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IL•LUMINACIÓ NATURAL IL•LUMINACIÓ ARTIFICIAL

polsador d’alarma sirena i megafonia

boca d’incendis

detector d’incendis extintor pols

lliminària d’emergŁncia

centraleta detecció i alarma

llum sortida d’emergŁncia

comptador

C.G.P

quadre de protecció

endoll

lluminària puntual

lluminària suspesa

lluminària linial

IL•LUMINACIÓ

INCENDIS

lluminària puntual lluminària linealflexo mibiliariprojectorsuspesa 

925 pers.

7 pers.
52 pers.
348 pers.

3 m†/pers.
2 m†/pers.
2 m†/pers.

1 498 m†

23 m†
105 m†
697 m†

TOTAL

Lavabos
Àrea infantil

Fons general

OCUPACIÓ PLANTA +1

Àrea infantil

Sala d’estudis 3
Sala d’estudis 2
Sala d’estudis 1

Lavabos

Revistes
(ala sud)

Quarto màquines
Ús administratiu

Sala d’actes

Magatzem i comptadors
Lavabos

Cuina
Cafeteria
(ala nord)

Vestibul 

OCUPACIÓ PLANTA BAIXA

170 m†
20 m†
20 m†
20 m†
23 m†
170 m†

31 m†
91 m†
71 m†
20 m†
30 m†
40 m†
65 m†

155 m†

2 m†/pers.
2 m†/pers.
2 m†/pers.
2 m†/pers.
3 m†/pers.
2 m†/pers.

10 m†/pers.
10 m†/pers.
1 m†/pers.
10 m†/pers.
3 m†/pers.
10 m†/pers.
1,5 m†/pers.

2 m†/pers.

85 pers.
10 pers.
10 pers.
10 pers.

7 pers.
85 pers.

3 pers.
9 pers.
70 pers.
2 pers.
10 pers.

4 pers.
43 pers.

170 pers.

d’evacuació.

metres des de qualsevol punt situat en el sentit 
21A col•locats a una distància màxima de 15 

- Extintors

ELEMENTS ANTI-INCENDIS

quadres elŁctrics.
aprop dels equips de protecció i 

lux a nivell de terra i de 5 lux 
garantint il•luminació mínima de 1 
En tots els recorreguts d’evacuació 
-Il•luminació d’emergŁncia

pluvials.
abastides per l’aigua del dipòsit de 

de 25 metres. En aquest cas, seran 
necessària a una distància màxima 
d’il•luminació d’emergŁncia 

d’un polsador d’alarma i 

Senyalitzades i acompanyades 
- Bies (boques d’incendi)

ELEMENTS ANTI-INCENDIS

 
aproximadament.
1 cada 60 m† 

-Detectors de fum

a les sortides d’evacuació.
mínim 1 cada sector i proper 

•sistema d’alarma: com a 
d’evacuació.

propers a les sortides 
•polsadors: cada 25 metres i 

sigui major de 500 persones:
de 1000m† o quan l’ocupació 

Quan la superfície excedeix 

d’alarma
- Sistema de detecció 

l’alçada d’evacuació es < 15m.

delmiten el sector d’incendi ha de ser el EI 90 ja que 
- La resistŁncia al foc de les parets, sostres i portes que 

haurà 1 sector d’incendis
Superfície total contruïda = 2.296 m† , llavors sols hi 
2.500 m†

- La superfície construïda de cada sector d’incendi serà < 

Condicions:
SECTORITZACIÓ

Ús previst: pœblica concurrŁncia
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