
Geberit és un sistema sifònic per l’evacuacuió plu-
vial de cobertes, basat en el principi bàsic de buit 
induït per gravetat, que permet el drenatge com-
plet de la coberta sense necessitat de pendent en 
el traçat de les linies de canonades.
El sistema està compost per tres elements: em-
bornals, canonades i accessoris. Tambñe un siste-
ma adaptable a l’estructura de qualsevol coberta.

Té una sèrie d’avantatges que fan d’aquest sis-
tema molt requerit per qualsevol tipus de projecte:

-Permet un disseny totalment horitzontal de la 
canonada sense necessitat de pendet.
-Canonades de menor diàmetre
- Reducció del nombre d’imbornals, baixants, ar-
quetes i connexions a la xarxa soterrada
-Menys treball in situ i ràpid muntatge 

Tota la isntal·lació per les lluminàries pretén donar una llum uniforme 
i continua als espais comuns de l’auditori.
És només a les zones destinades a la sala d’exposicions i l’escenari 
del propi auditori on trobem llums més focalitzades amb possiblitat 
de canviar la seva direcció. 
Al vestíbul-foyr d’entrada, i a la successió de vestíbuls a totes les 
plantes, la llum proposada és una llum lineal, donant continuitat a les 
linies del paviment exterior, que penetren i travessen l’auditori.
Les llums lineals instal·lades a l’estructura de l’Uglass, com al perí-
metre del fals sostre de l’escala principal, són fluorescents que pre-
tenen “fer volar” encara més els elements on es estan; tant la caixa 
de la protecció solar, com tot el nucli de l’escala.

Llum linial model OD-5350 de la marca LLEDÓ
Component òptic de lames termosesmaltades en blanc

Llum puntual LD-ROUND LED de la marca LLEDÓ
Font de llum: placa LED blanca integrada 3x1 W, 350 mA. Temperatura de 

color: blanc càlid ±3.500 ºK. Consum: 3 W. Angle de radiació intensiva 10º.

Llum lineal model OD-5301 de la marca LLEDÓ
Fabricada en alumini d’extrusió en color blanc.

Font de llum: lluminàries fluorescents de 1 ó 2 tubs T5 de 28, 35, 49 i 54 W (G5)

Llum penjada model LD-TUBULAR de la marca LLEDÓ
LLuminària pendular

Format per una armadura d’alumini d’extrusión, amb tapa trasera d’alumini 
dur, tija d’acero, tapafils en plàstic ABS. Acabat en blanc mate EAH-159. An-
tienlluernament fabricat en alumini pechiney. Fonts de llum: lluminàries halò-

genas PAR30 75W ( E27 ).

Sistema PLUVIA

CÀLCUL D’OCUPACIÓ DE L’EDIFICI

Per un edifici d’aquestes característiques, on el públic s’aglutina i el risc d’incendi és 
elevat (EDIFICI DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA amb ZONA ADMINISTRATIVA i AULARI), 
els càlculs per la seguretat front els incendis és imprescindible.

Per dimensionar els elements per facilitat l’evacuació i garantir doncs, la seguretat, els 
càlculs estan basats en el Document Bàsic Seguretat front Incendis; del CTE.

ELEMENTS D’EVACUACIÓ

Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie 
y los de uso Docente, Hospitalario, Residencial Público o Administrativo cuya superficie 
construida sea mayor que 1.500 m2, si están integrados en un edificio cuyo uso previsto 
principal sea distinto del suyo, deben cumplir las siguientes condiciones:

a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán sit-
uados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimen-
tados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión, 
según lo establecido en el capítulo 1 de la Sección 1 de este DB. No obstante, dichos 
elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio,

b) sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de 
evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que 
dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha 
circunstancia.

OCUPACIÓ

A efectes de determinar l’ocupació, s’ha de tenir en compte el caràcter de simultaneïtat 
o alternatiu de les diferents zones d’un edifici, considerant el règim d’activitat i l’ús previst 
pel mateix. 

Taula 2.1 Densitats d’ocupació
Planta Soterrada   
   Area Densitat Persones (1/D)*A
 Sala   610,54  300
 Bar  554,4 1,5 369,6
 Foyer  1083,15 10 108,315
 Teatre petit 275,57 10 27,557
 Recepció  58,12  
 Zona relax  100,4  
 Camerins  181,96  
 Comunicación 307,89  
 Serveis  648,37 2 324,185
 Exposició  173,38 2 86,69
 Pati  922,8  
 Porxada  443,66  
 Bambalines 283,56 2 141,78
 Serveis  430,7 2 215,35
    
      1465,162
    
Planta Baixa    
   Area Densitat Persones (1/D)*A
 Sala   600  650
 Foyer  446,38 10 44,638
 Recepció  66,65 2 33,325
 Passadís vidrat 130,9 10 13,09
 Passadís serveis 73,16 2 36,58
 Serveis  230,62 2 115,31
    
      842,943
    
Planta Primera    
   Area Densitat Persones (1/D)*A
 Despatxos  258 2 129
 Vestíbul  95,54 10 9,554
 Recepció  66,65 2 33,325
 Passadís vidrat 130,9 10 13,09
 Passadís serveis 73,16 2 36,58
 Serveis  230,62 2 115,31
 Passadís despatxos 69,85 2 34,925
    
      371,784
    
    
Planta Segona    
   Area Densitat Persones (1/D)*A
 Aulari  258 2 129
 Vestíbul  95,54 10 9,554
 Recepció  66,65 2 33,325
 Passadís vidrat 130,9 10 13,09
 Passadís serveis 73,16 2 36,58
 Serveis  230,62 2 115,31
 Passadís despatxos 69,85 2 34,925
    
      371,784

Tenint en compte el coeficient de simultaneïtat, l’ocupació total és:  2200

NÚMERO DE SORTIDES DE PLANTA I LONGITUT DELS RECORREGUTS
Taula 3.1 Número de sortides de planta i longitut dels recorreguts

Plantes o recintes que disposen de més d’una sortida de planta o sortida del recinte 
respectivament. 
La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de
50 m.

Les escales d’evacuació s’han dimensionat en funció del càlcul de l’ocupació per planta. 
L’evacuació descendent és de 7.70 m; i l’evacuació ascendent de 4 m. Encara així, la 
planta enterrada també té sortida a l’exterior, a un espai exterior segur, convertint així les 
resticcions per aquestes plantes en altres més flexibles.

Taula 4.1 Dimensionat dels elements d’evacuació

Portes y pasos A> P/200 > 0.80 m  200 persones/ 200 = 1.00 metres
Passadissos i rampes A> P/200 > 1.00 m 130 persones/ 200 = 0.65 m - 1.80 metres
Pasos entre files A>30cm / 14 seients 40 cm
Escales no protegides A>P/(160-10h) 1.65 metres

Taula 4.2 Capacitat d’evacuació de les escales en funció de la seva amplada

1.00 m / 4 plantes --> 288 persones de capacitat --> 1.25 m
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