
L 23
Dipòsits  II  Diagrama acústic II Planta evacuació aigues pluvials  II

TRACTAMENT ACÚSTIC

La definició i diferenciació dels diferents espais dins l’equipament ja 
porta implícit la segregació en diferents zones acústiques.
El projecte es defineix com a gradació en les qualitats acústiques 
dels seus espais. Des dels espais d’accés fins a la sala de consulta de 
l’arxiu es generen un seguit d’espais amb unes condicions acústiques 
específiques depenent de les necessitats de cadascun d’aquests.
Els espais sectoritzats acústicament són:

VESTÍBUL I ESPAIS CULTURALS
Són zones amb gran moviment i flux de gent, espais on es produeix 
interacció entre les persones i per tant els nivells acústics són més 
elevats. En aquests espais es treballa l’acústica mitjançant l’ús de 
la geometria complexa i la materialitat porosa del sostre com a 
element absorbidor. El sostre format per la part inferior dels dipòsits; 
lloc on s’ubiquen els espais culturals i Tecnologies de la Informació 
i Comunicació; és una gran superfície absorbent formada per unes 
lames de fusta i una capa de llana de roca. 

AUDITORI
Espai amb unes necessitats acústiques molt específiques on s’ha 
de potenciar la direccionalitat del so i la seva absorció. Els principals 
elements acústics són les parets i sostre; formades per paraments 
absorsors i reflectants segons les necessitats de cada punt. Les 
butaques, amb acabat tèxtil també formen part en l’absorció de les 
ones acústiques.

BIBLIOTECA
És l’espai principal del projecte i un dels que necessita les condicions 
acústiques més controlades. És un espai generalment de silenci, on  
hi predomina un ambient de concentració.
Es dissenya un espai diàfan on les activitats s’organitzen segons el 
flux de gent que generen. Els espais amb més flux o amb activitats 
més sorolloses queden situades pròximes als espais d’accés metre 
que es produeix una gradació progressiva ascendent cap a espais 
on hi predomina el silenci i la concentració.
Els espais com les aules de formació, sales d’estudi, administració 
i la sala de consulta de l’arxiu queden segregades en espais propis 
amb les condicions acústiques específiques.
Les geometries complexes del sostre i les parets, juntament amb la 
materialitat porosa de la fusta i els tèxtils garanteixen les condicions 
acústiques necessàries.
El terra tècnic es recolza sobre una làmina acústica per esmorteir el 
soroll d’impacte.

SALA DE CONSULTA DE L’ARXIU
Es defineix com l’espai més aïllat i últim del recorregut. Els 
requeriments són molt similars als de la biblioteca. Es busca la 
seva segregació acústica per tal de garantir un ambient el màxim 
controlat possible. Els elements absorsors principals són el sostre; 
compost per un sostre de lames i una capa d’aïllament acústic de 
llana de roca; el terra i el mobiliari.

TRACTAMENT LUMÍNIC

IL·LUMINACIÓ NATURAL
Tots els espais públics estan il·luminats per llum natural i tenen 
una relació directa amb l’exterior. La façana esdevé l’element que 
modula les diferents qualitats en què aquesta incideix sobre els 
espais. Es dissenyen un ritme d’obertures més espaiat en les plantes 
baixes, ja  que mantenen una relació molt més estreta amb el carrer. 
El ritme de la façana va canviant a mesura que es va desenvolupant 
la biblioteca, generant espais amb més flux de llum i altres amb una 
il·luminació molt més tamisada. Això permet crear diferents espais 
lumínics dins l’espai diàfan de la biblioteca.

IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL
Es diferencia entre la il·luminació general; de circulació i de baixa 
intensitat; i la dels espais de treball; direccionada i d’intensitat 
controlada.
La il·luminació general és ubicada als forjats en forma de downlights 
buscant una il·luminació uniforme en tot l’espai.
La il·luminació dels punts de treball es genera a partir dels mateixos 
elements de mobiliari, garantint els nivells òptims d’il·luminació en 
el pla de treball.

EL MÒDUL D’ARXIU

16 mòduls de 10,60 x 8,70 m amb 9 estanteries dobles de 6,8 m de 
llarg permeten emmagatzemar 1.958 metres lineals de documents; 
uns 60.000 documents de format estàndard.
Cada mòdul té un accés independent i forma per si sol un sector 
d’incendis.
Cada mòdul ha de mantenir una temperatura constant de 18 a 22ºC 
i una humitat de 40 a 70% depenent del tipus de documentació que 
conté.

La vulnerabilitat i valor de la documentació classificada requereix un 
sistema d’extinció d’incendis que minimitzi els possibles danys per 
això s’instal·len uns sistemes de detecció de resposta ràpida i uns 
sistemes d’extinció per aigua nebulitzada.
Totes les instal·lacions es mantenen exteriors als dipòsits mantenint 
la màxima estanquitat de l’espai. Només hi són presents les 
necessàries evitant possibles danys causats per avaries.


