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COMUNITATS HABITABLES, HOTEL A SELVA DE MAR

ARQUITECTURA ESTRUCTURA CONSTRUCCIÓ INSTAL·LACIONS IMATGESESTRATÈGIES EMPLAÇAMENT

INSTAL·LACIONS

PROPAGACIÓ INTERIOR

CRITERIS PER A LA SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D’INCENDI

- La superfície construida de cada sector d’incendi no pot superar els 2500m².

- Cada habitació, igual que cada espai la dimensió i l’ús previst del qual no 
obliguin a la seva clasificació com a local d’especial risc, ha de tenir parets EI 
60, i en establiments amb una superfície construida superior als 500 m², 
portes d’accés EI² 30-C5.

SECTOR SUPERFÍCIE RESISTÈNCIA AL FOC

1. Cuina i Magatzem 170 m²
EI - 120 i qualssevol comunicació amb ell es farà  a través
de vestíbul d’independència.

2. Sala d’instal·lacions 80 m²

3. Sales personal 116 m²

4. Bugaderia 80 m² EI - 90

EI - 120 i qualssevol comunicació amb ell es farà  a través
de vestíbul d’independència.

Planta 1a

Sector 1: EI-120

Planta 2a

Planta 3a

Planta 4a

Sector 2: EI-120

Sector 3: EI-120

Sector 4: EI-90

5. Espais hotel 1.235 m² EI - 60

6. Planta habitacions 344 m² (x6) EI - 60

Sector 5: EI-60

Sector 6: EI-60

EI - 120 i qualssevol comunicació amb ell es farà  a través
de vestíbul d’independència.

PROPAGACIÓ EXTERIOR

EVACUACIÓ D’OCUPANTS

CÀLCUL DE L’OCUPACIÓ

MITGERES I FAÇANES

- Ja que l’hotel està situat en una zona residencial amb abundància d’espais 
lliures, el risc de propagació exterior cap a un altre edifici és menor i per tant, 
els elements separadors verticals (façanes) seràn       EI 60

SUPERFÍCIE
(m²)

DENS. OCUPACIÓ
(m²/persona)

1. Cuina i Magatzem Cuina 84 m²

Magatzem 68 m²

2. Sala d’instal·lacions

3. Sales personal

OCUPACIÓ
(persones)

Sala d’estar

80 m²

57 m²

4. Bugaderia 80 m²

SECTOR

5. Espais hotel Vestíbul 390 m²

Bar 110 m²

Vestuaris 48 m²

Menjador 110 m²

Sala de
conferències

110 m²

Sala d’estar 110 m²

4. Planta habitacions 688 x 3 m²
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73,3

103,2

TOTAL 713 persones

SORTIDES I LONGITUD DELS RECORREGUTS D’EVACUACIÓ

Recintes amb més d’una sortida de planta:

- La longitud dels recorreguts d’evacuació fins a una sortida de planta no 
sobrepassa els 35 m en zones en que es preveu la presència d’ocupants que 
dormen (habitacions).

* En el cas de disposar de més d’una sortida, com a mínim una d’elles ha de 
ser un accés a un altre sector d’incendi, a una escala protegida, a un passadís 
protegit o a un vestíbul d’independència.

Recintes amb una sola sortida de planta:

- La longitud dels recorreguts d’evacuació fins a una sortida de planta no 
sobrepassa els 25 m.

* En el nostre cas, tot i haver-hi dues escales a la part de les sales de l’hotel, 
considerarem una única sortida de planta ja que les escales de serveis 
només la utilitzaran els treballadors igual que la escala del vestíbul serà per 
als clients.

* Els recorreguts poden augmentar un 25% si existeix extinció automàtica ( en 
comptes de 25 m, serien 31,25 m)

DIMENSIONAT DELS MITJANS D’EVACUACIÓ

Portes i passos

Passadissos i rampes

Passos entre files de seients

Escales no protegides 

Escales protegides

Rampes i passadissos exteriors

A      P/200      0,80 m   

A      P/200      1,00 m   

A      30 cm

A      P/(160 - 10h)

E      3 S + 160 As

A      P/600

A = ample

h = altura

P = persones

E = ocupants escala

S = Sup útil escala

DETECCIÓ, CONTROL I EXTINCIÓ DE L’INCENDI

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

- Boques d’incendi equipades (BIE): És un equip complet de protecció i contra 
incendis, que s’instala de forma sobre la 
paret i està conectat a la xarxa d’ 
abastiment d’aigua. Inclou, dins d’un 
armari, tots els elements necessaris per 
al seu ús: manguera, debanadora, 
vàlvula, etc.

- Sistema de detecció i alarma: És un equip que s’activa quan detecta 
fums, foc o augment de la temperatura i 
que aleshores envia una senyal a la 
central d’incendis que a la vegada 
contactarà amb el sistema d’evacuació, 
d’extinció, bombers i d’altres.

- Hidrants exteriors: Són dispositius hidràulics conectats a la 
xarxa d’abastiment d’aigua que tant  
permeten la connexió de mangueres per 
mitjà de varies sortides com també 
abasteixen als vehicles contraincendis.

- Sistema d’extinció manual: Consisteix en una bombona o cilindre 
d’acer que conté un agent extintor 
d’incendis a pressió, de manera que al 
obrir una vàlvula l’agent surt per una 
manguera que s’ha de dirigir a la base 
del foc.

ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA

ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA SORTIDA

DETECTOR DE FUMS

ALARMA INTERIOR AMB MEGAFONIA

BOCA D’INCENDI EQUIPADA

POLSADOR D’ALARMA

EXTINTORS DE POLS SECA

RECORREGUTS D’EVACUACIÓ

BIE - 25

e

FINAL DE RECORREGUT PER PLANTA

- Pulsador d’alarma: Es tracta d’un dispositiu d’alarma que 
situem a la sortida de cada un dels 
recorreguts d’evacuació de manera que 
un cop sigui pulsat s’activi la alarma 
contraincendis.
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