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EVACUACIÓ

Compartimentació en Sectors incendi:

El CTE ens diu que com a norma general, Tota zona la qual el seu ús previst és diferent i subsidiari del principal de l’edifici ha de constituir un 
sector d’incendi si:

- Existeix una zona d’allotjament on la superfície construïda excedeix els 500 m2.  
1- La residència i El Hotel tenen una àrea Superior, per tant seran un sector incendi.

2- L’escola (aules, hivernacle, biblioteca, laboratoris i auditori i restaurant) representaran l’altre Sector d’incendi. Ja que tot junt no supera els 
4000 m2 construïts que posa com a limit el CTE. 
El restaurant, al no arribar als 500 ocupants, tampoc representarà un sector d’incendi. 

Evacuacio Usuaris

Calcul de l’ocupació.       Numero de sortides          longitud màxima evacuació
Docent  (laboratoris)    Capacitat  85 ocupants.   2      50 m
Conjunt aules.             Capacitat  30 ocupants   1      25 m
Biblioteca   Capacitat  30 ocupants   1      25 m
Residència:                Capacitat  36 estudiants              2                35 m
Hotel:                         Capacitat  12 persones   2      35 m 
Auditori:            Capacitat >100 persones             2                 50 m
Restaurant              Capacitat 140 persones   2      50 m

Locals i zones de Risc especial

- Cuines segons potència instal·lada    Baix risc (20<P<30 KW)
- Magatzem de residus      Risc mig (15<S<30m2)
- Sales de calderes amb una potència útil nominal  Risc mig 200<P<600 KW
- Magatzem de combustible sòlid per calefacció  Risc mig S>3m2

L’accessibilitat al centre és un factor important degut a les característiques topogràfiques de la zona.
El projecte resolt l’accessibilitat amb el mínim nombre possible d’ascensors i aquests, estan col·locats en posicions que agrupen com 
a mínim dos nivells. 
Tot i així, determinades zones del Centre, han estat resoltes mitjançant una plataforma elevadora (ja sigui vertical o adaptada a l’escala), 
com és el cas de l’accés de cota 0 a 6 on el discapacitat haurà d’utilitzar la plataforma de l’escala. 

Interiorment, les rampes, passadissos o portes s’han projectat seguint les normatives del codi tècnic:
“Les rampes que pertanyen a itineraris accessibles, que la seva pendent serà, com a màxim, del 10% quan la seva longitud sigui 
menor que 3 m, del 8% quan la longitud sigui menor que 6 m i del 6% en la resta dels casos.“¨Respecte a la longitud de la tramada, 
serà com a màxim de 9 metres.

Segons CTE Allotjaments accessibles:

Respecte a les places de parquing, el centre disposarà de tantes places d’aparcament com tantes habitacions accessibles 
tingui. 
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