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Sector 1: Hall i circulacions

Sector 2: Aules i tallers

Sector 3: Magatzems / Instal·lacions
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instal·lacions_incendis

CRITERIS GENERALS_Contra Incendis
Donada la gran varietat d’usos es té en compte els requeriments segons el CTE _DB_SI.
 
PROPAGACIÓ INTERIOR_CTE-DB-SI1
1.Compartimentació en sectors d’incendi
*Condicions (segons taula 1.1)
Tot el projecte es prolonga de forma molt horitzontal, fet que l’únic punt del projecte on hi ha 2 
plantes és a l’Escola d’Art.

_Ús docent
Si l’edifici té més d’una planta la superfície construida de cada sector d’incendi no superarà els 
4000 m²
_Pública Concurrència
La superfície construida de cada sector d’incendi no superarà els 2.500 m²
_Aparcament
Han que tenir un sector d’incendi diferenciat quan estigui integrat en un edifici amb altres usos. 

*Resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten sectors d’incendi (segons 
taula 1.2)
_Ús docent    EI 60,        perquè h ≤ 15 m
_Pública Concurrència   EI 90,         perquè h ≤ 15 m
_Aparcament    EI 120,     perquè està sota rasant

Portes de pas entre sectors d’incendi:
EI₂ t-C5 essent t la meitat del temps de resistència al foc requerit.

2.Locals i zones de Risc Especial
Local d’instal·lacions, magatzems i quadres generals.
Aquests espais estan catalogats com a Risc especial_risc baix.

*Condicions (segons taula 2.2)
_Resistència al foc de l’estructura portant   R90
_Resistència al foc de les parets i sostres   EI90
_Portes de comunicació amb la resta de l’edifici   EI₂ 45-C5
Longitud màxima d’evacuació        25 m

3.Reacció al foc dels elements constructius
*Característiques dels elemets constructius(segons taula 4.1)
_Zones ocupables   -Parets i sostres: C-s2,d0        -Paviments: EFL
_Aparcament i zones risc especial      -Parets i sostres: B-s1,d0   -Paviments: BFL-s1 

PROPAGACIÓ EXTERIOR_CTE-DB-SI2
S’ha comprovat la disposició d’obertures que comuniquen els diferents sectors.

EVACUACIÓ DELS OCUPANTS_CTE-DB-SI3
*Càlcul d’ocupació (segons taula 2.1)
_General       3 m²/persona
_Docent
 -General      10 m²/persona
 -Tallers       5 m²/persona
 -Aules       1,5 m²/persona
_Aparcament       40 m²/persona
_Pública concurrència
 -Sala d’actes      0,5 m²/persona
 -Cafeteria      1,5 m²/persona
 -Sala d’exposicions     0,25 m²/persona
 -Biblioteca      2 m²/persona

*Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació (segons taula 3.1)
Per plantes o recintes que disposen d’una única sortida de planta
- Si hi ha més d’una sortida per planta la longitud màxima serà de 25m + un 25 % si es tracta de 
sectors d’indendi protegits i amb una instal·lació automàtica d’extinció.

Per plantes o recintes que disposen de més d’una sortida de planta
1_ Longitud dels recorreguts d’evacuació fins alguna sortida de planta que no excedeixi 50 m.
2_La longitud del recorregut d’evaquació fins a un punt des del qual existeixin 2 recorreguts 
alternatius no exedirà de 25m.
Aparcament: la distància d’evaquació no exedirà de 35m

*Càlcul_Mitjans d’evacuació(segons taula4.1)
Interiors:
Portes i passos       A >P/200 ( Amin= 0,80 cm)
Passadissos i rampes      A> P/200 (Amin.=1 m)
Escala no protegida      A> P/160 (Per h<14 m)
En zones a l’aire lliure:
Passos, passadissos i rampes     A> P/600
Escales        A> P/480
A= Amplada de l’element en metres
h= alçada d’evacuació descendent en metres
P= número total de persones que han de passar per l’element que volem dimensionar

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ_CTE-DB-SI4
*Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis 
_General
extintors (21A-113B)      cada 15 m
_Docent
boques d’incendi equipades BIE     si, S> 2000 m²
ús del sistema d’alarma      si, S>1000 m²
ús del sistema de detecció     si, S> 2000 m²
_Pública concurrència
boques d’incendi equipades BIE     si, S> 500 m²
ús del sistema d’alarma      si, ocupació>500 persones
ús del sistema de detecció     si, S> 1000 m²
_Aparcament
boques d’incendi equipades BIE     si, S> 500 m²
ús del sistema de detecció     si, S> 500 m²

ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA_CTE-DB-SUA4  Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
La instal·lació serà fixa i estarà prevista de font pròpia d’energia. L’instal·lació entrarà automàticament 
en funcionament al produir-se una fallida en l’alimentació de l’enllumenat per sota del 70 % del 
seu valor nominal a les zones cobertes pels llums d’emergència.
Els llums d’emergència es situaran marcant els recorreguts d’evacuació i els punts on estan 
situats els equips de seguretat, les instal·lacions de protecció contra incendis d’utilització manual 
i els quadres de distribució de l’enllumenat.
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