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EVAQUACIÓ

Àmbit escala d'evaquació

Recorregut d'evaquació en cas d'incendi

Hidrant exterior

Extintor de pols portàtil eficacia 21A-113B

BIE - Boca d'incendis equipada

Il·lumincació d'emergència

Polsador d'emergència

Cartell de senyalització del recorregut

d'evaquació

Detector òptic de fums

Els tancaments interiors de l'hotel han de garantir les amplades i els recorreguts
mínims perquè es pugi evacuar en un temps i distància mínima a tots els ocupants
d'un edifici, en cas d'incendi.

Ús de l'edifici Hotel de 4*
Comunicació horitzontal Passadissos de 1,40 a 2,85 m
Comunicació vertical 2 escales d'ús públic (ample de 1,20 m)

1 escala de servei (ample de 1,20 m)
3 ascensors ( capacitat 7 persones cada un)
1 muntacàrregues de servei

CÀLCUL DE LA OCUPACIÓ. DENSITATS D'OCUPACIÓ,  segons la taula 2.1 del CTE DB SI 3

 densitat ocup. (m²/persona)
Per a qualsevol ús:
Lavabos en planta 3
Ús residencial públic:
Zones d'allotjament 20
Vestíbuls i zones generals d'ús públic 2
Ús pública concurrència;
Zona de públic assegut en bar, restaurant 1,5  
Zona de servei de bar, restaurant , bugaderia 10                      

NOMBRE DE SORTIDES PER PLANTA I LONGITUD DELS RECORREGUTS D'EVAQUACIÓ,
segons taula 3.1 DB SI3

L'hotel s'ha dissenyat per tal que els recintes disponguin de mes d'una sortida per
planta.  La longitud dels recorreguts d'evaquació fins una sortida de planta no pot
excedir de ≤50m.

TIPOLOGIA D'ESCALA D'EVAQUACIÓ  , segons taula 4.2 i 5.1 DB SI3

L'ús de l'edifici es per hotel de 4 estrelles, residencial públic; 
  - Psemisot+PB+2PP
  - Alçada evaquació ≤ 28 m --> nº plantes (4) i ample escala --> Escala no
protegida

DIMENSIONAT DELS MITJANS D'EVAQUACIÓ
L'hotel s'ha dissenyat per una capacitat de l'ordre 120 persones  (51 hostes +52
persones rest/bar+ 15 persones de servei).
- ample portes A ≥ P / 200 120 /200         A =0,60 --> 1m mín
- Passadissos A ≥ P / 200 ≥ 1m 120 /200         A =0,60 --> 1m mín
- Escales E ≤ 3S + 160 As 3·30+160·1,2=282         A =1,20

PROPAGACIÓ INTERIOR

CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D'INCENDIS , segons taula 1.1 DB SI 1

El CTE DB-SI estableix la resistència al foc dels elements segons una nomenclatura
determinada :

- R (T) _ temps en el que s'ha de mantenir la capacitat portant dels elements,
s'aplica per elements estructurals

- E (T) _ temps en que s'ha de mantenir l'integritat de l'element
- I  (T) _ temps en el que el material ha de mantenir l'aïllament tèrmic, doncs no

es pot escalfar el costat oposat on s'estigui produint l'incendi
Segons l'activitat de l'edifici i la seva superfície es determina el número de sectors
d'incendi.

Per a residencial públic (Hotel) , la superfície construïda de cada sector d'incendis no
ha d'excedir els 2500 m². La màxima superfície la trobem a planta baixa 1280 m². Els
locals on la superfície sigui superior a 500 m² les portes hauran de ser EI-30 C5. Aquestes
superfícies només es podran duplicar quan l'edifici estigui dotat d'alguna instal·lació
automàtica protegida d'extinció.

Una altre aspecte a tenir en compte, és que a cada canvi d'ús de l'edifici s'haurà de
separar, és a dir, que formarà part d'un sector d'incendi diferent. Qualsevol ús que no
sigui residencial públic, haurà de formar part d'un altre sector, sempre i quan no superi
els 500 m², sinó n'hi haurà més d'un.

Respecte als locals i zones amb risc especial, en funció de l´'us o la quantitat de
potència instal·lada. Aquests locals es subdividiran segons si el risc d'incendi és baix, mig
o alt. Els locals de risc especial conformaran sectors d'incendi independents : segons
taula 2.1 DB SI1
    Sales instal·lacions Risc alt EI-180
    Magatzem de residus Risc alt EI-180
    Cuina (potència instal·lada<50kw sistema automàtic d'extinció)Risc mig EI-120
    Cambres frigorífiques Risc mig EI-120
    Àmbit maquinària ascensors Risc baix EI-90
    Sala de caldera (potència útil nominal de 70<P≤200kw) Risc baix EI-90
    Bugaderia (20<S<100m²) Risc baix EI-90

Des de qualsevol zona de risc especial, el màxim recorregut d'evaquació fins a una
sortida del local serà de 25 m .

En les cuines dels apartaments no es superen les potències indicades així que estàn en
el mateix sector que la resta de les cambres que conformen la  unitat.
El sistema d'extracció de fums de la cuina  està format per conductes independents  i
aquest són exclusius per a cada cuina. Són registrables cada tres metres i estan
envoltats per elements que compleixen una resistència igual o superior EI-30.

Respecte al pas d'instal·lacions a través d'elements de compartimentació d'incendi,
aquest tenen continuïtat en els espais ocults.

RESISTÈNCIA AL FOC DE LES PARETS, SOSTRE I PORTES QUE DELIMITEN SECTORS D'INCENDIS
, segons taula 1.2 DB SI1

Per a residencial públic, amb altura d'evacuació ≤15 m, la resistència al foc ha de ser
de compartimentació interior ha de ser :

- Parets i sostres entre habitacions d'hotel EI-60
- Parets i sostres de les zones de pública concurrència EI-90
- Elements constructius que delimiten sectors d'incendi EI -90/EI-120
- Portes ascensors - muntacàrregues EI-30
- Portes que separen sectors d'incendi EI-T C5
- Sostres, parets i terres en recintes de risc especial B-s1, D0 / BFL S1
- Espais ocults en cel ras B-s3, D0 / BFL S2
- Revestiments dels recorreguts d'evacuació B-s1, D0 / CFL S1

Referent a limitar el risc de propagació vertical i horitzontal d'un edifici per la façana
entre dos sectors diferents, la façana del hotel ha de ser com a mínim EI 60, en una
franja d'1 metre d'alçada com a mínim.

EVAQUACIÓ DELS OCUPANTS

DOTACIÓ DE INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS , segons taula 1.1 DB SI 4

1. Caldran extintors portàtils d'eficàcia 21A-113B a 15 metres del recorregut a cada planta ,
com a màxim, des de tot origen d'evaquació i en la resta de zones de risc especial.
A la cuina es requereix una instal·lació automàtica d'extenció.
2. Boca d'incendi equipada (BIE's)  ; per a l'ús residencial públic i amb una superfície construïda
> 1000 m², i capacitat de l'hotel > 50 persones, serà necessari BIE's de 25 mm cada 25 m de
recorregut.
3. Columna seca / instal·lació automàtica d'extinció ; com l'alçada d'evaquació no excedeix
de 24 m, no serà necessari disposar de columna seca ni instal·lació automàtica d'extinció.
4.  Hidrants exteriors ; com que la superfície construïda de l'hotel és 3160 m² , esta compresa
entre 2000 - 10000 m², serà necessari, ubicat a prop de l'entrada principal de l'hotel.
5. Instal·lació de detecció i d'alarma d'incendis ;  com que la superfície construïda de l'hotel
excedeix de 500 m² serà necessari. Un sistema de detecció i alarma amb detectors òptics de
fum a cada habitació i en les zones comunitàries de pública concurrència.

SECTORS D'INCENDI , s'ha compartimentat l'edifici en funció de la superfície i ús de les diferents
zones segons CTE, i les resistències al foc que han d'assegurar els tancaments limitadors dels
sectors.

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

SECTOR 1 - Zones Comunitàries
SECTOR 2 - Zones per a serveis hotel
SECTOR 3 - Habitacions de l'hotel
SECTOR 4 - Nucli comunicació 1

HIDRANT

DE INCENDIO

RÓMPASE EN CASO

1.70 1.50

1

2

3

1.Tapa de 80 x 60 cm

2.Equip de manguera

format per vàlvula de

globus,

eix de gir horitzontal,

manguera de 20m de

longitud,

llança i boqueta.

3.Enfoscat interior amb

morter de ciment i sorra 1:5

COL·LOCACIÓ D'EXTINTOR I BIE

Hidrant

Dues boques de 70mm de diàmetre
Boca de 100mm de diàmetre

Clau de pas

Canonada de 100mm de diàmetre

Recolzament de formigó

Connexió a la red

LLUM D'EMERGENCIA SOBRE MARC DE PORTES

0.35

0.14

Alçat

SECTOR 5 - Nucli comunicació 2
SECTOR 6 - Nucli comunicació servei
SECTOR 7 - Locals tècnics
SECTOR 8 - Zones de pública concurrència
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Planta semisoterrani

Planta baixa Planta primera Planta segona

Prevenció, Protecció incendis
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