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Instal.lació contra incendis
Evacuació d’ocupants  (càlcul d’ocupació)

Dimensionat dels mitjans d’evacuació

CTE DB-   SI-1  SI-3.2   SI-4   SUA-1.4   SUA-9.1     UNE-    23034:1988   EN-3 1.9.1   EN-1125  

Instal.lacions de protecció contra incendis
· sup. mercat >1000m  cal detecció d’incendis
· extintors de pols d’eficàcia 21A-113B i de CO2 21B
· nº d’ocupació >500 persones cal sistema d’alarma
· instal.lació automàtica d’extinció en p-1 i altell

Protecció de la nova estrucutra
perfil metàl.lic amb protecció 
contra oxidació i capa de 
pintura intumescent Proma-
paint SC1 de R15/90 d’espessor 
segons factor de forma i taula

forjat col.laborant amb sistema 
de protecció (cel ras) a la cara 
inferior, armat de tracció per 
augmentar la R i tractament  
ignífug de l’estructura

Compartimentació en sectors d’incendi
L’edifici es sectoritza considerant un únic 
espai o sector d’incendis, segons les 
condicions indicades sota la qualificació 
comercial i de pública concurrència.
El mercat es sectoritza per estàncies 
segons el seu ús concret.
 

mercat

estació de trucades, sistema de megafonia
inclou micròfon i missatges pregrabats

i ruixadors automàtics Sprinklers

pulsador d’alarma manual
sistema d’altaveus de megafonia
enllumenat d’emergència
sistema mixt de detecció d’incendis

sup. constr.>500m  ,per tant cada 25m
boca d’incendi equipada de paret

mercat

cambres màquinescambres
magatzem magatzem

bar

[ accessibilitat ] Recinte amb entrada per persones 
discapacitades i intinerari accessible. Amb dues 
sortides a p.-1 i p. baixa i una en p. altell.
[ recorregut d’evacuació ] Sortides d’emergència 
reglementàries. Recorreguts màxims <50m, i si hi 
ha una única sortida en planta, llavors <25m.
Hi ha un mínim de 45º en planta entre els recorre-
guts d’evacuació i les sortides. Es permet una sola 
sortida si ocupació <100p., si el recorregut no salva 
2m d’altura en sentit ascendent i si no hi ha cap 
recorregut >25m.
[ elements d’evacuació ] Obertura portes en sentit 
d’evacuació amb barra antipànic. Ample de passos 
A>per./200>1,30m i portes A>per./200>0,80m.
Escala de 1,55m de doble passamà amb protecció 
intumescent a l’estructura.

Propagació del foc
[ interior ] R90/R120 a l’estructura portant i les sales 
d’instal.lacions, EI 90/120 a parets i sostres, EI 45-C5 
en portes i tancaments.
[ exterior ] EI60 a mitgeres façanes i cobertes.
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cuarto inst.

pb
17,2m2 210m /p. 2p.
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180m2 21,5m /p. 120p.

ocupació total 1333,2m2 636persones

extintor de pols seca
extintor de neu carbònica

senyalització de sortida del edifici
senyalització de sortida en planta
recorregut d’evacuació
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Xarxa de sanejament

Compliment del Document Bàsic de HS. Salubritat

Al casc antic de Sant Cugat no es disposa de xarxa separativa, el drenatge i la xarxa de sanajament és una xarxa unitària per a aigües grises i pluvials. 
La reforma però permet posar una solució al desaprofitament de les aigües pluvials com passa fins ara, per això en l’excavació de la nova planta soterrani es preveu l’incorporació d’un dipòsit 
de recollida de les aigües pluvials de coberta i terrassa. Aquesta aigua pot ser molt útil com a aportació en termes de neteja pel mercat. Caldrà un sistema de bombeig per l’elevació automàti-
ca d’aquesta aigua des del dipòsit soterrat fins al punt de consum a cota de mercat, passant pels filtres corresponents i amb vàlvula anitretorn i clau de pas. Són aigües útils per reg o neteja.
Pel que fa a la recollida d’aigües de les cobertes s’aniran a buscar els baixants existents i es reconduiran fins al dipòsit d’aprofitament de les pluvials.

Predimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals

Predimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials

Càlcul del dipòsit

tipus d’aparell unitats de desguàs desviació individual (mm)

rentamans lavabo
inodor amb fluxor
aigüera de parada
desguàs de neteja de parada
bunera sifònica
aigüera bar
rentavaixelles

3 ud
3ud

29ud
25ud
15ud

1ud
1ud

40
100

75
75
63
40
50

Es disposen interceptors lineals col.locats segons la pendent ens el 
punts d’accés al mercat en planta baixa i planta -1, d’aquesta 
manera s’aconsegueix una pendent constant visualment, sense 
contrapendents. L’interceptor escollit consta d’una peça de formigó 
prefabricada que gràcies al seu entroncament metàl.lic s’integra 
amb l’estètica contínua del paviment.

Zona pluviomètrica IV
Pluviometria mitja mensual = 54,17mm
Superfície de recollida 402,7m

S’ha escollit un dipòsit RESMAT de 
15.000 litres de capacitat

54,17 · 402,7 = 21.814,26 litres

Els baixants de coberta són els existents, l’únic que es fa és canal.litzar-ne l’aigua cap al diposit.
La nova coberta que col.loca sobre l’escala s’afageix a l’evacuació que es fa entre les dues naus. 
Són només 35m  de superfíce i per tan la disposicó acutal de boneres ja n’assumeixen el càrreg.2
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bunera sifònica

col.lector d’aigües pluvials

recirculació d’aigües pluvials (abastiment)

col.lector d’aigües residuals (grises i negres)

inici de baixant

baixant passant

escorrentia superficial

interceptor lineal

nou canaló de coberta

arqueta de formigó prefabricat 24x24cm

connexió a xarxa general de sanejament

bomba

dipòsit d’aigües pluvials


