
COMUNITATS HABITABLES

CLÚSTER
Residència d'estudiants al Poblenou, Barcelona

RESIDUS

INDENDIS

ESQUEMA RESIDUS RESIDÈNCIA
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PROPAGACIÓ INTERIOR

risc alt (EI 180)

risc baix (EI 90)

risc mitjà (EI 120)

risc mitjà (EI 120)

Projecte 1,20m

Projecte 1,20m

Projecte 0,90m

24,00m
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 28metres: als inferior es l’alçada i públic, residencial es Com 

estructurals (SI6)

elements dels suficient foc al Resistència 3.1 Taula la Segons 

+ Separacióde façana, 10,00metres

+ Pendent màxim 10%

+ Alçada lliure  = edifici

+ Amplada mínima lliure  5m

bombers que compleixi:

pels maniobra de espai d’un disposar de han 9metres que 

major d’evacuaciódescendent alçada una amb edificis Els 

Segons l’apartat 1.2 Entorn de l’edifici

+ Capacitat portant del vial 20KN/m2

+ Alçada mínima lliure o gàlib  4,50m

+ Amplada mínima lliure 3,50m

 Segons S15, a l’apartat 1.1 Aproximacióals edificis

D'EVACUACIÓ

RECORREGUTS

CONTRA INCENDIS

INSTAL·LACIONS 

i emissió de gasos, etc.

sorolls de reducció la sanitaris, aspectes dels millora , la carrer

al contenidors dels i recol·lectors vehicles dels l’eliminació 

amb ciutat, la de mediambiental millora una com 

, així usuarisdels vida de qualitat la de augment un suposa 

residus, de recollida la de l’àmbit en tecnològic avanç un 

significar de més a automàtic, sistema Aquest 1992. l'any a 

El sistema de recollida pneumàtica va apareixer a Barcelona 

Raval, Pl. Lesseps i Fòrum. 

El Caterina, Santa Maquinista, La - Sagrera La Diagonal, – 

Poblenou Olímpica, Vila amb: juntament funcionament, en 

centrals vuit dels un és 22@ del La pneumàtica. recollida de 

sistema el desenvolupar a portat ha Barcelona, de ciutat la 

de d’evolució desig al , unida d'escombrariesconvencional 

recollida la a alternatives solucions trobar de necessitat La 

DETALLS CONSTRUCTIUS

donaran servei per una banda al bar, i per altre a la residència. 

que proposta, la dins contenidors dels col·locació la preveurà Es l'illa. de carrers quatre dels 

tres per passarà i projectada està pneumàtica recollida la proposta, la de solar del cas el En 

1 PUNTS D’ABOCAMENT

el moment de la recollida.

fins tancada queda que válvula, la per retingudes queden 

bosses Les d’escombraries. vàlvules amb verticals baixants 

d’uns través a connectades d’abocament comportes unes 

mitjançant sistema el en s’introdueixen escombraries Les 

SISTEMA DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA

3 CENTRAL DE RECOLLIDA

2 XARXA DE TRANSPORT

tractament.

de planta la camióa un amb transporten es plens contenidors Aquest contenidor. un dins 

compacten es i transport de l’aire de separen es central, la a escombraries les arriben cop Un 

escombraries. les l’aspiracióde realitza es sèrie em ventil·ladors d’uns través a central, la de Des 

500mm i d’espessor variable.

de diàmetre un te i d’hacer és canonada La transport. de canonada la a aspiraciód’aire 

gravetat/ per cauen bosses les recollida, de proces el comença válvula, la s’obre Quan 

INTERVENCIONS 

DELS BOMBERS
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9.70

 Ø
9.70

 Ø
7.80

estàcompresa entre 2000m i 10000metres

construïda total superficie la si un exteirors: Hidrants + 

és superior a 500m

superficie la que ja d’incendi alarma detecciói de Sistema + 

a 50persones.

superior l’ocupacióés que ja equipades, d’incendi Boques + 

En residencial públic:

+ Hidrants, al menys un en superficies menors als 10000m2

màxim, desde tot origen d’evacuació.

a com planta, cada en recorregut de 15metres a Extintors + 

contra incendis(SI4)

protección de Dotaciód’instal·lacions 1.1 Taula la Segons 

28metres, no cal que sigui protegida. 

a inferior es máxima l’alçada Com 16m. de máxima alçada 

una i públic residencial ús un te d’estudiants residència La 

Segons la Taula 5.1 Protecció de les escales

+ La superficie seràde 0,5m2 per persona

+ Permet la dispersiódels ocupants

l’evacuaciódels ocupants de l’edifici, degut a que:

finalitzada per donar pot el on és segur, exterior Espai 

de vestíbuls d’independència.

disposi no que encara protegida escala com considerar-se 

Pot d’escala. tram del l’ample A sent 5Am2, de superficie 

una amb planta cada a l’exterior a oberts permanenment 

d’espais disposa que l’exterior, a oberta Escala 

de 14 seients com a màxim.

files amb 30metres, a serásuperior no recorregut el extrems, 

dos pels passadís al sortida amb files amb d’actes, sala la A 

                           

Escales no protegides >1 

Passadissos >1                    

Portes i pasos > 0,80m     

l’evacuació

de elements dels  Dimensionat 4.1 Taula la Segons 

persones dormint.

de l’existència preveu es que  ja 35metres aixíseràne i Tot 

50metres. de seria màxim recorregut el tant tant per i planta 

per sortida d’una de més de disposa residència de resta La 

ser inferior a 25metres.

de d’evacuacióha recorregut el planta, per sortida única 

una tenir només al alts, més blocs dos dels recorreguts Els 

recorreguts d’evacuació.

dels longitud i sortides de Número 3.1 taula la Segons 

d'evacuació màxima serà de 25metres

recorregut el especial, risc de zona qualsecol Desde 

Sala d’instal·lacions

Bugaderia

Bugaderia

Cuina cambra frigorífica

instal·lada.

potència la a o ús seu al degut especial risc de locals de 

. L'edifici constarà 
2

2500mde màxima superfície una tenir de 

ha d'incendi sector cada tant per i públic residencial edifici 

un considera es d'estudiants residència una CTE, el Segons 

Sortida a l'exterior

Sistema d'autoextinció

Inici recorregut d'evacuació

Recorregut d'evacuació

Alarma acústica

Extintor manual de pols

Senyalització i sortides d'emergència

Detector de fums - iònic

Hidrant
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