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INCENDIS

Compartimentació en sectors
Segons el CTE (DB SI - Normativa segurat d'incendis), al tenir una altura
d'evacuació inferior a 14m, la sectorització es delimita a tot el recinte del
Centre Cultural, exceptuant la Sala Polivalent i l'Auditori, que formen uns altres
dos sectors d'incendis independents. El pàrquing, per altra banda, disposa de
dos escales especialment protegides i tot ell, és un cuart sector d'incendi.

sector 1: espai comú 3607 m²
sector 2: auditori 624 m²
sector 3: sala polivalent 490 m²
sector 4: pàrquing 3157 m²

A més, com aquests sectors superen els 2500 m², els seus límits hauran
d'estar compartimentats mitjantçant elements EI 120.

Zones de risc especial

magatzem auditori:  risc alt
magatzem sala polivalent risc alt
cuina risc mig
menjador artistes risc mig
vestuaris risc baix
camerinos risc baix
comptadors i màquines a.c. risc baix
ascensor + grup elect risc baix

Ocupació
Sector 1 ocupació nº persones
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Simbologia

senyal indicativa recorregut

sentit del recorregut

detector de fums

extintor de pols seca

boca d'incendis equipada

pulsador alarma d'incendis

alarma d'incendis

ròtul de sortida

porta de sortida amb obertura cap a l'exterior

Sector 2 ocupació nº persones
auditori      seients         448
magatzem      40         1

Sector 3 ocupació nº persones
sala polivalenti      0,25           400
magatzem

Sector 4 ocupació nº persones
aparcament       15        250

Instal·lacions contra incendis
Extintors portàtils: A 15 m de recorregut en cada planta, com a màxim, des de tot
origen d'evacuació. En zones de risc especial.
Boques d'incendi equipades: Si la superfície construïda excedeix de 2.000 m2.
Sistema d'alarma: Si la superfície construïda excedeix de 1.000 m2
Sistema de detecció d'incendi: Si la superfície construïda excedeix de 2.000 m2,
Detector de fums: superfície major de 1000m ²
Portes situades en recorreguts d'evacuació:
Obrirà en el sentit de l'evacuació tota porta de sortida:
  - Prevista per al pas de més de 100 persones
  - Prevista per més de 50 ocupants del recinte o espai on estigui situad

Sector3 i 4. Auditori i Sala de polivalent:
Extintors portàtils: A 15 m de recorregut en cada planta, com a màxim, des de tot
origen d'evacuació.
Boques d'incendi equipades: Si la superfície construïda excedeix de 500 m2
Sistema d'alarma: Si l'ocupació excedeix de 500 persones. Amb megafonia.
Hidrants exteriors: Cinemes, teatres, auditoris i discoteques amb superfície
construïda entre 500 i 10000m ².
Detector de fums: superfície major de 1000m ²

Sector 4. Aparcament:
Extintors portàtils: A 15 m de recorregut en cada planta, com a màxim, des de tot
origen d'evacuació. En zones de risc especial.
Boques d'incendi equipades: Si la superfície construïda excedeix de 500 m2
sistema de detecció d'incendi: Si la superfície construïda excedeix de 500 m2.
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