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INFORME SOBRE LES NECESSITATS D’ESPAI DE L’ARXIU MUNICIPAL DE GELIDA
Aquest informe respon a la petició del Servei d’Equipaments i Espai Públic per a que
l’Oficina de Patrimoni Cultural comuniqui les necessitats que té l’Arxiu Municipal, per tal de
poder completar el projecte de la nova biblioteca de Gelida.
Situació actual de l’Arxiu Municipal
El dipòsit de l’Arxiu Municipal de Gelida situat a la planta baixa de l’ajuntament està
pràcticament ple. La prestatgeria mòbil i fixa està ocupada en la seva totalitat, inclús quedant
documentació mal instal·lada per culpa de la falta d’espai.
Aquest col·lapse obliga a mantenir la documentació a les antigues dependències de l’Arxiu
Municipal, a les “Escoles Velles – Les Monges”, espai que està pendent de reformes per a
ubicar altres serveis municipals. En aquest dipòsit està ubicada la documentació dels fons
aliens al fons municipal. En total, significa uns 150 metres lineals de prestatgeria..
Cal destacar, que per culpa de la falta d’espai encara queda molta documentació pendent de
transferir a l’arxiu des de les oficines. Es calcula que queden uns 75 metres de
documentació en paper a les dependències municipals, especialment a Secretària, Serveis
Tècnics, Serveis Econòmics i Policia Local.

Capacitat del dipòsit de l’ajuntament
Documentació al dipòsit de l’ajuntament
Documentació a les “Escoles Velles -Les Monges"
Documentació pendent de trasllat a l'Arxiu
Total documentació

411 m.
450
150
75
675

m.
m.
m.
m.

Actualment, és molt difícil calcular l’espai de creixement dels dipòsits de documentació
perquè encara no sabem l’impacte que tindrà la reducció de la producció documental en
paper derivada de la transició cap a l’administració electrònica. De totes maneres es calcula
que el volum actual de documentació, és a dir 675 m., hauria d’equivaler al 75% de l’espai
final del nou equipament, uns 900 m., per tenir suficient espai de creixement pel futur.
L’ajuntament necessita mantenir el dipòsit de la planta baixa com a arxiu administratiu, per a
la seva proximitat a les oficines productores. Aquí es guardaria la documentació més recent,
també s’ubicaria aquella documentació que té una alta consulta administrativa, és a dir
llicències d’obres o activats per exemple. I per últim també s’hauria de quedar en aquest
dipòsit la documentació que pugui ser susceptible de ser eliminada.
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Per tant, l’Arxiu Municipal requereix d’un altre emplaçament a més de l’espai i serveis que té
a la planta baixa de l’ajuntament, per tal de poder assumir el creixement de la documentació
en el proper anys. Aquest espai hauria de tenir una capacitat per uns 500 m. de
documentació, En aquest nou espai hi aniria la documentació d’ús cultural, és a dir, la
documentació de caràcter històric i els fons aliens a l’ajuntament.

Necessitats d’espai de l’Arxiu Municipal
Les àrees específiques que requereix l’Arxiu Municipal dins del nou equipament de la
biblioteca són les següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Sala d’ingrés de la documentació.
Despatx i Sala de treball.
Sala de consulta.
Dipòsits de documentació.
Magatzem.

a) Sala d’ingrés de la documentació
La superfície necessària per aquesta sala ha de ser de 15 m2.
Funció:
Espai per a la recepció/ingrés de la documentació tant del mateix ajuntament com de
provinença externa (cessions o donacions de particulars, entitats, empreses).
En els casos de documentació de provinença externa, aquest espai permetrà efectuar amb
garantia i seguretat els primeres treballs de neteja i la desinfecció-desinsectació de la
documentació quan aquesta ho requereixi.
Mobiliari:
Prestatgeria metàl·lica fixa (prestatges d’1 metre d’allargada x 40 cm d’amplada).
Característiques d’ubicació:
Aquest espai ha de comptar amb un moll de càrrega per facilitar els treballs de transport de
la documentació, amb accés directe des de l’exterior.
b) Despatx i Sala de treball
La superfície necessària per aquests dos espais ha de ser de 10 m2 per al despatx i de 30
m2 per a la sala de treball, en total 40 m2
Funció del Despatx (Superfície: 10 m2):
Espai per a desenvolupar tasques administratives i tècniques de l’arxiver. Accés
independent a l’entrada pública.
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Mobiliari del Despatx:
Taula-escriptori, cadira. Equipament informàtic amb impressora i connexió a Internet.
Telèfon. Fotocopiadora.
Funció de la Sala de treball (Superfície: 30 m2):
Espai per desenvolupar el treball arxivístic (classificació, ordenació, descripció, arxivament i
l’avaluació i tria) de la documentació. Una vegada acabats els treballs d’instal·lació i
descripció, la documentació està preparada per ingressar als dipòsits.
Mobiliari de la Sala de treball:
Prestatgeria fixa metàl·lica. Taulell gran de treball i cadires altes. És recomanable instal·larhi un punt d’aigua.
Característiques d’ubicació de la Sala de treball:
La sala de tractament ha de ser àmplia i amb bones condicions de llum. És recomanable un
sistema de climatització independent per tal d’aconseguir uns bones condicions de treball.
El despatx i sala de treball poden compartir un mateix espai però serà recomanable la divisió
interna en dos àmbits de treball, connectats visualment i comunicats físicament.
És bàsic que aquests dos àmbits tinguin connexió visual amb la Sala de consulta per al
control del públic extern.
c) Sala de consulta
La superfície total dedicada a la sala de consulta ha de ser de 20 m2
Funció:
Espai per a la consulta de la documentació. Aquest espai, convenientment delimitat, podria
ubicar-se a la mateixa sala de consulta de la Biblioteca. És l’únic lloc de trobada entre el
públic, el personal de l’arxiu i els documents.
Mobiliari:
Taules. Llum de braç individual. Punts de corrent elèctrica. Connexió internet.
Característiques d’ubicació:
Quatre punts de consulta. Llum natural. Ben comunicada amb el despatx-sala de treball i
amb el dipòsit de l’arxiu
.
d) Dipòsits de documentació
Els dipòsits de documentació han de ser de dos tipus segons el suport que s’ha d’instal·lar,
perquè depenent del suport les necessitats i condicions medioambientals seran diferents.
Així doncs s’hauran de dur a terme els següents tipus de dipòsits:
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dipòsit de documentació en suport paper
dipòsit de suports especials: (suports magnètics, òptics, etc....)

 Dipòsit de documentació en suport paper
Aquest dipòsit ha de tenir 125 m2 amb prestatgeria mòbil, la qual cosa significa tenir una
capacitat de 500 ml. de documentació. Si en el dipòsit s’instal·la prestatgeria fixa, la
superfície mínima ha de ser de 250 m2 per obtenir la mateixa capacitat de 500 ml de
documentació.
Funció:
Espai per a la conservació de la documentació en suport paper
Característiques:
Part individualitzada de l’edifici per raons de seguretat, amb accés restringit al personal de
l’Arxiu i dotat de sistemes de seguretat, protecció contra incendis, de sistemes de
manteniment de condicions medioambientals òptimes per la conservació del fons, i de
protecció contra insectes i rosegadors.
És preferible l’orientació nord. Prestatgeria mòbil (mides del prestatge: 1 m d’allargada x 40
cm d’amplada) i 7 prestatges útils, alçada màxima de 2,50 m. Una cara de la prestatgeria
mòbil d’1 m d’amplada per a suports de gran format. Passadís perpendicular a l’armari, d’1 a
1,5 m i passadís entre armaris, 80 cm com a mínim. El terra ha de tenir una resistència de
càrrega de 1.500 Kg/m2. Cal aïllar instal·lacions d’aigua i electricitat del dipòsit.
És recomanable l’existència de ventilació natural. Caldrà mantenir uns valors de temperatura
i humitat relativa constants. Condicions ambientals recomanables: 18-20 ºC i 50-55 % HR.
Caldria prioritzar la climatització natural enfront de l’aire condicionat.
Il·luminació permanent entre 30 i 50 lux. Fluorescents amb filtres de raigs ultraviolats.
Control per a la prevenció i extinció d’incendis. Control antirobatori. Taulell abatible al
passadís principal d’accés. Portes tallafoc.
 Dipòsit de suports especials
Aquest dipòsit ha de tenir una superfície de 10 m2
Funció: Espai per a la conservació de la documentació (en altres suports: microfilms,
disquets, cd).
Característiques: Condicions mediombientals recomanables: 15 ºC i - 40 % HR. Aquestes
dades varien segons el tipus de suport.
Mobiliari:
Prestatgeria metàl·lica fixa o mobiliari específic per a cada suport i format.
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e) Magatzem (Superfície: 10 m2)
Funció: Espai per a ubicar el material d’arxivament (capses, carpetes, …).
Mobiliari: Prestatgeria metàl·lica fixa.
Finalment, cal considerar l’existència d’una àrea de recepció i una sala polivalent
compartides amb el servei de biblioteca. .

Quadre resum dels espais i superfícies necessàries per l’Arxiu Municipal
ÀREA

M2

Observacions
2

Sala d’ingrés de la documentació
15 m
Despatx + sala de treball (10 m² + 30 m²)
40 m2
Sala de consulta
20 m2 Possibilitat de compartir1
Dipòsits de documentació
Dipòsit de documentació en suport paper
125 m2
Dipòsit de documentació en suports especials 10 m2
Magatzem
10 m2 Possibilitat de compartir
190 m2

TOTAL

Oficina de Patrimoni Cultural, 16 d’octubre de 2020
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En cas de no compartir els espais, s’han de sumar al total
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compartits)

espais

