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Ús previst: PÚBLICA CONCURRENCIA 

- Resisténcia al foc de les parets i sostres:
Resisténcia al foc estructura principal R90. l’estructura 
metàl·lica principal estarà recoberta de pintura intomes-
cent R90, al tractar-se d’un edifici de pública concurrencia 
amb una altura d’evacuació inferior a 15m.

- El recurregut d’evaquació no superarà els 50 m de lon-
gitud ja que disposem de més d’una sortida del recinte en 
planta.
Ja que el recorregut desde administració fins la sortida de 
planta de PB era superior als 50m, optem per col·locar la 
primera porta de les dues de l’entrada uns metres més 
adins, dividint el recinte d l’entrada en dos; la primera zona 
on s’ubiquen les instal·lacions i laccès restringit a admi-
nistració i una segona amb la recepció i les taquilles. Són 
portes MANUSA que en cas d’incendi queden perma-
nentment obertes, això permet que es contin com a punt 
final del recorregut d’evacuació.

- El recurregut d’evaquació fins a un punt des del qual 
existexin dos recorreguts alternatius no excedirà els 25m.

- Al tenir sortida directa al carrer per la PB i P2 la alçada 
d’evacuació és de 4,8m, així que no necessiem tenir es-
cala protegida (en pública concurrencia es necessita si 
h>10m)

- Les portes del recorregut a seguir s’obriran en el sentit 
d’evacuació i disposaran d’un dispositiu de fàcil obertura. 
Les portes tindran una amplada igual o superior 0.80m i 
els passadissos del recorregut d’evaquació no seran tin-
dran menys 1m d’amplada.

- La capacitat d’evaquació de les escales és de 198 usu-
aris ascendent i 240 descendent, per tant compleixen la 
normativa, ja que l’ocupació màxima de l’edifici és de 540 
persones.

Aprofitem la gran superfície de la coberta per recol·lectar l’aigua 
de pluja amb un dipòsit i utilitzar-la pels inodors i pel reg del parc. 
Aquest dipòsit es situarà a l’entrada del edifici, devant de l’extensió 
de les aules de dansa, ja que tant l’escola com el parc és de pro-
pietat pública.

S’ha escollit per la producció de fred i calor les BOMBES DE CALOR 
VRV perquè permeten la producció de ACS necessària, ja que al 
estar orientada la coberta a sud-oest no serien eficients les plaques 
solars.
L’armari dels contadors de l’aigua es situen a la planta baixa.

Es situa el armari contador a PB i tot el recorregut fins la cuina del 
bar transcorre completament ventilat; per façana i per l’extrem de la 
coberta, tocant al mur de formigó perimetral.
Les xemeneies de la cuina del bar ventilen directament per l’espai 
per instal·lacions vertical contigu.

Al tenir 2200m2 es demanda 220KW, per tant, es necessita es-
tació transformadora que es col·locarà exenta a la resta del funcio-
nament del edifici a la part final de les aules, amb sortida directa al 
espai públic.
En planta baixa es situaran els contadors i l’habitació per telecomu-
nicacions.

L’edifici compta amb dos ascensors, un pel personal do-
cent de l’escola que porta directament a administració i 
a la segona planta a la banda de les instal·lacions, i l’altre 
d’ús públic que conecta la planta baixa amb el bar i la 
planta segona. S’opta per posar ascensors hidràulics per 
la poca alçada d’aquests, permetent així el pas de la co-
berta per sobre.

CLIMATITZACIÓ 
 
CONDUCTES VENTILACIÓ 
 
- Sales dansa (RITE:IDA3) à Q = 361 pers · 8 l/s = 2.888 l/s 
 
 Divideixo en aules:    S1 + S2 + S3  194 pers · 8 l/s = 1.552 l/s 
   S = 1.552 l/s · 2,5 = 3.880 𝑐𝑐𝑐𝑐! 
   80 x 50cm 
 
   S4 + S5 167 pers · 8 l/s = 1.336 l/s 
   S = 1.336 l/s · 2,5 = 3.340 𝑐𝑐𝑐𝑐! 
   70 x 50cm 
 
- Passadís aules dansa 
 
 112 pers · 8 l/s = 896 l/s 
 S = 896 l/s · 2,5 = 2240 𝑐𝑐𝑐𝑐! 
 50 x 50 
 
- Vestuari 1 (28pers) + magatzems (1pers) 
 
 29 pers · 8 l/s = 232 l/s 
 S = 232 l/s · 2,5 = 580 𝑐𝑐𝑐𝑐! 
 30 x 20 
 
- Vestuari 2 à Mateixes característiques à 30 x 20 
 
 
 
CLIMATITZADOR (passadís aules dansa) 
 
 Superf. = 223𝑚𝑚! 
 Volum = 223 x 2 = 446𝑚𝑚! 
 𝑄𝑄! = 12 x 446𝑚𝑚! = 5352𝑚𝑚!/ℎ 
 Climatitzador (5352𝑚𝑚!/ℎ) à NB-5 à longitud: 4m 
            amplada: 1,14m 
 
 
MULTISPLIT – Mitsubishi Electric, City Multy, R2 
  Potencia de fred: 33,5 KW 
  Potencia de calor: 37,5 KW 
 
 V2 + Bar = 55𝑚𝑚! + 62𝑚𝑚! = 117𝑚𝑚!  
 - Fred: x 100  
 - Calor: x 75 Kcal/ℎ𝑚𝑚! = 8775 Kcal/h 
  
 0,00163 KW = 14,3 KW < 37,5 KW 
            
 1 UNITAT 
 

 
V1 + m + passadís + S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + WC 
 + Adm + SM1 + SM2 + ST + BIB=1100𝑚𝑚! 

 
 calor: x 75 Kcal/ℎ𝑚𝑚! = 81.975 Kcal/h · 0,00163 KW = 

 133KW à 37,5KW = 3,5 
 
 4 UNITATS 
 
 
 
 
SANEJAMENT 
 
DIPÒSIT D’AIGÜES PLUVIALS – Per inodors i reg a l’espai públic. 
 
 Capacitat del dipòsit à Pluviometria plurianual (mitja mensual Bcn) = 110 l/h·𝑚𝑚! 
          à Total superficie coberta = 1.170𝑚𝑚! 
 
 
 Recol·lecció aigua = 1170𝑚𝑚! x 110 l/h·𝑚𝑚! = 128.700 l al mes 
 Previsió prevista per dia = 128.700 l / 30dies = 4290 l 
 Capacitat dipòsit à V = 128.700 l = !!

!

!"""!
 = 128,7 𝑚𝑚! 

 
  Catàleg (ecopluv) à V = 150 𝑚𝑚!  
           14,80m x 8,88m (h1,50m)  
 
 
CÀLCUL nº ALBELLONS – EVACUACIÓ AIGÜES PLUVIALS 
 
Càlcul nº albellons à (Càlcul de Ø nominal dels baixants)* à Càlcul del Ø nominal dels canalons 
(CTE_HS5, taula 4.6)          (CTE_HS5, taula 4.8)     (CTE_HS5, taula 4.7)  
     
 
* intensitat pluviométrica zona B, isoyeta 50: i=110mm/h  [f = 100/i = 100/110 = 0,9] 
 
 
S1 = 110𝑚𝑚! : 3 à S1 · f = 99 Ø63mm à p.1% Ø150mm 
 
S2 = 73𝑚𝑚! : 2 à S2 · f = 66 Ø63mm à p.1% Ø125mm 
 
S3 = 288𝑚𝑚! : 4 à S3 · f = 260 Ø90mm à p.1% Ø200mm 
 
S4 = 210𝑚𝑚! : 4 à S4 · f = 189 Ø90mm à p.1% Ø200mm 
 
S5 = 400𝑚𝑚! : 4 à S5 · f = 360 Ø110mm à p.1% Ø250mm 
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