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La xarxa de distribució es connecta a la xarxa pública situada 
al nivell de la plaça de l’estació. Aquesta xarxa s’utilitzarà per 
a l’ús de boca, sistema de banys, cuina i sistema de clima.

Les canonades, tant les d’aigua freda com calenta, han d’estar 
aïllades tèrmicament amb els gruixos indicats a la IT 1.2.4.2 
del RITE, per evitar condensacions en les conduccions d’aigua 
freda i pèrdues de calor en els d’aigua calenta.

ACS

La instal·lació de ACS queda limitada als banys i a la cuina.
Aquesta aigua s’ escalfarà utilitzant la BCG utilitzada per 
escalfar el sistema de calefacció radial.

Subministrament d’aigua.

Utilitzarem la taula 2.1 del CTE_DB_HS4 per calcular el cabal 
instantani mínim per a cada aparell.

SANEJAMENT

El sistema de sanejament consta de dos circuits, la recollida 
d’aigües pluvials i l’evacuació d’aigües residuals.
El seu dimensionament es farà d’acord amb la normativa 
actual segons CTE_DB_HS5.

XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS

Segons les taules 4.7-4.9 del CTED_DB_HS5

XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES GRISES

Dimensionament dels baixants segons les taules 4.1-4.5 del 
CTE_DB_HS5 tenint en compte que tenim més de tres plantes.

Tipus d’aparell

Lavabo
Inodor amb cisterna
Pica no domèstica
Rentamplats Industrial

Aigua Freda

0.10 dm3/s
0.10 dm3/s
0.30 dm3/s
0.25 dm3/s

ACS

0.065 dm3/s
-

0.20 dm3/s
0.20 dm3/s

En els punts de consum la pressió mínima ha de ser de 100kPa 
per les aixetes normals i en cap punt ha de superar els 500kPa.

La temperatura d’ACS en els punts de consum ha d’estar com-
presa entre 50-60ºC.

Dimensionat mínim de les derivacions dels aparells.
Utilitzarem la taula 4.2 del CTE_DB_HS4.

Lavabo                                                            tub de coure 12mmO
Inodor amb cisterna                                     tub de coure 12mmO
Pica no domèstica                                         tub de coure 20mmO
Rentaplats industrial                                    tub de coure 20mmO

Superfície 
m2

A.355
B.160
C.143
D.368
E.250

Aparell

Banys
Cuina

Canaló
%

4
4
4
4
4

Derivació ind
Omm

100
50

Col·lector
%

4
4
4
4
4

Pendent
%

4
4

D. Canaló
Omm

200
125
125
200
200

UDs

48
12

D. Col·lector
Omm

110
90
90
110
110

D. ramals
Omm

90
75

D.Baixant 
Omm

110
90
90
110
90

Baixant 
Omm

75
75

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Segons el CTE_DB_SI s’ha procedit a realitzar el planejament 
d’evacuació d’ocupants així com el dimensionament de les 
instal·lacions de protecció antiincendis.

SECTORITZACIÓ

La sectorització dels espais es fa seguint els criteris marcats en 
la taula 1.1 localitzada al CTE_DB_SI 1.
També es definiran els Locals i zones de risc especials, segons 
la taula 2.1 del CTE_DB_SI 1.

SECTOR A

Sector de pública concurrència < 2.500m2
Planta sobre rasant h

SECTOR B

Sector de públic concurrència <2.500m2
planta sobre rasant h

SECTOR C

Sector de públic concurrència <2.500m2
planta sobre rasant h

SECTOR D

Aparcament integrat en un edifici amb altres usos.
Aparcament EI 120

SECTOR E

Sector de públic concurrència <2.500m2
planta sota rasant h

LOCALS I ZONES DE RIS ESPECIALS

Magatzem de mobiliari 100<V 200m3                             Risc Baix
Cuina amb 20<P<30Kw                                                     Risc Baix
Sala de màquines d’instal·lacions de clima                   En tot cas
Local de comptadors elèctrics                                         En tot cas

Considerant el risc baix de les zones integrades sl edifici, se-
gons la taula SI1_2.2 considerem que s’haurà de complir:

Resistència al foc de l’estructura portant R90
Resistència al foc de parets i sostres que separen sectors EI90
Portes de comunicació amb la resta de l’edifici EI 45-C5

A

B

C

D
D

E

EVACUACIÓ D’OCUPANTS

Càlcul de l’ocupació segons la taula 2.1 localitzada al CTE_
DB_SI3

Zones d’ocupació ocasional i accessibles a efectes de manteni-
ment
3m2/Persona * 103m2                                                    35Persones

Aparcament vinculat a una activitat subjecta a horaris
15m2/Persona * 2.706m2                                             180Persones

Zones de concurrència pública, vestíbul general planta baixa
2m2/ Persona * 602m2                                                 301 Persones

Zones de concurrència pública, zones de bar assegut
1.5m2/ Persona * 210m2                                              140 Persones

Zones de públic en terminals de transport
10m2/ Persona * 58m2                                                    6 Persones

                                                                                       662 Persones

1. Xarxa Pública
2. Clau de la companyia
3. Clau general de l’edifici
4. Comptador
5. Dipòsit ACS
6. Dipòsit d’inèrcia
7. BCG

12

34

5
6

7

Les aigües recollides en coberta i en 
la plaça, es passen per un sistema de 
tractament i es tornen a un riu propè, 
el qual alimenta un Bisse. D’aquesta 
manera l’edifici també participa del 
sistema dels bisses i es tanca el cicle.

SORTIDES

El nombre de sortides per planta i la longitud dels recorreguts 
d’evacuació queda determinada per l’ús de l’edifici, tal com 
s’indica en la taula 3.1 localitzada al CTE_DB_SI3.
En el cas del projecte, les plantes disposen de més d’una sorti-
da en planta.
La longitud dels recorreguts fins a alguna sortida de planta no 
excedeix els 50m

PROTECCIÓ DE LES ESCALES

La taula 5.1 localitzada al CTE_DB_SI3 indica quin tipus de 
protecció han de rebre les escales d’evacuació segons l’ús i 
l’alçada màxima d’evacuació.

En el cas del projecte, amb ús de pública concurrència i de pàr-
quing considerem:
Especialment Protegida

Els elements d’evacuació estan disposats i senyalitzats complint 
amb la normativa, en sentit de l’evacuació.

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Segons la taula 1.1 del SI4_1 s’hi haurà de disposar:

Un extintor portàtil a 15m del recorregut amb eficàcia 
21A-113B.

Boca d’incendi equipada.

Sistema d’alarma.

Sistema de detecció d’incendi.

Hidrant exterior existent.

Senyalització sortida d’emergència.

Recorregut d’evacuació.

Separacions de sectors de vidre especials contra incendis.

26m

42m

38m

12m
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