
PROTECCIÓ CONTRA INCENDI
SECTORITZACIÓ

- Ús previst: Hospitalari.

- Condicions compartimentació:

 -Utilització de sistemes d’extinció automàtica. 
 -La superfície construïda de cada sector d’incendi, en zones d’hospitalització, no pot superar els 

3000 m2

 -Les zones d’hospitalització s’han de compartimentar com a mínim en dos sectors d’incendis i amb 
espai per allotjar els pacients d’un dels mòduls contigus.

 -En altres zones del edifi ci, la superfície de cada sector d’incendi no pot superar els 5000 m2.
 -La resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten sectors d’incendi ha de ser  EI-90, 

ja que l’edifi ci té una alçada d’evacuació inferior als 15 m.

- Zones de risc especial integrades en el edifi ci:
    Resistència al foc      
 Zona Risc  Estructural Parets   independència Portes     recorregut
     sostres
 Sala neteja Baix R-90  EI-90  NO  EI2  45-C5   ≤ 25 m   
 Magatzem residus Baix R-90  EI-90  NO  EI2  45-C5   ≤ 25 m 
 Sala caldera Alt R-180  EI-180 SI    2 x EI2 45-C5  ≤ 25 m 
 Sala climatització Baix R-90  EI-90  NO    EI2 45-C5    ≤ 25 m 
 Sala quadres de control  Baix R-90  EI-90  NO  EI2  45-C5   ≤ 25 m 
 Sala màquines ascensor Baix R-90  EI-90  NO  EI2  45-C5   ≤ 25 m 
 Magatzems productes 
 farmacèutics Baix R-90 EI-90  NO  EI2 45-C5    ≤ 25 m 

Per a plantes o recintes que disposen de més d’una sortida de planta o recin-
te respectivament amb sistemes d’extinció automàtica.

 -La longitud dels recorreguts d’evacuació fi ns a alguna sortida no excedi- 
 rà els 43.75 metres.

-La longitud dels recorreguts d’evacuació fi ns a un punt des del qual exis-
teixin 2 recorreguts alternatius no excedirà de 18.75 metres.
-En els trams del recorregut que transcorrin per un espai al aire lliure (ter-
rasses), s’aplica el coefi cient reductor de distancia 35/75.

-Extintors portàtils com a màxim cada 15 m des de qualsevol origen d’evacuació 
i en les zones de risc especial.

-Un extintor mòbil de 25 kg de pols de CO2 per cada 2500 m2 de superfície i 
fracció.

-Boques d’incendi de 25 mm
-Sistema de detecció i d’alarma d’encesa. Disposarà de detectors i de polsadors 
manuals; transmissió d’alarmes locals, d’alarmes generals i d’instruccions ver-
bals i comunicació directa telefònica amb els bombers.
-Un hidrant exterior.
-Senyalització de les instal·lacions i recorreguts
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PROPOGACIÓ EXTERIOR

RECORREGUTS EVACUACIÓ

INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

 Els elements verticals separadors d’altres edifi cis ha de ser EI-120.
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SECTORS INCENDI PLANTA BAIXA

El sanejament de l’equipament es basa en un sistema separatiu d’aigües residuals (gri-
ses i negres) i d’aigües pluvials. Les aigües grises (Lavabos, dutxes i piques no sanitàries) 
es reutilitzen a les cisternes i les negres procedents dels inodors es condueixen directa-
ment a la xarxa de sanejament pública. Les aigües pluvials, són recollides a les cobertes i 
als espais públics, i emmagatzemades en dipòsits a la planta soterrani -2.

-BAIXANTS: 
Es dimensionen segons el mètode d’adjudicació d’unitats de desaigüe (UD). Es sumen 

les UD de cada aparell sanitari i s’aplica el diàmetre resultant, taula 4.4 cte:

Fins a tres plantes màxim nombre UD 360  - Diàmetre 110 mm.

-NÚMERO DE BUNERES: 
En funció de la superfície projectada horitzontalment a coberta. taula 4.6 cte. S’aprofi ten 

totes les boneres de la coberta existent, ja que compleixen cte, i es creen de noves ens les 
noves cobertes creades.

-COL·LECTORS HORITZONTALS:
Suposem un pendent, per a UDs total mirem el diàmetre que li pertoca . taula 4.6 cte.
2% maxim nombre UD 480  - Diàmetre 125 mm.

-BAIXANTS: 
Cal determinar el règim d’intensitat pluviomètrica de Barcelona. Segons l’annex B del cte, 

el municipi de Barcelona es troba a la zona pluviomètrica B, per tant la intensitat pluviomè-
trica serà de 100 m/h. Segons l’àrea de recollida es triarà un diàmetre, taula 4.8 cte.

-PERICONS DE REGISTRE: 
Punts on es connecten col·lectors de diferents àrees.

-DIPÒSITS D’AIGÜES PLUVIALS :
Es dimensiona un dipòsit pel consum d’aigua de reg i neteja de sis mesos en sis mesos i 

es preveu un sobreeixidor connectat a la xarxa urbana per evacuar les aigües si s’escau.  

XARXA EVACUACIÓ (GRISES I NEGRES)
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CONSTRUCCIÓ

SANEJAMENT (GRISES I NEGRES) I RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS

SUBMINISTRAMENT AIGUA FREDA I CALENTA SANITÀRIA 
El sistema de fontaneria compte amb tres tipologies d’aigua.
-AIGUA FREDA SANITÀRIA: 
Distribuïda directament des de la xarxa de distribució interna del recinte hospitalari, a 

traves de la planta d’instal·lacions general del hospital situada a la planta 2.

-AIGUA RECICLADA NO POTABLE:
Provinent de la xarxa de sanejament de les aigües grises i s’acumula en dipòsits per a un  

posterior ús en les cisternes dels vàters.

-AIGUA CALENTA SANITÀRIA:
Està formada per un sistema de caldera de gas, amb aportació de calor mitjançant tubs 

de buit. La seva distribució es amb multi-anell, on cada planta te dos anells de distribució.

50 l/dia * 126 malats = 6300 l/dia ACS  * 365 dies = 2299500 l/any

Segons decret ecoefi ciència s’ha de proporcionar el 55% amb energies renovables.

-AIGUA DE REG:
Provinent dels dipòsits d’aigües pluvials
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Dipòsit aigües grises

Demanda energètica anual per escalfament d’ACS
La demanda anual es calcula en funció del consum d’aigua i del salt tèrmic entre l’aigua 

utilitzada i el de la xarxa:
Eacs = Da x ∆T x Ce xδ; on ∆T = Tacs – T xarxa
Utilitzant valors del decret d’ecoefi cència:
Eacs= 2299500 x (60-13,75) x 0,001163 x 1 = 123687 KWh/any
Eacs: Demanda energètica anual d’ACS de l’edifi ci en Kwh/any
Da: Demanda anual d’ACS a 60 °C de l’edifi ci en litres/any
∆T: Salt tèrmic entre la temperatura d’acumulació de l’aigua solar i la temperatura de xarxa 

d’aigua potable.
∆T= T acs – T xarxa (T acs és igual a 60 °C segons CTE i Decret d’Ecoefi ciència i T xarxa 

segons CTE a partir UNE 94002-2005)
Ce: Calor específi c de l’aigua (0,00163 Kw/ °C kg)
δ: Densitat de l’aigua (1kg/litre)
8-Demanda energètica anual amb energia solar
Eacs solar = Eacs x Cs; on Cs és la contribució solar mínima.
Eacs solar = 123687x 0,55 = 68028 kwh/any

-ÀREA DELS CAPTADORS SOLARS
A captadors solars = Eacs / I x α x r
I = valor d’irradiació solar segons “l’Atles de radiació solar de Catalunya” (Barcelona, ori-

entació 40 °)= 17,71 MJ/m2 dia; 1795,60 kWh/m2 any
α(coefi cient de reducció per orientació i inclinació) = 0,95
δ(coefi cient de reducció per ombra) = 1
r (rendiment de la instal·lació) = 0,4
A captadors solars= 68028 / (1795,6 kwh/m2 any x 0,95 x 1 x 0,4) = 99,7 m2
*Els captadors solars (tubs de buit)estaran col·locats en horitzontal però la seva orientació 

és indiferent, ja que es pot regular la orientació de les plaques que van dins el tub.
50 captadors de 2 x 1 m
Volum d’acumulació de ACS escalfada per energia solar, Vacs
L’aigua escalfada per la instal·lació solar s’ha d’emmagatzemar en un o més dipòsits es-

pecífi cs.
El volum del dipòsit pot determinar-se en funció de la superfície de captació, considerant el
desfassament que normalment es produeix durant el període de captació i emmagatze-

matge i el de consum.
Segons CTE HE 4, el volum d’acumulació d’aigua escalfada per la instal·lació solar ha de
garantir la següent relació:
50 < V/A <180
Essent: A- la suma de les àrees dels captadors (m2), V- el volum del dipòsit d’acumulació
solar (litres)
V >A x 50 = 100 m2 x 50 = 5000 litres
V < A x 180 = 100 m2 x 180 = 18000 litres
Per tant, el volum d’acumulació s’ha de situar entre 5000 i 18000 litres, valor mig 9000 

litres.
Així que col·locarem 3 acumuladors Vitocell 100-V CVA de 1000 litres cadascun


