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JUSTIFICACIÓ I CÀLCULS

El sistema de sudministrament d’aigua està composat 
de dues xarxes, AFS ( aigua fred sanitaria) i ACS ( aigua 
calenta sanitària). La primera prové directament de la 

xarxa pública

Donat que s’ha de millorar la resisténcia del forjats i que 
l’altura de les plantes del edifici existent es prou gen-
erosa, es planteja  la col.locació dels tubs d’aigüa en 

aquests. 

El sistema estará recolzat per plaques solars

1_CTE DB HE4 Contribución solar mínima de ACS

Per valorar la demanda es pren com a valor 3l/ perrsona/ 
dia reflexat en la taula 3.1de demanda de referència a 

60ºCper escoles

_Càlcul volum total de l’edifici.

 150persones x3 l/d=450l/d

_Volum segons zona clímatica annex 3      
 450x0.6=  270 l

_Area total captadors
50< V/A<180     50< 270/A<180     entre 5.4 I 1.5m2

_Plaques solares tipus
1.2 m2 =  4plaques solares

2_CÀLCUL DE LA DEMANDA

SUDMINISTRAMENT E INCENDIS

PLANTA BAIXA EDIFICI NOU

PLANTA BAIXA TORRE

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA

_Diposit de pressió

_Clau de comporta

_Clau de pas

_Desaigüe

_Clau antiretorn

_Aixeta

_Vàlvula limitadora de pressió

_Comptador general

[Exclusivamente para uso acadØmico] 

col.lectors solars

bomba de calor

retorn

dipòsit
ACS

250l

[Exclusivamente para uso acadØmico] 

[Exclusivamente para uso acadØmico] 

[Exclusivamente para uso acadØmico] 

P.BAIXA

P.SEGONA P.PRIMERAP.TERCERA

CÀLCUL OCUPACIÓ

P.BAIXA

P.SEGONA P.PRIMERAP.TERCERAP.COBERTA

SUDMINISTRAMENT

INCENDIS

21

Per tant la demanda anual es e 450l/dia x365 dias= 
165.250l/any

Al utilitzar les plaques solars, el que  ha de cobrir el sistema 
e climatització és el 40% del subministrament. Per tant serà 

165.250l/any x 0.4= 66.100 l/any

Demanda ACS
DACS=D actual x densitatx CexAT
DACS=66100x 1x0.00116x (60-40)

DACS= 3.527,1 KW/ANY =9.7 KW

banys
m2/útils(l/s)

wc 
rentamans

AFS ACS
0.05
0.1

0.03

Zones destinades a seients definits en el projecte
Zones destinades a seients no definits en el projecte 0.5m2/p
Sales de lectura i galeries... 2m2/ p
Vestíbuls generals 2m2/p
magatzems 40 m2/p
Zones d¡administració i oficines
Aules/tallers

10m2/p
1.5 m2/p

Banys 2m2/ p

1p/seient

1.1_accés

1.2_recepció

2.2_Espai de formació

2.4_espai de suport

3.1_graderia de lectura

23.8m2

60m2

28 m2

110m2

21.2 m2

21 m2

1.3. area de promoció 39.4m2

2.6_Sales d’estudi (55m2x2)

1.6_Espai recerca(ordinadors)

1.4_Mediateca

1.5_ zona de revistes 55m2

32.5m2

63m2

338.9m22.1_Àrea d’àcces als fons

2.3_Espai de taller 28 m2

2.6_espai de lectura 21 m2

3.1_zona d’estudi

3.1_area general

35.2 m2

141.6 m2

2.6_Sales d’estudi 55m2

PLANTA TERCERA

1p/seient

1p/seient

2m2/ p

1.5 m2/p

1.5 m2/p

1.5 m2/p

2m2/ p

2m2/ p

10m2/pzona administració 103 m2

2m2/ p
1/p

2m2/ p

2m2/p

0.5m2/p

2m2/p

1p/seient

1/p 

11.9p

banys 2m2/ p

30p

30p

82

10.6

8p

283p
10p

27.5p

8p

19.7p

14p

10.5p

24p

14p

10.5p

24p

48.5p

48.5p

20m2

55.2p

465p

214 ptotal torre

banys

banys 2m2/ p15m2 7.5m2/ p

15m2 2m2/ p 7.5

1.SECTORITZACIÓ

_La superfície construïda de qualsevol sector d’incendis 
d’un espai de pública concurrència, no podrà execir als 

2500m2.
_ La resistèncias al foc de les parets, sostres i portes que 
delimiten sectors d’incenis tindran les següents carac-

terístiques. (segons taula 2.1 i 2.2  DBSI)

LOCALS I ZONES NO CONSIDERADES DE RISC
_ Parets i sostres : EI 120

_Plantes sota rasant: EI120
_Plantes sobre rasant: EI90 (h>15 m)

_Elements estructurals sobre rasant: R90 (h>15 m)
_Elements estructurals sota rasant: R90
_Elements estructurals secundaris: R30

RISC BAIX
_Ascensors amb maquinària al forat d’ascensor, 

_Locals de contadors d’electricitat i quadres generals de 
distribució, 

_Sales de màquines d’instal•lacions de climatització 
(segons RITE),

2.ELEMENTS D’EVACUACIÓ

Els medis d’evacuació han de tenir unes dimensions esta-
blertes segons la normativa del CTE( taula 4.1 DBSI)

_Les portes i passos han de disposar d’un ample mínim de 
80 cm

_Els passadissos i rampes tindre un ample mínim de 1 m

Les escales no protegides tant per evacuació ascendent 
com descendent han de tenir una amplada de 1m, perquè 

es considerin escales d’evacuació.
Traçat recte

- 54 cm < 2C + H < 70 cm
- Contrapetja 13 < x < 18,5 cm

- Petjam ínima de2 8c m

Escala protegida torre 1.2m : 4 plantes (taula 4.2). amb ca-
pacitat d’evacuació de 240 persones amb una alçada de 

20m per evacuació descendent (seongs taula 5.1).

3_CÁLCUL OCUPACIÓ

Per tal de dimensionar l’ocupació es defineix una densitat 
d’ocupació, segons la taula 2.1, edifici de pública concur-

rència.

4_INSTAL.LACIONS CONTRAINCENDIS

_Extintors portàtils a 15m del recorregut en cada planta 
com a màxim

_Boques d’incendi equipades en zones de risc alt
_Sistema d’alarma, ja que la superfície construïda excedeis 

de 1.000 m2
_Sistema de detecció d’incèdis, ja que la superfície con-

struïda excedeix de 1.000 m2
_No es necessari el control de fums perquè l ‘ocupació no 
excedeix de 1.000 persones

5_INSTAL.LACIONS CONTRAINCENDIS

Els elements de protecció contra incendis, s’hauran de sen-
yalitzar segons, i serán visibles encara que l’electricitat s’en 

vagi.
_594x594 mm distància d’observació entre 20 i 30 m
_420x420 mm distància d’observació entre 10 i 20 m 

_210x210m md istància d’observació 10m

6_DIMENSIONAT SORTIDES  I LONGITUD DE RECORREGUTS 

Segons indica la taula 3.1 del DBSI, les longituds de recor-
regut d’evacuació de plantes dependrà del noemero de 

sortides per cada planta:

_Plantes o recintes que disposen d’una oenica sortida 25 m
_Plantes o recintes que disposen de més d’una sortida 50 m

48.5p

[Exclusivamente para uso acadØmico] 

22
.8

4m

19
.7

m

19.5m

17
.4

m

19
.5

m

14
.1

m

19
.6

m

20
m

21
.7

m

19
.6

m

27m

28.4m 25m

19.4m 19
.3

m

19
.3

m

29.5m

Segons el criteri de demanda per edificis educatius i ad-
ministratius la demanda es de 3litres ACS/día a 60ºC

cabals instantànis

Per la zona climàtica III amb una demanda en-
tre 5.000-10000 l/d les plaques cobreixen un 60%

BOMBA CALOR

_TipusTW-RSJ380SN1820VD
 _capacidad 43 kw

_dimensiones 
(mm)992x1750x893

PLAQUES SOLARS

_Tipus LKN LA 120Ti
 _dimensiones 

(mm)1310x11310x830
_superfície captació 

1200*1200

xarxa pública AFS

 ESQUEMA SUDMINISTRAMENT
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SECTORITZACIÓ

escales 
d’emergència

S1
S2

S3

S4

S5
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LLEGENDA

INCENDIS

boca d’incendi

Extintors manuals de pols

Senyalització d’emergència

Recorregut d’evacuació P.BAIXA


