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Espai Superficie       Altura   Densitat Ocupació

   util (m²)   d'evacuació (m)    (m²/pers)         (persones)

Supermercat  264m²   0 m      2m²/p     132

Vestidors   27m²    0 m      3m²/p       9

Magatzem   60m²    0 m      40m²/p       2

Càrrega i descàrrega  150m²   0 m      15m²/p      10

Nuclis d'escala  18m²    0 m      2m²/p       9

Mercat  302m²    0 m      2m²/p     151

Escola cuina   39m²    0 m      5m²/p       8

WC   24m²   0 m      3m²/p       8

Nuclis d'escala  18m²    0 m      2m²/p       9

Restaurant    74 cadires   3 m     1,5persona/cadira      111

Cuina   22m²    3 m      10m²/p       3

Vestidor   10m²    3 m       3m²/p       3

Càmera frigorífica  6,5m²   3 m      10m²/p       1

WC   24m²    3 m       3m²/p       8
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Nuclis d'escala  18m²    3 m       2m²/p       9

Escombraries  22m²    0 m      10m²/p       2

Parades  15 parades    0 m  2pers/parada      30

Total Soterrani   162

Total Soterrani   208

Total Soterrani   135

     Total    505

BIE

Planta Soterrani e 1:150

Planta Coberta e 1:150Climatització i renovació de l'aire.

El mercat de Pere San actualment no té cap sistema
de climatització, ni tant sols té fusteria a les seves
obertures de façana, el que si té és un sistema de
protecció solar de lames metàliques.
Els mercats només tenen la funció d'aixopluc però
amb les mateixes condicions tèrmiques que a
l'exterior, com si fossin uns carrers amb coberta.
Pel que fa la coberta no te cap mena d'aillament.

Criteris projectuals:
L'objectiu és obtenir un confort climàtic dins del
Mercat per als clients del restaurant, l'escola de
cuina, la cuina, els lavabos i el supermercat.
S'utilitzaran diferents sistemes:

Restaurant: Terra Radiant.
Lavabos: Sistema de refrigerant
Escola cuina: Sistema de refrigerant

 Cuina: Sistema de refrigerant
Supermercat: Sistema de refrigerant

Planta Plaça e 1:150 Planta Altell e 1:150

Actuació a la coberta:
Com que l'edifici és catalogat és fa més difícil que si fos un edifici
d'obra nova, per tant una solució per aïlla el edifici és la coberta
incorporant-hi aillament, aprofitant que s'ha de restaurar la teulada
i sanejar les encavallades.

Climatització / ventilació hivern
Al hivern la ventilació natural estarà garantida mitjançant
obertures a la façana sense fusteria.
La climatització a durà a terme amb terra radiant al restaurant de
la planta altell i amb bomba de calor al supermercat, vestidors,
lavabos, escola de cuina i cuina del restaurant

Climatització / ventilació estiu
La ventilació natural es podrà incrementar obrint les finestres.
Al restaurant hi haurà ventiladors per forçar aquesta ventilació i
per millorar l'estada dels clients del restaurant.
Als altres espais que necesiten confort tèrmic es farà mitjançant
climatitzadors.

Tubs al buit Caldera reforç

Distribuidorintercambiador

Esquema terra radiant

UT- DX

Unitat condensadora

Unitat terminal
d'expansió directa

(UT-DX)

Canonades de refrigerant

Esquema sistema de refrigerant

Unitat condensadora

Unitat condensadora

UT- DX UT- DX UT- DX

UT- DX UT- DX UT- DX UT- DX

Sectors de incendi
Segons  CTE DB SI-1

En General Comercial i de pública concurrència.
Tota zona la qual el seu ús previst sigui diferent y subsidiari del principal del edifici o del establiment en el que estigui
integrada ha de  constituir un sector d'incendi diferent quan superi els seguüents límits:

-Zona de ús Pública Concurrència que la ocupació excedeix de 500 persones.
-Un espacio diàfan pot constituir un únic sector d'incendi que superi lels límits de superficie construida que   
s'estableixen, sempre que almenys el 90% d'aquesta es desenvolupi en una planta, les seves sortides comuniquin 
directament amb el espai lliure exterior, almenys el 75% del seu perímetre sigui façana i no existixi sobre d'aquest 
recinte ninguna zona habitable.

- Excepte en els casos contemplats en els guions sigüents, la superficie construida de tot sector d'incendi no pot 
superar de:

i) 2.500 m2, en general;

ii) 10.000 m2 en los establimentss o centres comercials que ocupin la totalitat  d'un edifici íntegrament 
protegit amb una instalació automàtica d'extinció i que laseva altura d'evacuació no excedeixi de 10 m.

En General Aparcament:
Ha  de constituir un sector d'incendi diferenciat quan estigui integrat en un edifici amb altres usos. Qualsevol comunicació amb
ells s'haurà de fer a través d'un vestíbul d'independència.

El mercat comptarà amb altres sectors d'incendis segons els diferents usos:
Supermercat, zona d'instal.lacions, càrrega i descàrrega, escombraries i mercat

Contra la propagació d'incendis
Segons  CTE DB SI-4

En General
 Extintors portàtils Un de eficàcia 21A -113B:

- A 15 m de recorregut a cada planta, com a màxim, 
   desde qualsevol  origen d'evacuació.
- A les zones de risc especial

Pública concurrència:
 Boques d'incendi equipades. Si la superfície construida

excedeix de 500 m2

Sistema d'alarma: Si la ocupació excedeix de 500 
persones. El sistema ha de ser apte per emitir missatges
per megafonia.

 Sistema de detecció d'incendi: Si la superfície construida
 excedeix de 1000 m2 .

Resistència dels elements divisors
Segons  CTE DB SI

Pública concurrència i comercial .
 Parets i sostres  sota rasant EI 120.

Parets i sostres sobre rasant EI 120.

Resistència dels elements estructural
Segons  CTE DB SI

Pública concurrència i comercial.
 Elements estructurals sota rasant R-120

Elements estructurals sobre rasant R-90

Accesibilitat
Segons  CTE DB SI-3

El local disposa d'accesos per a persones
discapacitades amb els seus corresponents
recorreguts.

Portes d'emergència i recorregut d'evacuació
Segons  CTE DB SI-3

Es permet una única sortida si :
 -Té una ocupació menor de 100persones.

-El recorregut d'evacuació no salva més de 2 m en sentit 
ascendent.
-No existix ningun recorregut d'evacuació major de 25m.

Les obertures de les portes han de ser cap enfora, en el sentit
d'ecacuació i amb barra antipànics.
Les portes de sortida d'emergència i de recorregut d'evacuació han de
ser de:

Una fulla: 0,80m < amplada de la porta< 1,20m
Dos fulles: 0,60m < amplada de la porta

Dimensionat elements de pas
Segons  CTE DB SI-3

Portes i passos :  1,45m ,1m A> P/200

Passadis serveis parades  1,25m A> P/200

Escales
Segons  CTE DB SI-3

Els passamans hauran de prolongar-se 0,30m al final del tram de
l'escala. Es requereix de:

1 passamà si l'amplada de lescala és < 1,20
2 passamans si l'amplada de l'escala és > a 1,20

Intervenció dels bombers
Segons  CTE DB SI-5

El vial d'aproximació té una amplada adequada :
 4,5m Carrer de l'Endavallada
 10m Avinguda Catalunya.
 8m Carrer Enric Granados
 5,6m Carrer Major

Tots ells majors a 3,5 m.
El vial d'aproximació no té cap limitació d'altura.
La capacitat portant del vial correspon a un vial normalitzat.

Planta Soterrani e 1:150 Planta Plaça e 1:150 Planta Altell e 1:150

Protecció contra incendis

Càlcul d'ocupació
Segons  CTE DB SI-3.2

Recorregut
d'evacuació

Enllumenat
d'emergència

Pulsador
d'emergència

Sistema mixt de
detecció
i de megafonia

Extintor Co2

Boca d'incendi
equipada

Sector
Supermercat

Sector
Moll càrrega i
descàrrega

Sector
Instal.lacions

Sector
Mercat

Sector
Mercat

Sector
Escombraries

Rehabilitació Mercat Pere San, Sant Cugat del Vallès
Joan Callao Salvador           

Tutor: JR Fernández 

Projecte final de carrera

ETSAV, Juny 2016


