
escala 1:300

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SOTACOBERTA

Ús previst: DOCENT

RECORREGUTS D’EVACUACIÓ (CTE-DB-SI1)

Zones de risc baix i més d’una sortida de planta:
 Recorregut fi ns una sortida de planta o edifi ci: 50m
 Recorregut fi ns a un punt amb dos recorreguts   
 d’evacuació: 25m
Zones de risc especial: 25m
Zones de terrat/coberta: 75m

PROPAGACIÓ INTERIOR (CTE-DB-SI1)

Els sectors d’incendi no podràn excedir a 4000m2

Requeriments dels tancaments entre sectors de risc baix:
 EI60 (parets i sostre) i EI2 30-C5 (portes)

Requeriments dels tancaments en sectors de risc especial:
· Risc alt (mòdul taller+laboratòri+magatzem)
 EI180 (parets i sostre), R180 (estructura) i 
 2xEI2 45-C5 (portes)
· Risc baix (sales instal·lacions, comptadors)
 EI90 (parets i sostres), R90 (estructura) i 
 EI2 45-C5 (portes) 

Nuclis d’escala: no protegides ja que l’alçada d’evacuació 
no sobrepassa els 14m.

RESISTÈNCIA DE L’ESTRUCTURA (CTE-DB-SI1 I CTE-DB-SI3)

Sectors de risc baix: R60
· Pilars: recobriment amb pintura intumescent R60, encaix-
onament amb plaques de guix R60 o embeguts en el trasdos-
sat R60.
· Forjat: protecció amb fals sostre R60.

Sectors/locals de risc especial baix: R90
· Pilars: encaixonament amb plaques de guix R90 o embeguts 
en el trasdossat R90.
· Forjat: protecció amb fals sostre R90.

Sectors/locals de risc especial alt: R180
· Pilars: encaixonament amb plaques de guix R180 o embeguts 
en el trasdossat R180.
· Forjat: protecció amb fals sostre R180.

DOTACIÓ D’INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS (CTE-DB-SI4)

· Extintors portàtils: 
Un d’efi càcia 21A-113B cada 15m del recorregut d’evacuació. 
Un en cada zona de risc especial.

· Boques d’incendi equipades:
Sup. construïda > 2000m2. De tipus 25mm amb una longitud de 
manguera de 25m. instal·lació obligada en sectors de risc 
alt.

· Sistema d’alarma:
Sup. construïda > 1000m2. Emetrà senyals acústics i visuals

· Sistema de detecció d’incendis:
Sup. construïda > 5000m2. S’instal·larà en tot l’edifi ci.

· Hidrant exterior:
Sup. construïda 5000m2 - 10000m2. Se n’instal·larà un.

ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA (CTE-DB-SUA4 I CTE-DB-SI3)

Proporcionarà una il·luminació mínima en cas de fallada de 
l’alimentació general i s’activarà a partir d’un descens 
del 70% del seu valor nominal. Entrarà en funcionament au-
tomàticament i tindrà una font d’alimentació pròpia.

L’enllumenat d’emergèncià es col·locarà marcant el recor-
regut d’evacuació, les portes al llarg d’aquest i els quad-
res de distribució de l’enllumennat, a una alçada mínima de 
2m i amb una lluminància mínima de 5lux.

PORTES SITUADES EN EL RECORREGUT D’EVACUACIÓ (CTE-DB-SI3)

Obrirà en el sentit de l’evacuació tota porta de sortida:
· prevista pel pas de més de 100 persones
· prevista pel pas de 50 ocupants del recinte o espai en el 
que estigui situada.

REQUERIMENTS DELS SECTORS D’INCENDI

Sectors 1, 2 i 3 (risc baix) S1 - S2 - S3
· Tancaments entre sectors:
 EI60 (parets i sostre) i EI2 30-C5 (portes)
· Estructura:
 R60 (pilars i forjat)
· Longitud d’evacuació:
 50m fi ns a sortida d’edifi ci o planta
 25m fi ns a recorregut alternatiu

Sectors/locals de risc especial (risc alt) LRE
· Superfície > 400m2
· Tancaments entre sectors:
 EI180 (parets i sostre) 2xEI2 45-C5 (portes)
· Estructura:
 R180 (pilars i forjat)
· Lonjitud d’evacuació:
 25m fi ns a sortida del local

Sectors/locals de risc especial (risc baix) LRE
· Superfície < 200m2
· Tancaments entre sectors:
 EI90 (parets i sostre) EI2 45-C5 (portes)
· Estructura:
 R90 (pilars i forjat)
· Longitud d’evacuació:
 25m fi ns a sortida del local

LLEGENDA
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extintor portàtil
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