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instal·lació de prevenció, protecció i extinció d’incendis

ESTRUCTURA CONSTRUCCIÓARQUITECTURAINTRODUCCIÓ
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CRITERIS GENERALS PER A LA INSTAL·LACIÓ D’INCENDIS

Per a la instal·lació de prevenció, protecció i ex  nció d’incendis, s’ha  ngut en compte la norma  va CTE DB-SI.  
A con  nuació es descriuen els criteris que es consideraran en el projecte:

- La sectorització de tots els elements de tancament i de separació de diferents sectors d’incendi compliran 
amb la resistència i la estabilitat exigida per la norma  va.

- Tot i ser un edifi ci obert al exterior, al tenir una sor  da, els recorreguts d’evacuació no poden ser de més 
llargada de 25m  però s’ha previst la col·locació d’un sistema automà  c d’ex  nció d’incendis, incrementant 
d’aquesta forma el recorregut d’evacuació un 25%. Així que el recorregut pot ser de 31,25m. El de les plantes 
d’aparcament de la mateixa manera pot estar comprès entre 35m i 43,75m.

- Les portes d’emergència sempre obriran en el sen  t de l’evacuació i mai obstaculitzaran el recorregut.

- Es col·locaran BIE’s de 25mm senyalitzats i acompanyats de polsador d’alarma i la il·luminació d’emergència 
necessària a cada planta. 

- Els ex  ntors compliran l’efi càcia exigida 21A 113B i es col·locaran a una distància màxima de 15m. Els espais 
amb elements elèctrics disposaran a més d’ex  ntors de CO2. 

- En tot el recorregut d’emergència es garanteix una il·luminació mínima de 5lux. La instal·lació estarà prevista 
d’una font pròpia d’energia capaç d’ac  var-se automà  cament en cas de produir-se una fallida en el submi-
nistrament elèctric.
L’enllumenat d’emergència es col·locarà en recorreguts d’evacuació, escales. Paral·lelament es col·locaran 
senyals de seguretat, i  neraris accessibles i punts on es situïn els equips de protecció o ex  nció d’incendis.  

- Es garanteix que l’edifi ci compleix tots els requisits d’amplades i alçades lliures amb l’entorn així com 
l’accessibilitat per façana per a la possible intervenció dels bombers.

CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DE PROTECCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS
 
Els tancaments interiors del edifi ci garanteixen les amplades i els recorreguts mínims perquè es pugui evacuar 
en un temps i distància mínima a tots els ocupants de l’edifi ci en cas d’incendi.

1. Tipologia d’escala d’evacuació _  Segons la taula 5.1 del CTE DB-SI 3, per a un edifi ci residencial amb una 
alçada d’evacuació descendent de 27,85m  ndrem:

27,85 < 28m →    Escala protegida

2. Dimensionat dels mitjans d’evacuació _  L’edifi ci s’ha calculat per a una capacitat de 120 inquilins + 20 
visites. Segons la taula 4.1  ndrem:

ample de portes  →    A ≥ P/200 ≥ 0,80m  →  140/200 = 0,70m →   Considerarem 0,90 m
passadissos →    A ≥ P/200 ≥ 1,00m  →  140/200 = 0,70m →   Considerarem 1,50 m
escala protegida→    E ≤ 3·S + 160·A  →  140 ≤ 3·12+160A → A = 0,65m →  Considerarem 1,00 m

3. Instal·lació de detecció, control i ex  nció d’incendis _  Per a ús residencial serà necessari:

Ex  ntors portà  ls:
D’efi càcia 21A - 113B, col·locats cada 15m de recorregut màxim en cada planta i cada 10m en les zones de 
risc especial.

Boca d’incendi equipada (BIE’s):
Donat que la super  cie de l’edifi ci és > 1000 m2 i que la capacitat és > 50 persones, seran necessaris BIE’s de 
25mm cada 25m de recorregut (una per planta).

Columna seca:
Donat que l’alçada d’evacuació és de 27,85m > 24 m per tant excedeix el límit, s’haurà de col·locar una colum-
na seca a l’edifi ci i una instal·lació automà  ca d’ex  nció d’incendis. 

Hidrant exterior:
Com que la super  cie total de l’edifi ci està compresa entre 5.000 i 10.000 m2, serà necessari un sistema de 
hidrant exterior situat a prop de l’entrada de l’edifi ci. 

RESISTÈNCIA AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS
 
Degut a l’alçada d’ evacuació de l’edifi ci (27,85m) compresa entre 15< h ≤ 28m, la resistència al foc exigible per 
als elements construc  us i de compar  mentació interior seran:

- Parets i sostres entre vivendes     EI - 90
- Parets i sostres en zones de pública concurrència (PB i PE)  EI - 90
- Elements construc  us que delimiten sectors d’incendi  EI - 120
- Portes ascensors i muntacàrregues     E  - 30 
- Portes que separen els diferents sectors d’incendi   EI2 t C5
- Perfi ls d’acer IPN amb pintura intumescent     R  - 90

Els elements de reves  ment i  fals sostres, garan  tzen com a mínim la mitat del temps de resistència al foc re-
querit a la paret o element en la que es trobin. 

COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D’INCENDI
 
El CTE DB-SI estableix la resistència al foc segons una nomenclatura específi ca:

- R _ Temps en el que s’ha de mantenir la capacitat portant dels elements, aplicada en elements estructurals.
- E _ Temps en el que s’ha de mantenir la integritat de un element.
- I  _ Temps en el que el material ha de mantenir l’aïllament tèrmic. No ha de transmetre i escalfar la calor a 
la banda oposada on s’es  gui produint l’incendi.

L’edifi ci està compar  mentat per sectors d’incendi per planta i segons l’ús dels diferents sectors. Al tractar-se 
d’un edifi ci residencial de vivendes i administra  u, la super  cie màxima no podrà superar els 2.500m2. Aquesta 
super  cie es pot duplicar quan l’edifi ci es  gui dotat d’alguna instal·lació automà  ca protegida d’ex  nció.

Cada canvi d’ús de l’edifi ci formarà part d’un sector d’incendi diferent. 

Respecte als locals i zones amb risc especial, s’haurà de tenir precaució degut al seu ús o per la quan  tat de po-
tència instal·lada que hi hagi en el seu interior. Aquests locals es subdividiran segons sigui el risc d’incendi baix, 
mig o alt. En el edifi ci es poden observar diferents sectors d’incendis:

- Locals comercials (super  cie ≈ 60m2)  risc mig  EI - 120
- Aparcament      risc mig  EI - 120
- Locals de comptadors d’electricitat i ET  risc baix EI -   90
- Sala de dipòsits      risc baix EI -   90
- Trasters      risc baix EI -   90
- Cuina i cambres frigorífi ques escola bressol  risc baix EI -   90

En les cuines de les vivendes no es superaran les potències indicades així que formaran part del mateix sector 
que la resta de la vivenda.

El sistema d’extracció de fums de les cuines i banys estarà format per conductes independents i exclusius per 
a cada cuina. Seran registrables i estaran envoltats per elements que compleixin una resistència al foc igual a 
EI-30.

CLASSIFICACIÓ DELS SECTORS D’INCENDI
 
En la taula adjunta s’ha realitzat una classifi cació dels sectors d’incendi seguint el CTE en els quals s’ha de divi-
dir l’edifi ci segons les super  cies i les resistències al foc que han d’assegurar els tancaments limitadors de cada 
sector.

SECTOR 1      SECTOR 5
Ves  bul PB i passadissos    Nuclis de comunicació

SECTOR 2      SECTOR 6
Comptadors, trasters, sales  i sales de màquines Locals comercials  

SECTOR 3      SECTOR 7
Espai d’ofi cines públic     Escola Bressol
  
SECTOR 4      SECTOR 8
Vivendes      Cuina i magatzem escola bressol   
     

LLEGENDA

planta entresòl

planta baixa

planta soterrani

planta sota coberta

planta cinquena

planta  pus


