
SECCIÓ FUGADA LATERAL - INCENDIS

“A museum is a place where one should lose one’s head.”
RENZO PIANO

A Estratègies incendis

1.Normativa aplicable

2.Sector d’incendis

3.Resistència al foc dels elements.

4.Recorregut d’evacuació

5.Dotació d’instalacions

Instalació contra la propagació d’incendis
Normativa CTE - DB - SI

per la manca d’informació a la normativa noruega s’adapta a la normativa CTE

La superficie construida de cada sector d’incendi no ha d’excedir els 2500 m2 a excepció de:

Els espais destinats a públic assentat, tipus cinema o teatre així com museus, els espais de culte 
religiós o recintes esportius. 

a)compartimentació mitjançant barreres superiorrs a EI 120
b) tinguin resolta la evacuació mitjançant sortides de planta que comuninquin amb un secotr de 
risc mínim.
c) materials de revestiment siguin B-s1d0, en murs i sostres i BFL-s1 en terres.
d) la densitat de la càrrega del foc deguda a els materials de revestiment i al mobiliari fix no ex-
cedeix els 200 MJ/m2.

Resistència al foc dels elements segons CTE

Portes ascensors E-30
Resistència al foc de cobertes i façanes EI 120

Recintes 15<h<28m
Ús públic parets i sostres EI 120 Portes EI2 30 C5

Recintes de risc especial RB RM
Estructura portant R90 R120
Parets i sostres R120
Portes de comunicació EI2 30-C5  EI245-C5
màxim recorregut <50 m

El projecte consta dels següents elements constructius que compleixen ampliament la normatica 
especificada anteriorment.

Els murs de formigó de 50 cms poden garantitzar una resistència al foc de R 180 segons la taula 
següent.

Les vigues exposades en tres de les seves cares garanteixen R 180 mínim ja que les dimen-
sions són de 600 mm per 2000 mm segons les taules

La llosa massissa que fa de forjat amb una espessor superior a 20 cms sense revesitiment inferi-
or el qual pot oferir una RI240.

Mobiliari de fusta ignifuga a EI60

Zona de pública concurrència

50 m si es tracta d’una planta, inclòs aparcament, que té una sortira directa a espai exterior segur 
o bé la sortida és en un espai on el risc d’incèndi sigui irrellevant.
* pot ser ampliable un 25 % o fins a 70 m si l’edifici disposa de extinció automàtica d’incèndis

Dotacions d’instalacions contra incendis

Generals

Extintor portàtil d’eficiència 21A - 113B en un radi de 15 m

Zona de risc especial

Boca d’incendi equipada
instalació automàtica d’extinció

Pública concurrència

Boques d’incendis (sup>500m2)
Hidrants exteriors
Ruixadors al sostre

Es col·loquen tots els elements necessàris per la protecció contra incendis. Extintors, alarmes, 
pulsadors, llums d’emergències, detectors de fum i sistemes de extinció automàtica situades par-
ticularment per la distribució de l’exhibició

Detall - secció diagrama explicativa de l’evacuació del museu.

Es destaquen dues zones d’evacuació. Una primera a través d’un túnel de 
seguretat amb una altra resistència al foc i una probabilitat mínima de incen-
dis que recórrer tota la llargaria del museu.

Evacuació a través del pati interior dels grans pavellons d’exposició. El mu-
seu disposa de sortida directe a una zona segura que amb unes escales 
permet sortir a la coberta de l’edifici. I un tercera via recorrent els patis in-
teriors

Límit de sector segur d’evacuació

Sortida d’emergència

Punt d’origen

Indicador d’evacuació descen-
dent

Accés bloquejat

Pulsador d’emergència

Avisador sonor

Ruixador

Detector de fums

Hidrants
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