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HOSPITAL DEL MAR

L'edifici que cura
PFC . ETSAV - Sílvia Costa Estanyol

Longituds dels recorreguts d'evacuació

Plantes o recintes que disposen de més d'una sortida de planta o sortida de recinte respectivament. La

longitud dels recorreguts d'evacuació fins a alguna sortida de planta no excedeix de 35 m en zones en les

que es preveu la presència d'ocupants que dormen, o en plantes d'hospitalització en ús hospitalari.

La longitud dels recorreguts d'evacuació des del seu origen fins a arribar a algun punt des del qual

existeixin al menys dos recorreguts alternatius no excedeix de 15 m en plantes d'hospitalització o de

tractament intensiu en ús Hospitalari.

La longitud es podrà augmentar un 25% quan es tractin de sectors d'incendi protegits amb una

instal·lació automàtica d'extinció. Aixi 35 x 1,25 = 43,75 m.

Protecció de les escales

Per a zones d'hospitalització o de tractament intensiu: no protegida no s'admet. Protegida quan h<14 m.

L'altura màxima d'evacuació és de 11,2 m. Per tant, s'han projectat escales protegides.

Senyalització dels medis d'evacuació

S'utilitzen les senyals d'evacuació definides en la norma UNE 23034:1988. Les senyals han de ser visibles

inclús en cas d'error en el subministrament de la llum normal. Quan siguin fotoluminiscents han de

cumplir l'establert en les normes UNE 23035-1:2003, UNE  3035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 i el seu

manteniment es realitzarà conforme l'establert en la norma UNE 23035-3:2003.

Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis

Sistema de detecció i alarma d'incendi: En tot cas. El sistema disposarà de detectors i de pulsadors

manuals i haurà de permetre la transmissió d'alarmes locals, d'alarma general i d'instruccions verbals. El

sistema d'alarma transmetrà senyals visuals i acustiques. Les senyals visuals seran perceptibles inclús en

l'interior de vivendes accesibles per persones amb discapacitat auditiva. Si l'edifici consta de més de 100

llits haurà de contar amb una comunicació telefonica directa amb el servei de bombers. Els polsadors

d'alarma se situen de mode que la

distància màxima des de qualsevol punt fins a trobar un polsador no superi els 25 m.

Instal·lació automàtica d'extinció: Els sistemes d'aspersors automàtics d'aigua i les seves característiques i

especificacions, aixi com les condicions de la seva instal·lació s'ajustaran a les normes: UNE 23.590,UNE

23.591, UNE 23.592, UNE 23.593, UNE 23.594, UNE 23.596 y UNE

23.597. --> col·locarem el sistema d'sprinklers bàsicament perquè les encavallades de fusta de la Planta

+1 cumpleixin estructuralment tot i que ja tenen una secció força gran i també perquè ens dóna més

longitud de recorregut d'evacuació.

CADA 25m

En el compliment de la protecció en front del soroll s'ha optat per estudiar 3 casos. L'aïllament entre

habitacions, l'aillament entre habitacions i espais comuns i l'aïllament en façanes.

Entre habitacions:

Recintes habitació : 50dB a soroll aeri tant murs com sostres y 65 dB a soroll d'impacte .

Millores: utilització de tacs elastics SENSOR pel terra

Entre habitacions i espais comuns:

Segons CTE: 55dB a soroll aeri i 60dB soroll d'impactes (en tots els casos tant protegits com habitables).

Segons la normativa urbanistica, en el cas del projecte, el recinte hospitalàri están dins el grup d'activitat

IV, l'aïllament acústica cumplir es de 61 dB .

Aïllament acústic en façanes:

En façana el soroll, s'ha de cumplir 30 dB sempre que no es superin els 60 dB en cada un dels flancs de

l'edifici.

Millores acústiques: Incorporació de làmina COPOPREN de 20 mm i de 40 Kg / m³ encolat + encolar la

placa de cartró guix d'acabat.

CADA 15m

Les plantes amb zones d'hospitalització o unitats especials (quirofans,UVI,etc) hauran d'estar

compatimentades al menys en dos sectors d'incendis, cada un d'ells amb una superficie construida que

no excedeixi de 1.500 m² i amb espai suficient per albergar als pacients d'un dels sectors contigus.

S'exceptua de l'anterior aquelles plantes que la seva superfície no excedeixi de 1.500 m² , que tinguin

sortides directes a l'espai exterior segur i recorreguts d'evacuació fins aquests no excedeixin de 25 m.

- En altres zones de l'edifici, la superfície construida de cada sector d'incendi no haurà d'exedir de

2500m².

Resistència al foc

sota rasant sota rasant <15 m

Parets, sostres i portes EI 120 EI90

Elements estructurals R120 R90

Ocupació

En ús hospitalari tindrem una ocupació de:

Sales d'espera 2 m²/persona

Zona d'hospitalització 15 m² /persona

Zones destinades a tractament 20m² /persona

Inici del recorregut

Detectors d'incendis

Senyalització d'evacuació

Ruixadors

Sistema d'alarma

Extintors tipus 21A-113B

Polsador d'emergèngia

Recorregut evacuació

Circuit d'evacuació

Acústica

Foc

extintor manual de

pols polivalent

extintor manual de

neu carbònica CO²

Extinció d'incendis

Ha de d'haber-hi una unitat minima d'extintors de 1

cada 100m²

Per protegir l'edifici amb l'eficàcia exigida per

norma s'haurà d'utilitzar l'extintor de pols ABC:

6 kg de pols ABC

eficàcia minima 21A  113B

Com extintor complementari ( per protegir equips

de més sensibilitat com el quadre electric) utilitzar

el de CO2:

2 kg eficàcia minima 21B

Estaran situats a la distància correcta (15 m) i ben

visibles: a cota minima de 1'5 m.
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Escales d'evacuació

Rètol de sortida

Escala gràfica 1/550
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