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DADES GENERALS  CONTRA INCENDIS

INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS

PROPAGACIÓ INTERIOR  

. Criteris de planificació:

Segons el CTE-DB-SI contra incendis (Compartimentació de sectors d’incendis), la superfície construïda de 

tot un sector d’incendi per a aquest tipus d’edifici administratiu, no podrà excedir dels 2500m2.

. Locals i zones de risc especial:

La classificació dels locals i les zones de risc especial integrades en l’edifici han de tenir la següent dimen-

sió establerta en la normativa:

PROPAGACIÓ EXTERIOR

 . Mitgeres i façanes:

Amb la finalitat de delimitar el risc de propagació exterior horitzontal cap a dos sectors d’incendi o cap a 

l’escala comú protegida, els sectors han d’estar separats la distància mínima de 50cm. La façana ha de 

tenir una resistència al foc de com a mínim EI - 60. 

 . Coberta:

La coberta tindrà com a mínim una resistència al foc de REI - 60 i garantitzarà les separacions mínimes de 

1m en una franja situada sobre la trobada amb la coberta de tot element compartimentador d’un sector 

d’incendi o d’un local de risc especial alt. 

EVACUACIÓ D’OCUPANTS

 . Càlcul de la ocupació:

Per calcular la ocupació hem de pendre els valors de densitat d’ocupació indicats en la següent taula:

. Senyalització dels mitjans d’evacuació

La senyalització de les sortides, mitjançant cartells i altres elements, ha de ser totalment visible i clarifica-

dora per evacuar el més ràpid possible l’edifici en cas d’incendi. 

. Enllumenat d’emergència

L’enllumenat ha de garantir una il·luminació mínima d’1 lux a nivell de terra i de 5 luxes on es disposen els 

equips de protecció i quadres elèctrics. A les zones ambients (banys, despatxos, sales) de cada planta 

també han de tenir suficient enllumenat d’emergència de 0,5 luxes, evitant així l’angoixa d’algunes per-

sones.  

La separació de l’enllumenat d’emergència deurà estar a 4h; h (2 a 2,5m) és la distància entre el terra i el 

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

L’edifici ha d’estar dotat dels equips e instal·lacions de protecció indicades a continuació:

. Administratiu:  - Boques d’incendi equipades. (superfície major de 2000m2)   

   - Sistema d’alarma (superfície major de 1000m2)

   - Sistemes de detecció d’incendis (superfície major de 2000m2).

   - Un hidrant exterior (superfície entre 5000 - 10.000m2).

. Aparcament:  - Boques d’incendi equipades. (superfície major de 500m2)   

   - Sistemes de detecció d’incendis (superfície major de 500m2).

   - Un hidrant exterior (superfície entre 1000 - 10.000m2).

RESISTÈNCIA AL FOG DE LA ESTRUCTURA

La resistència al fog dels elements principals estructurals de l’edifici ha de tenir la classe indicada a conti-

nuació per representar el temps en minuts de resistència davant l’aparició de fog:

Ús administratiu:

 - Plantes soterrades    R120

 - Plantes sobre rasant  H ≤  28m R90 

 - Zona de risc especial alta     R180

 - Elements estructurals secundaris  R30 

     

 . Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació: 

Els recorreguts d’evacuació seran visibles des de qualsevol punt de l’edifici per facilitar l’evacuació de les 

persones, a més, tots els rètols i aparells aniran acompanyats de senyals lluminoses d’emergència. Totes 

les escales estan dissenyades per tenir una sortida directa a l’espai públic exterior en cas d’emergència, 

per facilitar l’evacuació de les persones. 

. Recorreguts d’evacuació de l’edifici nou d’oficines:

En les plantes o recintes que disposen d’una única sortida de la planta, com és el cas de l’edifici nou d’ofi-

cines, els recorreguts d’evacuació són els següents:

 - En planta (administratiu), no excedirà de 25m.

 - En la planta d’aparcament, no excedirà de 50m (té una sortida directa a l’espai exterior). 

. Recorreguts d’evacuació de l’edifici existent de l’orfebreria:

En les plantes o recintes que disposen de més d’una única sortida de la planta, com és el cas de l’edifici 

existent de l’orfebreria, els recorreguts d’evacuació són els següents:

 - En planta (administratiu), no excedirà de 50m.

. Condicions de les zones de risc especial integrades en edificis:

Es valorarà tenint en compte en tots els aspectes un risc alt de l’edifici. 

* Es podrà augmentar la zona un 25% quan disposi d’una instal·lació automàtica d’extinció.

Ús previst de l’edifici o establiment Tamany del local o la zona Risc

 Administratiu     V>500m 3  Risc alt

 Cüina     P>50KW   Risc alt

 Sala de màquines   En tot cas  Risc baix

 Sala de màquina frigorífica  P>400Kw  Risc mitg

 Local de contadors d’electricitat En tot cas  Risc baix

 Tipologia      Protecció enfront del foc

 Resistència al foc de l’estrucutra portant     R 180 

 Resistència al foc de les parets i sostres   EI 180

 Portes de comuniació amb la resta de l’edifici.  2 x EI2 45-C5

 Màxim recorregut fins alguna sortida del local  ≤ 25m*

Vestíbul d’independència en cada comu-

niació de la zona amb la resta de l’edifici 
SÍ  

 Ús previst  Tipus d’activitat   Ocupació (m 2/persona)

 Administratiu  Plantes o zones d’oficina  10

    Vestíbuls generals i zones d’ús públic  2

DIMENSIONAT DELS MEDIS D’EVACUACIÓ

CÀLCUL DEL DIMENSIONAT DELS MEDIS D’EVACUACIÓ

Els medis d’evacuació han de tenir unes dimensions establertes segons la normativa del CTE. 

- Les portes i passos tenen un ample mínim de 0,80m. 

- Els passadissos i rampes tenen un amples mínim de 1,00m.  

- Escales protegides, (edifici d’oficines h≤28m) tenen un ample mínim d,1,20m. Escala contínua des de 

l’inici fins a la planta baixa de l’edifici i aïllada en cas d’incendi. 

- Escales no protegides (edifici de l’orfebreria h≤14m) tenen un ample mínim d’1m. 

simbologia contra incendis - senyalització dels elements

simbologia contra incendis 

SECTORS D’INCENDI I OCUPACIÓ PER PLANTES 

. Planta baixa 

. Ocupació sector 1: 72 ocupants . Ocupació sector 1: 120 ocupants

. Ocupació sector 1: 231 ocupants . Ocupació sector 1: 125 ocupants

. Ocupació sector 1: 164 ocupants

escala 1_1000 

. Planta soterrani 

. Planta tipus 1 . Planta tipus 2

DISSENY DE LES ESCALES D’ÚS GENERAL

1. ESGLAONS

La petjada fa 270mm i la contrapetja 160 mm. 

2.  TRAMADES

Els trams Són rectes, i tots els esglaons tenen la mateixa contrapetja i la mateixa petjada. L’amplada 

útil del tram es determina d’acord amb les exigències d’evacuació establertes en la següent taula:

   En el nostre cas, com que estem en un edifici d’ús administratiu, l’amplada mínim exigida (lliure 

d’obstacles) és de 1,20m. L’amplada mínima útil es mesura entre les parets o barreres de protecció, 

sense comptar l’espai ocupat pel passamà, sempre que aquests no sobresurtin més de 120mm de la 

paret o barrera de protecció. 

. En el cas de l’edifici d’oficines el número total d’ocupants previst és de 45 persones per planta, que 

fan un total de 180 persones en les plantes superiors. L’amplada de l’escala proposada és de 1’55m, 

 que segons el CTE, permet evacuar una quantitat de 472 persones. 

. En el cas de l’edifici de l’orfebreria el número total d’ocupants previst és 85 persones per planta, que 

fan un total de 170 persones en les plantes superiors. L’amplada de l’escala proposada és de 1’30m,  

que segons el CTE, permet evacuar una quantitat de 302 persones. En aquest cas l’amplada és infe-

rior ja que es reparteix l’evacuació en dos nuclis d’escala. 

3. REPLANS

Els replans disposats entre trams de l’escala amb la mateixa direcció tenen la mateixa amplada que  

l’escala, és a dir, quan existeix un canvi de direcció, entre dos trams, l’amplada de l’escala no es 

redueix al llarg del replà. La zona delimitada per aquesta amplada quedarà lliure d’obstacles i sobre 

ella no pot escombrar el gir de cap porta. 

4. PASSAMÀ

Les escales que salven una alçada major que 550mm estan obligades a dotar-se d’un passamà 

continu als dos costats. L’alçada d’aquests està compresa entre els 900 i 1100 mm (en el nostre cas 

l’alçada proposada és de1000mm). 

Els passamans són ferms i fàcils d’agafar i el seu sistema de subjecció no interfereix en el pas continu 

de la mà 

25m
  

50m
  

25m
  

25m
  

25m
  

Escala protegida:

El sector de nucli d’es-

cala aïllat i protegit del 

foc, conté en els dos 

casos d’edificis els ser-

veis principals de tota 

la planta. 

Nucli d’escala edifici d’oficines:

LLEGENDA DELS ELEMENTS DE LA XARXA

INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 

ESCALA 1/300

5,8m

Placa senyalització 

polsador d’alarma.

Central de detecció de CO.

Central de detecció d’incendis. 

Detector de CO (un cada 400m2).

Detector termovelocimètric (un cada 60m2).

Polsador d’accionament d’alarma.

Sirena interior d’alarma contraincendis. 

Enllumenat d’emergència.

Extintor pols 6Kg 21A - 113B (cada 15m).

Extintor de CO en armari (espais de risc).

BIE Boca d’incendis equipada (25mm).

Escala protegida.

Recorregut d’evacuació.

. Detector amb 
gradient de tem-
peratura i alarma 
pilot incorporada

. Ruixador au-
tomàtic d’aigua

. Extintor amb 
manòmetre i pres-
siò incorporada. 

. Enllumenat 
d’emergència 
previst per la du-
ració d’1 hora. 

Placa senyalització 

evacuació ascendent.

Placa senyalització 

extintor.
Placa senyalització 

evacuació descendent.

Placa senyalització 

boca d’incendi.

Placa senyalització 

sortida d’emergència.

Placa senyalització 

ascensor no utilitzar 

en cas d’emergència.

Placa senyalització 

sirena d’alarma.

ESCALA 1/400
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