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normatiVa a aplicar

CTE DB SI-1   Propagació interior
CTE DB SI-4   Instal·lacions de protecció contra incendis
CTE DB SI-5   Intervenció dels bombers
CTE DB SUA-4   Seguretat davant el risc per il·luminació inadequada

normatiVa a aplicar

CTE DB HS-1  Protecció davan la humitat 
CTE DB HS-4  Suministre d’aigua
CTE DB HS-5  Evaquació d’aigües

propagació interior

Condicions de compartimentació en sectors d’incendis

Per a residencial públic, com és el nostre cas, la superfície construïda de cada sector d’in-
cendis no ha d’excedir els 2500m2. La màxima superfície la trobem a la planta baixa 1280m2. 
Els locals on la superfície sigui superior a 500m2, les portes hauren de ser EI-30 C5.

Un altre aspecte a tenir en compte, és que a cada canvi d’ús de l’edifici s’haurà de conside-
rar un sector d’incendis diferent. Segons la taula 2.1 DB SI-1 els locals de risc especial confor-
maran sectors d’incendis independents.

eVaquació dels  ocupants

Els tancaments interiors del complex han de garantir les amplades i els recorreguts mí-
nims perquè es pugui evacuar en un temps i distància mínima a tots els ocupants d’un 
edifici en cas  d’incendi.

Comunicació horitzontal   Passadissos de 1,40m a 2.85m
Comunicació vertical   2 escales d’ús públic (ample de 1,20m)
      2 escales de servei (ample de 1,20m)
      4 ascensors
      1 muntacàrregues de servei

implantació de la xarxa de sanejament 

El sanejament del complex es basa en un sistema separatiu d’aigües residuals i d’aigües pluvials. Tant 
el sistema d’evacuació d’aigües pluvials com residuals funcionen per gravetat i es garanteix un pen-
dent per aigües fecals de mínim 3% i per pluvials de 2%. Per d’altra banda, segons els càlculs, s’estipula 
col·lectors fecals de 110mm de diàmetre i per col·lectors d’aigües pluvials de 90mm.

aigües pluVials

Pluviometria: Calldetenes -> B -> isoyeta 60 -> 135mm/h
Segons aquest règim pluviomètric utilitzarem canalons de diàmetre des de 100 mm a 200 mm de 2% de 
pendent.

agües residuals

Aparell unitat de desaigua  diàmetre mínim (mm)

Lavabo  2     40
Dutxa   3     50
Water   4     100
Pica   6     50
Rentadora  6     50

recuperació de les aigües pluVials

Es proposa un dipòsit de 6500 l i una cambra de 200000l per la recuperació i filtració de l’aigua de pluja. 
Un cop tractada aquesta aigua es distribueix mitjançant un circuit hidràulic independent de la xarxa 
d’aigua potable. Aquesta xarxa dóna subministrament a la làmina d’aigua que hi ha al complex, a les 
piscines i al dispositiu de rec.

dipòsit d’aigües negres

S’instal·la un dipòsit de 5000 l per el magatzem de les aigües fecals, les quals es distribueixen cap a la 
xarxa de clavegueram mitjantçant una bomba d’impulsió situada al costat d’aquest.

sistema de drenatge de murs

Segons el CTE s’exigeix un grau d’impermeabilitat per a murs baix, ja que el nivell freàtic es troba per 
sota del contacte del mur amb el terreny. D’aquesta forma es considera un pendent mínima dels tubs de 
drenatge del 3% d’un diàmetre nominal de 150mm. Es col·locarà una bonera cada 25m2  de mur.

sectors d’incendi - e.400

Aquests s’han distribuït segons la superfície i l’ús de les diferents segons el CTE, i les resistèn-
cies al foc que han d’assegurar els tancaments limitadors dels sectors.

 S1  -  Habitacions i apartaments

 S2  -  Passadissos i zones pública concurrència

 S3  -  Locals de servei

 S4  -  Nuclis de comunicaciones

instal·lació de protecció contra incendis - e. 1/200

Il·luminació d’emergència  -  L’edifici disposa d’un enllumenant d’emergència 

que, en cas de fallida de la il·luminació normal, doni subministrament per faci-

litar la visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar l’edifici, evitar les 

situacions de pànic i permeti la visió de les senyals indicatives de les sortides i la 

situació dels equips i medis de protecció existents.

 

Extintors portàtils  -  Caldran d’eficàcia 21A - 113B a 15 metres del recorregut de 

cada planta com a màxim, des de tot origen d’evacuació i en la resta d’ones de 

risc especial. A la cuina es requereix una instal·lació automàtica d’extensió.

Boca d’incendi equipada (BIE) - com edifici d’ús residencial públic i amb una su-

perfície construïda > 1000m3  i capacitat de l’hotel > 50 persones, serà necessari 

BIE de 25 mm cada 25m de recorregut.

Instal·lació de detecció i d’alarma d’incendis - sent la superfície construïda ex-

cedeix de 500m2  serà necessari. Un sistema de detecció i alarma amb detectors 

òptics de fum a cada habitació i en les àrees comunitàries de pública concu-

rrència 

nombre de sortides per planta i longitud dels recorreguts d’eVacuació

El complex està dissenyat perquè cada planta dispossi de més d’una sortida. La longi-
tud dels recorreguts d’evacuació fins auna sortida no excedeix els 50m.

tipologia d’escala d’eVacuació

Per tal d’un edifici d’ús públic residencial:

 Planta soterrània + p. baixa + 2 p. pis
 Alçada evacuació < 28m -> 4 plantes i ample escala -> Escala no protegida

resistència al foc de les parets, sostre i portes que delimiten sectors d’incendis

L’alçada d’evacuació pel nostre cas, residencial públic, seran <15m. D’altra banda la resis-
tència al foc segons la compartimentació interior serà:

Parets i sostres entre habitacions d’ús residencial públic   EI-60   
Parets i sostres de les àrees de pública concurrència   EI-90   
Elements constructius que delimiten sectors d’incendi   EI-90/EI-120
Portes ascensors i muntacàrregues      EI-30

Sales d’instal·lacions   Risc alt   EI-180
Magatzem de residus   Risc alt   EI-180
Cuina  restaurant    Risc mig   EI-120
Àmbit maquinaria ascensors  Risc baix   EI-90
Bugaderia     Risc baix   EI-90
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Amb un pedent del 2% i 
un màxim de 151 unitats 
de desaigües -> col·lec-
tor de 110 mm de dià-
metre

Xarxa drenatge murs

planta sanejament - e 1.200

Xarxa aigües pluvials

Xarxa aigües residuals

planta coberta - e.400


