
MUR RESTAURAT

CICLE DE VIDA

MUR ACTIU

MUR PASSIU

Es rehabiliten les obertures 
amb finestres d’imatge in -
dustrial amb nova perfileria 
d’acer amb trencament de 
pont tèrmic. Es manté el sis -
tema de finestra insertada 
amb obertura automatitzada. 
En Planta baixa s’obren nous 
forats i es tracten de la ma -
teixa manera.

Tots els sistemes de clima i 
ventilació d’ambdós espais, 
l’espai públic i l’espai d’arxiu, 
s’integren de forma arqui -
tectònica a través del mur 
actiu. El mur actiu distribueix 
a través de la zona pública, 
mitjançant la forma en pin -
ta tots els sistemes de tubs 
i xarxes de l’edifici, i permet 
la registrabilitat de tots els 
sistemes sense entrar als di -
pòsits, tal com s’especifica al 
criteri funcional.

CONSERVAR
Manteniment de l’estructura 
original ceràmica

RE STAURAR
Reparació de l’estructura de 
coberta
Recuperació de les obertures 
originals

REE STRUCTURAR
Estructura de formigó armat
Material resistent al foc
Postessat per a altes sobre -
càrregues

Façana ceràmica reforça -
da amb formigó armat per 
aguantar les càrregues ver -
ticals i horitzontals. Es con -
serven algunes obertures 
vidriades per generar efecte 
xemeneia solar i assegurar 
el tiratge vertical de l’aire de 
forma passiva.

NUCLIS I CIRCULACIONS ARXIU.  9 .955m 2
ÚS PÚBLIC

GENIUS LOCI
REHABILITACIÓ DE LA NAU 8 DE CAN BATLLÓ

ARXIU DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Espai cafeteria

Vestíbul d’entrada
Control d’accés

Mur actiu

Mur restaurat

Sala d’instal·lacions
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Manteniment

Ventilació natural

Funcionament actiu

Il·luminació natural

SISTEMA ESTRUCTURAL

La meitat de l’espai i la meitat de l’estructura de l’edi -
fici es conserven al 100%.

La nova estructura és un mur microporticat amb 
unions rígides de manera que els elements horitzon -
tals són de formigó posttesat amb secció en forma de 
“T” que ha de permetre el pas de conductes de clima. 
Els elements verticals seran de formigó armat den -
tat. El formigó assegura inèrcia tèrmica al sistema i 
resistència al foc.

Control d’humitat 
Temperatura

Diagrama hiperestàtic: 
Deformada

En cas d’aturada mecànica:
Ventilació natural filtrada
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REDUCCIÓ DE LA DEMANDA
VENTILACIÓ NATURAL

Sistema passiu: Tots els espais públics i espais de 
treball de l’arxiu estan acondicionats amb obertures 
per tal de poder ventilar naturalment a l’exterior. 
S’adequa un sistema d’obertures i conductes a la 
façana oest, que permet el tiratge de l’aire mitjançant 
xemeneia solar per ventilar de forma natural els 
dipòsits en cas que convingui o per alguna possible 
aturada mecànica.

Tiratge natural per efecte de 
xemeneia solar

Vestíbul d’independència

Sala de descans

Porticons aïllats

Conducte d’aire

Dipòsit de fotografies, audiovisuals, 
documents magnètics i sonors 
Màxim aïllament
Alt control de temperatura i humitat

Recorregut netRecepció de documents

Recorregut infectatProgramació de l’espai amb 
solució participada amb veïns

Accés principal

P TIPUS

PB

Ventilació natural

IL·LUMINACIÓ NATURAL I PROTECCIÓ SOLAR
REDUCCIÓ DE LA DEMANDA

Es proposa utilitzar les diferents necessitats 
ambientals de la zona pública i de la zona d’arxiu 
perquè siguin complementàries, i aconseguir reduir 
al màxim la demanda energètica de forma passiva.

Zona d’arxiu  protegida, totalment aïllada amb mínima 
interacció amb l’exterior. 

Zona pública  amb espais amb molta il·luminació 
natural indirecta i amb protecció solar per reduir la 
demanda energètica i per protegir els documents dels 
raigs UV

0 +2000 lux

*Mes de juliol

PRODUCCIÓ ENERGÈTICA I CLIMATITZACIÓ
AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Per tal de tendir al consum 0, la proposta disposa de 
tres tipus de funcionament climàtic de més passiu a 
més actiu.

Sistema semipassiu:  La xarxa de conductes de ven -
tilació permet agafar l’aire de l’exterior en condicions 
adequades de temperatura, i forçant-lo i filtrant-lo, 
introduir-lo a tots els espais, per tal de climatitzar 
sense consum d’energia extra (freecooling).

Sistema actiu: La mateixa xarxa de conductes que 
passa pel mur actiu és capaç de subministrar tem -
peratura i ventilació a totes les plantes de l’edifici. La 
xarxa de tubs permet aportar la temperatura i la hu -
mitat específica per cada tipus d’espai.

U.T.A per a espais públics
Aire de ventilació amb recuperació
Climatitzadora independent per a cada arxiu
Freecooling
Aire de ventilació filtrat, deshumectat, atemperat
Bomba geotèrmica
Producció d’aigua freda i calenta amb recursos renovables
Fancoils i inductors d’aire
Climatització d’espais amb independència climàtica
Plaques fotovoltaiques
Recollida d’aigua pluvial
Ús per a sanitaris i reg de les zones verdes

Autoconsum elèctric

Dipòsit d’aigua
Ajuda a la inèrcia del sistema de producció
PCI ruixadors d’aigua


