elements estructurals (columnes, pilars, jàsseres,...)  que 

obstaculitzin la instal·lació dels armaris mòbils (compactus, que han de permetre la 
circulació d’aire i no han d’arribar al sostre (alçada de 7 llums)). 

� Cal evitar la construcció de falsos sostres.  
� Les instal·lacions que s’hi ubiquin cal que ho facin a la vista per facilitar el seu 

manteniment / reparació. 
�  Han d’estar pròxims els uns dels altres i separats per portes tallafoc, d'una resistència 

mínima RF-90 i porta RF-60 i tanques anti-pànic. 
� S’han de situar pròxims, també, a la sala de classificació i a la de consulta.   
� La seva il·luminació fluorescent serà de 250 lux. 
� Han de disposar d’un eficaç control climàtic, mitjançant un potent isolament tèrmic i una 

bona circulació d'aire. Cal utilitzar filtres d’alta seguretat tipus HEPA per a impedir 
l’entrada i propagació  de microorganismes i bacteris. La climatització dels dipòsits ha 
de ser independent de la resta de les dependències de l’arxiu. 

� S’ha d’evitar la utilització de materials de construcció que generin pols o que siguin 
susceptibles d’adherència de la pols de l’ambient. Cal que les parets siguin llises i de 
materials que respirin (guix), no tipus Pladur. 

� Han de disposar de desaigües on connectar-hi els aparells deshumidificadors o 
vaporitzadors que calgui instal·lar.  

� Cal preveure amb especial cura la protecció i prevenció d’incendis.  
� Cal preveure connexions de veu i dades per la instal·lació de “dataloggers” o sondes de 

control climàtic i per la consulta d’inventaris mitjançant ordinadors portàtils. 
� Evitar el pas de les conduccions de subministrament i d’evacuació d’aigües (pluvials i 

negres) per l’interior dels dipòsits. 
 

 
Els dipòsits documentals es subdivideixen en tres tipus: 
 
Dipòsits ordinaris 

 
� Destinats bàsicament a la conservació de documentació en suport paper. 
� Cal assegurar al màxim l'estabilitat en temperatura i humitat (veure taula amb 

especificacions de temperatura i humitat que requereix cada suport; punt 3.2.E d’aquest 
document) 
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Dipòsits per a suports especials 

 
� Destinats a la conservació de documents d’imatges fixes i en moviment (en blanc i 

negre i color), documents magnètics i documents sonors han de garantir al màxim 
l'estabilitat en temperatura i humitat (veure taula amb especificacions de temperatura i 
humitat que requereix cada suport (punt 3.2.E d’aquest document).  

� Els tancaments (parets, sostre i terra) d’aquest local s’han de dissenyar i construir 
adequadament, amb l’aïllament tèrmic necessari  per minimitzar el consum energètic. 
Han de disposar d’un vestíbul previ d’accés. Les portes d’accés han de ser aïllants i 
estanques per tal d’assegurar aquestes condicions.  

� Han d'estar lliures de camps magnètics. 
� Cal preveure la instal·lació d’un equip de climatització autònom únicament per aquesta 

sala, capaç de mantenir les condicions de temperatura i humitat dins dels paràmetres 
establerts per a les condicions ambientals exteriors més desfavorables previstes per la 
normativa vigent segons la zona climàtica on s’hagin d’ubicar (CTE, RITE).  

� Per qüestions d’eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic ha de prevaler un bon 
aïllament tèrmic de la sala en detriment de la instal·lació d’un equipament de clima 
potent. Un bon aïllament tèrmic comportarà  un gran estalvi energètic i un 
condicionament climàtic sostenible a més de garantir la conservació de les condicions 
en cas de tall del subministrament elèctric o avaria de la maquinària. 

� Els materials emprats seran resistents al foc i no propagaran la flama ni emetran gasos 
tòxics o perjudicials per a la salut o els materials emmagatzemats. Els tancaments seran 
al menys RF-90. 

� Es donarà prioritat als materials i equipaments amb un baix impacte ambiental tant en la 
seva fabricació com al final de la seva vida útil per la facilitat de ser reciclats. 

� S’han de preveure les instal·lacions d’enllumenat, enllumenat d’emergència i detecció 
d’incendis o la seva modificació. L’enllumenat serà de baix consum. 

� S’han de preveure les instal·lacions d’indicadors de la temperatura interior al exterior i 
una alarma per si la temperatura surt dels paràmetres fixats o bé una sonda de 
temperatura connectada a un adquisidor de dades que seran registrades al sistema 
informàtic.  

 
 
 
 
Dipòsits per a suports de gran format 

 
� Tindran les mateixes característiques constructives, de temperatura i d’higrometria que 

les sales de dipòsit normals, però serà específica per a guardar els documents en  
suport de gran format (plànols, mapes, cartells...). 


	CRITERIS PER A LA CONSTRUCCIÓ D’ARXIUS
	 En aquest àmbit s’ha de preveure espai suficient per:
	 Proper a aquest espai cal preveure les centralitzacions de les instal·lacions (elèctriques, alarmes,....) per facilitar el seu control.
	 Pròxima a la direcció del centre per raó de poder ser controlada visualment des d’aquesta.
	 Accés còmode per a tothom. 
	 Capacitat mínima: 12 places de consulta normal (5m2 útils/punt de consulta). 
	 Lluminositats: 500 lux sobre la taula de consulta i 250 lux repartits a la sala.
	 La sala ha de disposar d’il·luminació natural i ventilació i climatització adequada de manera que l’usuari obtingui el màxim de confort.
	 Ha de disposar de punts de connexió elèctrica i de veu i dades en el terra per a cada taula de consulta.
	 Cal preveure alguns punts per als usuaris de connexió a Internet.
	 Cal preveure un espai dins de la sala on consultar la documentació amb aparells lectors-reproductors de microfilms i amb  terminals d'ordinador.
	 També disposarà de dos punts de consulta, aïllats acústicament, per a la consulta de documents audiovisuals  sonors. 
	 Ha de permetre la ubicació d’una biblioteca auxiliar de lliure accés als investigadors.
	 L’acció del préstec concret dels documents, o primera atenció a l’usuari, s’ha de poder realitzar mitjançant un taulell en la mateixa sala de consulta. Aquest taulell ha de disposar d’un punt de treball amb connexions per a veu i dades.
	 Vinculada a la sala de consulta s’ha de situar la zona que permet realitzar les activitats de difusió del centre (aula –sala polivalent).
	Aula – sala polivalent
	 Sala que ha de permetre la realització d’activitats formatives i divulgatives, reunions per a grups, exposicions, etc.
	 Mobiliari: cadires i tarima mòbils.
	 Capacitat per a unes 50 places (1’5 m2 útils/persona; s’inclouen circulacions i tarima o escenari). Cal preveure la possibilitat d’ampliar aquesta sala en relació al vestíbul mitjançant algun tipus de separació mòbil que permeti, en cas que sigui necessari, augmentar la seva capacitat fins a 100 places.
	 És recomanable que aquesta sala estigui ubicada de forma que pugui ser utilitzada independentment i fora dels horaris de consulta del centre, igual que els WC d’ús públic.
	 Instal·lacions de veu i dades a tarima i megafonia a la sala.
	Despatx de direcció 
	 Lluminositats: 500 lux sobre la taula de consulta i 250 lux repartits a la sala.

	Office
	Moll de càrrega i descàrrega
	Sala de classificació i ordenació de documentació
	Dipòsits documentals 
	Requeriments comuns:
	Els dipòsits documentals es subdivideixen en tres tipus:
	Dipòsits per a suports especials
	Dipòsits per a suports de gran format




