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SECTORS D'INCENDIS

Sector 1 Sector 2

Sector 3

NORMATIVA DE REFERÈNCIA


Plantes sobre rasant (h<15m) R60
Zones de risc especial (risc baix) R90

Il·luminació emergència

Alarma d'incendis

Polsador alarma

Detector d'incendis

Boca d'incendis

Extintor

Senyalització sortida

Recorregut evacuació

Sentit evacuació

Sortida de planta

Sortida edifici

Sortida emergència

Salida

Recorregut alternatiu

Il·luminació emergència exterior

CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES
PROJECTE

Es col·loca un sistema de extinció automàtica d'incendis només als
passadissos per augmentar en un 25% la distància d'evacuació. Amb
aquest 25% ja es suficient per complir la normativa.

Vestíbuls independència



SECTORS: ÚS DOCENT
Si l'edifici té més d'una planta, la superfície construïda de cada sector d'incendi no superarà els 4000 m2.

ENTRE SECTORS:
Parets, sostres EI 60
Portes EI230-C5

LOCALS I ZONES DE RISC ESPECIAL:
Sala d'instal·lacions i tallers o magatzems de decorats, vestuari, etc.

CARACTERÍSTIQUES ZONES DE RISC ESPECIAL (RISC BAIX)
Estructura R90
Parets i sostres EI90
Portes EI245-C5
Longitud màx. evacuació a fora

del local  25m



Comprovació de la posició d'obertures que puguin comunicar diferents sectors d'incendis.



CÀLCUL D'OCUPACIÓ: ÚS DOCENT

Conjunt de la planta o del edifici 10m2/persona
Laboratoris, tallers, gimnasos, etc. 5m2/persona
Aules 1,5m2/persona
Zones d'ocupació ocasional, manteniment nul·la
Banys 3m2/persona
Vestuaris 2m2/persona
Bars, restaurants, cafeteries 1,5m2/persona
Zones de servei de bars, restaurants, etc. 10m2/persona



CONDICIONS D'APROXIMACIÓ VEHICLES

Amplada mínima lliure 3,5m
Alçada lliure o gàlib 4,5m
Capacitat portant del vial 20kN/m2

ACCESSIBILITAT PER FAÇANA

Ampits < 1,20 m
Obertures (bxh) 0,80x1,20m



DOTACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS: ÚS DOCENT
 Extintors 21A-113B a 15m de recorregut de planta des de tot origen d'evacuació
 Boques d'incendi cada 25m
 Sistema d'alarma si la superfície total construïda és superior a 1000 m2
 Sistema de detecció si la superfície total construïda és superior a 2000m2
 Hidrants exteriors un si la superfície total construïda entre 5000 i 10000 m2

DIMENSIONAT DELS MITJANS D'EVACUACIÓ

Portes i passos A>P/200 (Amin=0,80m)
Passadissos i rampes A>P/200  (Amàx=1,00m)
Escala no protegida descendent A>P/160

CAPACITAT D'EVACUACIÓ DE LES ESCALES EN FUNCIÓ DE LA SEVA AMPLADA

Escala no protegida d'evacuació descendent (A=1'20) Nombre de persones que poden utilitzar l'escala: 192



La instal·lació ha de ser fixa i ha d'estar proveïda d'una font pròpia d'energia. Ha d'entrar en funcionament
automàticament al produir-se una fallida de l'alimentació de la instal·lació d'enllumenat normal.
L'enllumenat d'emergència es situarà marcant els recorreguts d'evacuació i als punts on es situïn els equips
de seguretat, les instal·lacions de protecció contra incendis d'utilització manual i els quadres de distribució
d'enllumenat. Il·luminància mínima horitzontal: 5 lux.

ELEMENTS CONSTRUCTIUS:
Parets i sostres C-s2, d0
Paviments EFL
Espais ocults no estancs B-s3, d0

NOMBRE DE SORTIDES I LONGITUD DELS RECORREGUTS D'EVACUACIÓ

A les plantes que disposen de més d'una sortida de planta o sortida de recinte, la longitud dels recorreguts
d'evacuació fins a una sortida de planta no ha d'excedir de 50m. En els espais al aire lliure on el risc de
declaració d'incendis sigui irrellevant, com la coberta d'un edifici, la distància pot ser de 75m. La longitud
dels recorreguts d'evacuació que s'indiquen poden augmentar un 25% quan es tracti de sectors d'incendi
protegits amb una instal·lació automàtica d'extinció.



S'ha dividit proporcionalment la sortida d'ocupants per les escales
desde la coberta i planta primera ja que aquests accessos estan tots
comunicats i repartits equitativament. (es podríen evacuar fins a 903
persones.)



Zones de risc Baix
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Zona ruixadors

La coberta permet l'accés dels bombers, la separació de més de 15m
d'una part "incendiada" i els paràmetres necessaris per considerar-se un
espai exterior segur. Tot i així, es controlen els recorreguts d'evacuació
utilitzant les escales dels tallers.




