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25
instal.lacions _ seguretat en cas d’incendi

Secció SI 1 Propagació interior
Compartimentació en sectors d’incendi

Es compartimentaran els espais d’acord amb 
la normativa d’edificis de pública  c o n c u r -
rència.
- La superfície construïda de cada sector d’in-
cendio no excedirà de 2.500 m2. 
- Les caixes escèniques han de constituir un 
sector d’incendi diferenciat.
-Els sectors d’incendi delimitats amb Ei120 

Locals i zones de risc especial
Classificarem com a locals de risc especial els 
següents espais:
- Sala de comptadors 
- Sala de màquines 
- Cuina 
- Camerinos i vestuari de personal
- Magatzems de escenografia de V>100m3

Pas d’instal.lacions a través d’elements de compar-
timentació d’incendis

Els passos tècnics a través de espais de risc i 
divisòries entre sectors d’incendis hauran de 
estar dotats de la mateixa resistència al foc.

Reacció al foc dels elements constructius, decora-
tius i de mobiliari

Els elements constructius, decoratius i de mo-
biliari, segons l’ubicació tindran les següents 

característiques requerides pel Si
Les butaques i els teixits de l’escenari i l’audi-
tori hauran de complir amb la normativa UNE

Secció SI 2 Propagació exterior
Mitgeres i façanes

- Les mitgeres amb altres edificacions seran 
almenys Ei 120
- La distància entre obertures horitzontals 
serà, segons l’angle entre paraments, les es-
tablertes per la norma Si del CTE
- Entre obertures verticals de façana que se-
paren sectors d’incendi es protegirà el primer 
metre del parament amb Ei 60
- El material principal de la façana haurà de 
complir una reacció al foc B-s3 d2

Cobertes
Com a norma general on la coberta es trobi 
amb façana o edificis colidants el primer me-
tre tindrà una resistència al foc REi 60. Alhora 
els material que suposin >10% de la superfí-
cie de façana hauran de pertànyer a la classe 
de reacció al foc BROOF (t1)

Secció SI 3 Evacuació d’ocupants
Càlcul de l’ocupació

El càlcul d’ocupació es realitzarà segons la su-
perfície i l’us que se li exigirà, establert al Si
 

Nombre de sortides i longitud del recorreguts 
d’evacuació

- Una sortida de planta: 
 - zones de menys de 100pers.
 -25m de recorregut (50m si es directe 
al exterior segur i ocupació<25pers)
- Més d’una sortida de planta: 
- 50m de recorregut amb màxim de 25m sen-
se recorregut alternatiu

dimensionat dels medis d’evacuació
La distribució dels ocupants es considerarà 
amb la possibilitat de la inutilització d’una de 
les sortides de planta o escaleres no protegi-
des.
El càlcul per les dimensions es realitzarà se-
gons lo establert per la taula en referència de 
la normativa Si.

Portes situades en recorreguts d’evacuació
Les portes per l’evacuació de més de 50p se-
ran abatibles en el seu eix vertical i obriran en 
el sentit d’evacuació.
Les sortides d’evacuació tindran el rètol de 
SORTidA. En cas de bifurcació en els recorre-
guts, quedarà indicat com a tal.
En establiment de pública concurrència de 
més de 100pers. d’ocupació, s’instal.larà un 
sistema de control del fum d’incendi capes de 

garantir el control durant l’evacuació dels ocu-
pants,

Secció SI 4 Detecció, control i extinció de l’incen-
di

Es col.locaran extintors cada 15m a cada 
planta, des de tot origen d’evacuació.
Es col.locarà un hidrant en l’exterior del edifi-
ci.
Tant el auditori com la sala polivalent estaran 
dotats amb una boca d’incendi.
L’edifici estarà dotat amb un sistema d’alar-
ma i detecció d’incendi
L’edifici estarà dotat de sistema manual d’alar-
ma anti incendis

Secció SI 5 Intervenció dels bombers
El vial d’aproximació ha de tenir, al menys 3,5m 
d’ample, 4,5 d’alçada i suportar 20KN/m2
La peça del auditori, degut  a tenir una alçada 
d’evacuació superior a 9m haurà de tenir un 
vial d’aproximació de 5m d’ample i 30m d’al-
çada lliure. La separació del eix del vial al pla 
de la façana no superarà el 23m
En l’auditori, els forats de façana no tindran 
ampit, estaran en un eix vertical que no es 
separi més de 25m i estaran lliures d’impe-
diments.

Secció SI 6 Resistència al foc de l’estructura

 Els elements principals de l’estructura tindran 
una resistència al foc R90

Elements d’especial atenció:

Caixa escènica
- Ha d’estar compartimentat respecta a la sala 
d’espectadors mitjançant elements Ei 120, menys 
la boca escènica que el teló serà Ei 60 de materi-
al, incombustible i s’obrirà i tancarà en menys de 
30seg.
- El teló es podrà tancar automàticament des de 
l’escenari i un altre punt segur.
- S’haurà d’activar una senyal òptica durant el seu 
funcionament.
- disposarà d’una cortina d’aigua automàtica i ma-
nual
- Ha de disposar de vestíbuls d’independència per 
comunicar-se amb la sala d’espectadors
- La part superior només pot albergar espais téc-
nics
- El recorregut d’evacuació fins a sortida de sector 
no pot superar els 25m.
- La part superior haurà de disposar un sistema 
d’evacuació de fum
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