
I L · L U M I N A C I Ó  N A T U R A L 

En una biblioteca la il·luminació natural és un dels factors més importants. Cal 
recordar, però que la llum directa és molesta a l’hora de llegir, estudiar o tre-
ballar amb un ordinador. És per aquesta raó que s’ha optat per la col·locació 
de lluernaris a Nord, aquests permeten l’entrada de llum difusa dins de la bi-
blioteca. 

_ Els lluernaris estan disposats de manera uniforme en la totalitat de la super-
fície de la Biblioteca, amb una superfície de 3,6mx3,6m en projecció horitzon-
tal i una obertura en finestra de 1,50x1m. 

S’ha optat per la col·locació d’envans recolzats sobre bigues per tal 
d’augmentar la reflexió de la llum difusa, augmentat d’aquesta manera la su-
perfície il·luminada. La forma del lluernari ve donada per l’aprofitament del 
mateix en la seva cara Sud, per a col·locar plaques fotovoltaiques que generen 
energia elèctrica en forma de corrent altern. 

_ Les finestres 

La llum natural que entra per les finestres està controlada per lames verticals 
que abarquen tota l’obertura. Cal remarcar que una de les idees de projecte 
ha estat evitar les obertures a Sud. Aquestes només apareixen en dos punts, 
els qual intenten donar un contacte visual entre la plaça pública i la Biblioteca. 

Les grans obertures s’han realitzat a Nord, per tal de mantenir la idea de 
l’entrada de llum difusa a l’interior de la biblioteca. Per ultim les obertures a 
est i a oest, són de petita dimensió amb la protecció s

olar de lames, i col·locades per a l’entrada de llum on la llum difusa del lluer-
nari no arriba. 

_Obertures a Nord 

_Obertures a Est
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C O N T R A  I N C E N D I S 

Normativa d’aplicació:

 ·CTE DB-SI: Seguretat en cas d’incendi
 ·UNE 23034:1988
 ·RITE

Justificació de la solució adoptada:

Ús previst: Pública concurrència

Propagació interior
 La superfície construïda de cada sector d’incendis serà< 2500m2

 Compartimentació en 4 sectors d’incendis:
 
 - Sector d’incendis 1 (Espai Polivalent i Vestíbul ) = 252 m2

 - Sector d’incendis 2 (Biblioteca) = 900 m2

 - Sector d’incendis 3 (Treball Intern) =288 m2 

 - Sector d’incendis 4 (Arxiu Municipal) =252 m2

 
 _ La resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten  
 el sector d’incendi ha de ser EI 90 ja que l’alçada d’evacuació és <  
 15m.
 
 _ Locals i zones de risc especial
 Locals de risc baix: sala de màquines, local de comptadors    
 d’electricitat, sala de maquinària d’ascensors.
 Condicions de les zones de risc baix integrades en l’edifici:
  Resistència al foc de l’estructura portant    R90
  Resistència al foc de les parets (EI) i sostres (REI)  EI90

Propagació exterior
 Mitgeres i façanes: resistència al foc > EI 60
 Cobertes: resistència al foc > EI 60

_ Càlcul de l’ocupació 

Evacuació d’ocupants
 _ Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació
  Plantes que disposen de més d’1 sortida de planta:
  Longitud d’evacuació < 50m, i 25 m fins a un punt de creuament de 2 recorreguts alternatius.

 _ Dimensionat dels elements d’evacuació 
	 	 -	portes	i	passos			 A	≥	P/200	≥	0.80m		 A=	1,50	m
	 	 -	passadissos	i	rampes		A	≥	P/200	≥	1m		 	 A=	1,50	m
  - escales no protegidas per a evacuació descendent
	 	 	 	 	 	 A	≥	P/160		 	 	 A=	1,60	m

 _Capacitat d’evacuació de els escales en funció de l’ample
  Escales no protegidas d’evacuació descendent 
       A=1,60m   256 pers 

 _ Senyalització dels medis d’evacuació
  Han d’estar clarament senyalitzats i visibles en cas d’incendi

Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis:
 1_ Extintors: 21A col·locats a una distància de 15m des de qualsevol punt situat en el sentit   
 d’evacuació.
 
 2_ Bies (boques d’incendis): Senyalitzades i acompanyades d’un polsador d’alarma i d’il·luminació  
 d’emergència necessària a una distància màxima de 25 metres. En aquest cas, seran abastides per  
 l’aigua del dipòsit de pluvial, previst per aquest ús.

 3_ Il·luminació d’emergència: En tots els recorreguts d’evacució garantint il·luminació mínima de 1  
 lux a nivell de terra i de 5 lux on es disposen els equips de protecció i quadres elèctrics. 

 4_ Sistema de detecció d’alarma: Quan la superfície excedeixi de  1000m2 o quan la  ocupació sigui  
 major a 500 persones:
  - Polsadors: cada 25 metres i propers a les sortides d’evacuació.
  - Sistema d’alarma: com a mínim 1 a cada sector proper a les sortides d’evacuació.
 5_ Detectors de fum: 1 cada 60m2 aproximadament.

PLANTA BAIXA                              e 1/200 PLANTA SOTERRANI       e 1/200


