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RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS A L’ANTIGA FARINERA “LA ASUNCIÓN”
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PROPAGACIÓ INTERIOR

Es considera un edifici residencial de pública concurrència.

En aquest cas el CTE determina que la superfície construïda de cada 
sector d’incendis no ha d’excedir els 2500m2. També s’especifica que cada 
ús diferent de l’edifici s’haurà de separar de manera que cada espai que no 
tingui ús de residència haurà de formar part d’un altre sector d’incendis.

Alguns locals de l’edifici seran considerats de risc especial en funció de 
l’ús o de la quantitat de potència instal·lada i es classificaran segons el risc 
d’incendi: alt, mitjà o baix. Aquests locals de risc especial conformaran 
sectors d’incendi independents:

- Sales d’instal·lacions: Risc alt (EI-180)
- Magatzem de residus: Risc mitjà (EI-120)
- Cuina: Risc mitjà (EI-120)
*Les cuines dels apartaments no superen les potències indicades 
de manera que es troben en el mateix sector d’incendis que la resta 
de la unitat.
- Bugaderia (20< S < 100m2): Risc baix (EI-90)

Des de qualsevol zona de risc especial. el màxim recorregut d’evacuació 
fins a una sortida del local serà de 25m.

SECTORITZACIÓ

S’ha compartimentat l’edifici en funció de la superfície i l’ús de les diferents 
zones i la resistència al foc i que han d’assegurar els tancaments limitadors 
els respectius sectors.

Zones de pública concurrència
Habitacions
Locals Tècnics

EVACUACIÓ DELS OCUPANTS

Els recorreguts d’evacuació de l’edifici han de garantir les amplades i 
distàncies mínimes per tal de poder-ne evaquar tots els usuaris en el mínim 
temps possible. 
La planta de l’edifici i el nombre de sortides per planta ha estat projectat 
per tal que el recorregut màxim d’evaquació fins a una sortida de planta no 
sigui més de 35m de longitud. Aquesta distància és molt restrictiva ja que 
es preveu la presècia d’ocupants que poden estar dormint

L’edifici s’ha disenyat per una capacitat de 180 persones. (80 residents i 
100 persones més entre treballados i espais de pública concurrència)

- Amplada portes: A > P/200 > 1m ; A = 1 m
- Amplada passadissos: 1m (1.3m)
- Amplada escales: A > P/160 > 1m ; A = 1.2 m

Com que l’alçada d’evaquacióes menor a 28m i segons l’ample d’escala que 
s’ha projectat l’escala no cal que sigui protegida. A més, cal recordar que les 
escales de l’edifici son totalment obertes a l’exterior.

INSTAL·LACIONS CONTRA INCÈNDIS

Per a ús general i residencial és necessari:
- Extintors portàtils: Eficàcia 21A a màxim 15 m de recorregut.
- Boques d’incendi equipades: Per Sup > 500 m2.

UNITATS HABITACIONALS

   Superfície  Densitat ocupació
Hab.1   38 m2   2 persones
Hab.2   22 m2   1 persona
Apartament  55 m2   2 persones

L’origen d’evacuació es considera la sortida de les habitacions en els casos 
A i B.

 

LLEGENDA

Extintor portàtil (21A)  Origen d’evacuació
Detector de fums  Sortida del recinte
Enllumenat d’emergència

P R EV E N C I Ó  I  P R OT ECC I Ó  CO N T RA  I N C E N D I S

A continuació s’especifiquen les exigències bàsiques relatives a la seguretat 
en cas d’incendi a l’edifici. S’haurà de limitar el risc de propagació tant per 
l’interior de l’edifici, com pel seu exterior, així com als altres edificis. L’edifici 
haurà de disposar també dels medis d’evacuació adequats per assegurar que 
tots els ocupants puguin, o bé abandonar-lo, o bé arribar a un lloc segur dins 
el mateix edifici en condicions de seguretat. L’edifici haurà de disposar dels 
equips i les instal·lacions adequats per fer possible la detecció, el control i 
l’extinció de l’incendi, així com, la transmissió de l’alarma als ocupants perquè 
puguin iniciar el protocol d’evacuació. L’estructura portant haurà d’assegurar 
la seva resistència al foc durant el temps necessari per assegurar l’evacuació.

1 3 .  P R E V E N C I Ó  D’ I N C È N D I S  I  R E S I D U S

El sistema de recollida pneumàtica, va aparèixer a Barcelona l’any 1992 
com a necessitat a trobar solucions alternatives a la recollida convencional 
d’escombraries. Aquest tipus de recollida el trobem en diverses zones de 
Barcelona, com ara el Casc Antic, el Fòrum i el 22@.

Aquest sistema automàtic és un gran avenç tecnològic que suposa un 
augment de qualitat de vida dels usuaris, ja que es redueixen els sorolls 
i les emissions de gasos, i una millora mediambiental de la ciutat, amb 
l’eliminació dels vehicles recol·lectors i dels contenidors del carrer.

FUNCIONAMENT

Els sistemes fixes de recollida pneumàtica es composen de tres parts 
diferenciades:

- Punts d’abocament o bústies
Les escombraries s’introdueixen al sistema mitjançant unes comportes 
d’abocament, connectades a través d’uns baixants amb les vàlvules 
d’escombraries. Les bosses queden retingudes per la vàlvula, que queda 
tancada fins al moment que es produeix l’operació de recollida.

- Xarxa de transport
Quan les bústies són plenes i a través d’uns sensors de nivell es succionen 
els residus de cadascuna de les fraccions per separat dins el corrent d’aire 
de la canonada de transport de 500 mm de diàmetre i de gruix variable. A 
l’extrem de cada ramal de canonada, s’instal·la una vàlvula d’aire que regula 
l’entrada d’aquest al sistema per tal de crear corrent.

-Central de recollida
Des de la central, a través d’uns ventiladors en sèrie es realitza l’aspiració de 
les escombraries i es proporcionen els senyals i l’aire comprimit necessari 
per a accionar tots els elements que integren el sistema. Un cop arriben les 
escombraries a la central, són separades de l’aire de transport i cauen a dins 
d’un contenidor on són compactades. El canvi de contenidors plens per 
buits es fa mitjançant un transportador automàtic o un pont grua. Aquests 
contenidors plens es transporten amb un camió a la planta de tractament, 
i l’aire de transport s’expulsa finalment a l’exterior, passant per un filtre on 
s’eliminen les partícules de pols i les olors.

El sistema pneumàtic és vàlid per la recollida de residus orgànics, envasos, 
paper i rebuig, però no és vàlid pel vidre.

Es proposa col·locar les bústies a un local interior situat a la planta baixa de 
la residència, per evitar que siguin visibles i ocupin espai al pati interior. A 
més el fet que estiguin situats a l’interior de l’edifici suposa una facilitat pels 
estudiants a l’ hora de desfer-se dels seus residus i de reciclar. 

Aquest recinte haurà de complir amb les següents característiques:
- Disposar d’una porta d’accés abatible cap a fora.
- El revestiment de paret i terra ha de ser impermeable, fàcil de netejar 
i antilliscant. Els encontres entre parets i terra han de ser arrodonits.
- Ha de contar com a mínim amb una presa d’aigua i un desaigua.
- Ha de comptar amb ventilació natural o mecànica.

R ECO L L I DA  P N EU M ÀT I CA  D E  R E S I D U S


