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TEMA NOM PLANOL
 

NÐMERO
 

PLANTA BAIXA 

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA

PLANTA TERCERA

PLANTA BAIXA 

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA

PLANTA TERCERA

orige n e va c ua c ióO

sortida  dire c te  exteriorS

sortida  indire c te a  tra vés
de  nuc li d 'e sc a les ta nc a t

E

Aigua calenta sanitaria

Aigua freda

Pas per cel ras inferior

Montants verticals

Claus de pas

Estructura

L'estructura es basa en murs pantalla de 
formigó armat. L'alt recobriment de
l'armadura dona una gran resistencia al 
foc.

La façana

Es tracta d'una façana ventilada amb una
subestructura metal.lica. La distancia entre
l'estructura i el revestiment exterior es d'una
mitja de 60 cm.

Evacuació

Per permetre una bona evacuació de 
l'edifici, es col·loquen 3 escales 
d'emergència. Una en cada extrem de 
l'edifici, i una altra en el punt central. 
D'aquesta manera, tots els recorreguts 
són inferiors a 35m.

Evacuació per escala protegida

Per l'evacuació inmediata de la sal d'actes 
també existeixen dues vies d'escapament. 
Una d'elles amb una escala protegida de 
sortida directe a l'exterior. Obligatoria 
degut a la superficie i l'ocupació 
> 80 persones. (es contabilitza 1m²=1pers)

Instal·lació de protecció contra incendis

Al tractar-se d'un edifici d'ús residencial 
públic amb una superfície superior a 
1000m2, segons SI 4 del CTE, aquest està 
dotat d'1 boca d'incendis. Per la mateixa 
raó, disposa d'unsistema de detecció i 
alarma d'incendis.

La zona de la cuina del restaurant, a més
de la detecció i alarma d'incendis, té 
prevista la instal·lació automàtica 
d'extinció, ja que es tracta d'una zona de 
més risc. 
A més, trobem 1 extintor portàtil d'eficàcia 
21A-113B cada 15m de recorregut en 
planta, com a màxim, des de tot orígen 
d'evaquació.

Resistència al foc de parets, sostres i portes 
que delimiten els sectors d'incendis.

Cada planta de l'edifici és considerada un 
sector d'incendis ja que la seva superfície 
és inferior a 2500m2, exceptuant la cuina
del restaurant que funciona indepen-
dentment amb el seu sistema de protecció 
i extinció.

Per tant seguint el CTE, aplicat a constru-
ccions amb ús residencial públic amb una 
altura d'evacuació inferior a 15m, tots els 
forjats de l'edifici seran REI 60 i les parets 
de les escales d'emergència seran EI 60, 
ja que són els elements delimitadors dels
sectors. 
Les portes de les escales d'emergència 
seran EI2 30-C5.

Les parets i portes de la cuina també 
segueixen la mateixa norma al tractar-se 
d'un sector diferent.

Subministre aigua

LÊaigua calenta sanitaria es genera a les 
dues calderes TRISTAR 245  situades a 
la planta tercera a la zona exterior.

La distribució primer sobrepasa un envà 
registrable fins arribar al nucli dÊescales 
principal, dÊon per mitra dÊun enva 
registrable que travessa totes les plantes 
es distribueix per totes les plantes fins
 arribar a la planta baixa on per mitjà 
del cel ras es distribueix fins als nuclis 
sanitaris de bar- restaurant i escola
 taller respectivament. 

Els comptadors es troben a planta baixa 
en el mateix nucli principal de comuni-
cacions, aprofitant el desnivell creat 
per lÊescala.
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