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DIMENSIONAT SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
AIGUA FREDA
Segons el codi CTE HS 4 , es procedeix mitjançant
les taules admeses al dimensionat dels diàmetres
diferents segons els cabals màxims per element.
Es tindrà en compte un coeficient de simultaneïtat
de 0.8 i una velocitat de 20 dm/s.
Derivacions aparells (diàmetres):
		
Rentamans: 12
		
Cisterna inodor: 12
		
Rentador industrial: 20
Alimentació :
		
A cada parada: 20
		
Serveis: 20
ACS
Segons el CTE HS4 es procedeix al dimensionat
dels diàmetres de la mateixa manera que per
l’aigua freda.
Es tindrà en compte un coeficient de simultaneïtat
de 0.8 i una velocitat de 20 dm/s.
Derivacions aparells (diàmetres, mm) :
		
Rentamans: 12
		
Rentador industrial: 20
Alimentació :
		
A cada parada: 20
		
Serveis: 20
DEMANDA ACS (dimensionat acumulador)
Cafeteries/Bars: 1L/pers.dia
Ocupació bars: 1.5 m2/pers
Superfície bars: 390m2 ---> Ocupació: 260 pers
		
Total: 260 L/dia
Serveis: 1L/pers.dia
Ocupació serveis: 3 m2/pers
Superfície serveis: 70m2 ---> Ocupació: 24 pers
		
Total: 24 L/dia
			 Demanda TOTAL: 284 l/dia
-Dipòsit acumulador 400L d:60 cm h:2.2 m OK

aigua: a escomesa general

SISTEMA
Se situa un acumulador d’acs connectat a la xarxa
de gas i dues calderes de gas de suport, a la PB i
dues a la P1. La xarxa es divideix en dues seccions,
una d’aigua provinent de l’escomesa general i una
d’aigua pluvial recuperada.
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CONDUCTES
-Tots els conductes es consideren de material PVC,
per evitar la possible corrosió, per l’ambient agressiu que ens trobem.
Les canalitzacions d’ACS aniran a una distància
mínima de 4 cm de les canalitzacions d’aigua freda
per no interferir amb les temperatures. L’ordre de
l’aigua freda per sota de la calenta i ambdues per
sota de la xarxa elèctrica i de telecomunicacions.
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AIGUA PLUVIAL
S’opta per aprofitar l’aigua pluvial de les cobertes
i es recullen en dos dipòsits soterrats
que donaran servei a les cisternes dels wcs, al manteniment del paviment i a les boques
d’incendi.
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COMPTADORS
-Cada parada té el seu comptador d’aigua calenta
i d’aigua freda individualment. També disposen
de claus de pas pròpies generals. Es considera un
cabal màxim de 2.4 dm3/s
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Segons el codi tècnic SI es procedeix al plantejament de sectorització, l’evacuació d’ocupants i les
instal·lacions oportunes de protecció.

SEC 2

SECTORITZACIÓ
L’espai mercat diàfan, té una superfície aproximada de 1.700 m2, per aquest motiu es considera un
sol sector d’incendis, diferenciant l’espai on hi han
ubicades les instal·lacions i les sales de màquines,
l’administració i la zona de cambres frigorífiques.
S1: Mercat i bars: PB+P1:
		
1680 m2 < 2500 m2 Risc baix
S1.2: Administració: Risc baix
S2: Sales de màquines/instal·lacions: Risc mitjà
S3: Cambres frigo.: Risc mitjà

El projecte es formalitza a base de passos entre
parades, per aquest motiu, pel dimensionat dels
medis d’evacuació s’agafa com a ús comercial,
d’àrea de venda excedint els 400 m2 sense ús de
carros els passos tindran una amplada > 1.40m.

H

REC. 44 m

SEC 1

EVACUACIÓ D’OCUPANTS
Es considera un espai comercial i de pública concurrència: l’ocupació excedeix les 500 persones:
PB:
Mercats
2m2/p
1290m2
645 pers
Admin.
10m2/p 120m2
12 pers
Serveis
3m2/p
50m2
17 pers
Bars		
1.5m2/p 150m2
100 pers
S.Màquines 3m2/p
23m2
8 pers
Cambres Frigo nul
			 Total PB:
782 pers
P1:
Serveis
3m2/p
18m2
6 pers
Bars		
1.5m2/p 250m2
166 pers
			 Total P1:
172 pers
Els recorreguts d’evacuació per plantes o
recintes que disposen de més d’una sortida respectivament, no excedirà de 50m. OK
NOTA: Capacitat d’evacuació de l’escala de 1.20 m
no protegida és de 192 persones. OK
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REQUERIMENTS ENERGÈTICS
Segons el CTE HS 4 sobre la contribució solar
mínima d’ACS, es contempla la necessitat d’aportar
energia solar en alguns casos.
En aquest cas, està dins del punt 1.b en que no caldrà aportació solar mínima si es tracta d’una
ampliació o intervenció d’edificis existents
amb una demanda inicial d’ACS inferior a 5.000
l/dia, i que suposin un increment inferior al 50%
de la demanda inicial.
Demanda inicial segons memòria: 170 L/d
Demanda actual: 284 L/d OK

gas: a escomesa general
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SEC 3

LLEGENDA incendis
extintor eficàcia 34B, neu carbònica CO2 de 5 Kg h:1.5m R:15m
BIE de 25m. d:25mm
alarma megafonia i llum d'emergència
detector iònic de fums
polsador manual d'alarma
bateria autònoma d'enllumenat d'emergència i senyalització
recorregut d'evacuació
H hidrant exterior
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INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ
Comercial:
-Extintors portàtils:5 kg de pols, 1 cada
1000m2.
Comercial / Pública concurrència:
-Boca d’incendi equipada BIE: si la superfície
exedeix 500 m2 equips tipus diàmetre 25.
-Sistema d’alarma: si la superfície excedeix
1000m2 /500 persones missatges per megafonia.
-Sistema detecció d’incendis: si la superfície
excedix 1000 m2 en p.c.
-Hidrant exterior: 1 si la superfície està entre
1000 i 10000 m2

SEC 2

INTERVENCIÓ BOMBERS
No es considera un problema, ja que el vial té la
capacitat portant segons normativa per aguantar
la càrrega del camió de bombers i no hi ha edificis
propers.
RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA
Comercial / P.C. amb una altura <15 m:
R90
Zones de risc especial mitjà:
R120
Es pintarà l’estructura amb pintura intumescent amb
prèvia imprimació ignífuga, d’espessor recomanada
en sec de 800 micres per capa. Mínim 3 capes.
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