
SEC 01
aparcament

1134m2

RE 04
magatzem 01

51m2

PV 01
escala 1

30m2

RE 01
cambres
frigorífiques

114m2

RE 05
magatzem 02

137m2

RE 03
magatzem de residus

8,6m2

PV 03
patinet 3

1,4m2

PV 02
escala 3
31,4m2

RE 02
sala de màquines

17,4m2

Evac. 27m

Evac. 43m

Evac. 28m

Evac. 42m

Evac. 30m

RE 07
vestidors

70m2

SEC 02
docent 01

555m2

PV 04
patinet 1
5,75m2

SEC 04
 pública

concurrència
184m2

PV 01
escala 1

30m2

PV 03
patinet 3

1,4m2

PV 02
escala 3
31,4m2

RE 03
magatzem de residus

8,6m2

Evac. 25m

Evac. 37m

Evac. 27m

Evac. 22m

Evac. 38m

RE 11
magatzem 01

18m2

SEC 02
docent 01

550m2

SEC 03
docent 02

317m2

PV 04
patinet 1
5,75m2 PV 01

escala 1
30m2

PV 03
patinet 3

1,4m2

PV 02
escala 3
31,4m2

RE 03
magatzem de residus

8,6m2

Evac. 24m

Evac. 27m

Evac. 39m

Evac. 26m

Evac. 24m

Evac. 33m

RE 13
cuina

266m2

PV 04
patinet 1
5,75m2 PV 01

escala 1
30m2

PV 03
patinet 3

1,4m2

PV 02
escala 3
31,4m2

RE 03
magatzem de residus

8,6m2

Evac. 24m

Evac. 27m

Evac. 39m

Evac. 26m

Evac. 24m

Evac. 33m

RE 16
cuina

266m2

RE 17
magatzem 01

17m2

PV 04
patinet 1
5,75m2 PV 01

escala 1
30m2

PV 03
patinet 3

1,4m2

PV 02
escala 3
31,4m2

RE 03
magatzem de residus

8,6m2

Evac. 26m

Evac. 35m

Evac. 39m
Evac. 26m

RE 19
cuina

409m2

SEC 05
docent 01

227m2

PV 04
patinet 1
5,75m2 PV 01

escala 1
30m2

PV 03
patinet 3

1,4m2

PV 02
escala 3
31,4m2

RE 03
magatzem de residus

8,6m2

Evac. 24m

Evac. 23m

PV 01
escala 1

30m2

SEC 05
docent 01

267m2

RE 20
sala de màquines

53m2

ESCALA 02

ESCALA 01

ESCALA 03

ESCALA 02

21.60 m2 ESCALA 02

21.60 m2

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

LÍMIT SECTOR D'INCENDI

SEÑALITZACIÓ DE SORTIDA DE PLANTA/RECINTE

SEGURETAT EN CAS D'INCENDI. Memòria justificativa DBSI

PLANTA SOTERRANI PLANTA BAIXA PLANTA PRIMERA PLANTA SEGONA

PLANTA TERCERA PLANTA QUARTA PLANTA CINQUENA COBERTA

1. DB SI 1. Propagació interior

Sectors d'incendi (SEC)

Segons la taula 1.1,  l'edifici s'hi distingeixen 3 usos diferents: docent, que és l'ús principal, pública concurrència,
associat a l'auditori i aparcament. L'auditori i el garatge constitueixen dos sectors diferenciats i tot l'espai destinat
a docència es divideix en 3 sectors d'incendis. D'aquesta manera l'edifici es divideix en 5 sectors d'incendis (veure
taula).

Segons la taula 1.2, les parets i sostres que separen un sector d'un altre han de garantir un valor concret de
resistència davant del foc en funció de si es troben sobre o sota rasant i tenint en compte que l'altura d'evacuació
de l'edifici es troba compresa entre 15 i 28m:

Els elements constructius separadors de l'aparcament i l'auditori tenen una resistència al foc igual o 
superior a EI120. En el cas de les portes, EI₂ 60-C5.

Els elements constructius que separen sectors d'ús docent entre si tenen una resistència al foc igual o 
superior a EI90. En el cas de les portes, EI₂ 45-C5.

Locals de risc especial (RE)

Segons la taula 2.1 distingim diversos tipus de locals de risc especial a l'edifici: cambres frigorífiques, sales de
m`quines, magatzems de residus, vestidors, cuines, i magatzems. La classificació dels locals és sempre de risc baix
(veure taula).

Segons la taula 2.2:
La resistència al foc de l'estructura portant és igual o superior a R90.
La resistència al foc de parets i sostres que separen els locals de la resta de l'edifici és igual o sup. a EI90.
No calen vestíbuls d'independència entre els locals i la resta de l'edifici.
Les portes de comunicació amb la resta de l'edifici tenen una resistència de EI₂ 45-C5 o superior.
El recorregut màxim fins a una sortida del local és de 25m.

Espais de propagació vertical

A l'edifici s'hi troben 6 espais de possible propagació vertical del foc: les tres escales i els tres patinets
d'instal·lacions. Els elements separacdors d'aquests espais amb la resta de l'edifici garanteixen la resisitència al foc
oportuna.

1. Exigències

El Codi Tècnic de l'Edificaciño en el seu capítol DB SI determina 6 exigies bàsiques que qualsevol edifici de nova
construcció ha de garantir:

SI 1. Propagació interior: Es limitarà el risc de propagació del foc per l'interior de l'edifici a través de la seva
compartimentació en sectors d'incendis independitzats els uns dels altres mitjançant elements constructius amb
requisits específics de resistència al foc. També es detectaran i independitzaran de la resta de l'edifici els locals amb
risc especial.

SI 2. Propagació exterior: Es limitarà el risc de propagació per l'exterior de l'edifici ja sigui cap al mateix edifici o
cap als edificis veïns. Per a aconseguir-ho es determinarà un valor mínim de resistència al foc aplicable a façanes i
cobertes i es controlarà les distàncies mínimes entre obertures i elements veïns o de compartimentació propis.

SI 3. Evacuació d'ocupants: L'edifici comptarà amb els mitjans d'evacuació necessaris per a l'evacuació sense
perill dels seus ocupants. Es dimensionaran les portes i passadissos dels recorreguts d'evacuació, es limitaran les
longituds d'aquests i es determinarà el nombre i amplada d'escales,

SI 4. Instal·lacions de protecció contra incendis: L'edifici comptarà amb els sitemes de protecció contra incendis
necessaris per a la seva detecció i extinció; extintors portàtils, boques d'incendi equipades, un hidrant exterior, i
sistemes de detecció i alarma.

SI 5. Intervenció de bombers: Es facilitarà l'accés dels equips de rescat i extinció d'incendis

SI 6. Resistència al foc de l'estructura: L'estructura portant garantirà la seva resistència al foc durant el temps
necessari per al compliment de les anteriors exigències.

2 Criteris generals

Amb l'objectiu de garantir les exigències abans determinades, s'escolliran els materials de construcció que garanteixin
els valors de resistència que es determinin en cada cas i es dotarà l'edifici de tres escales d'evacuació protegides, que
garantiran l'evacuació de tots els usuaris amb uns recorreguts d'evacuació sempre inferiors als 50m que el CTE
estableix com a màxim.

Les portes dels recorreguts d'evacuació sempre tinfran un ample de 90cm i les escales d'evacuació de 150cm,
garantint així una evacuació segura i sense perill.

En els plànols següents s'observa la compartimentació en sectors d'incendi de cadascuna de les plantes i
s'especifiquen les sortides de planta i de l'edifici tot indicant les longituds dels recorreguts d'evacuació més
desfavorables en cada cas.

Volumetria de l'edifici: 3 peces Nuclis verticals de l'edifici Evacuació dels ocupants:
tres zones vinculades als tres nuclis

OCUPACIÓ

Aparcament: 13134m2 /10m2/pers = 131 pers
Zona de preparació: 60m2 /5m2/pers = 12 pers

Total : 143 pers

OCUPACIÓ

Vestíbul principal: 170m2/10pers/m2 = 17 pers
Banys: 25m2/3pers/m3 = 8 pers
Restaurant: 175m2/1,5pers/m2 = 117 pers
Cuina: 135m2/10pers/m2 = 14 pers
Vestidors: 70m2/3pers/m2 = 23 pers
Vestíbul: 45m2/10pers/m2 = 5 pers
Auditori: 68 seients = 68 pers
Banys: 33m2/3pers/m2 = 11 pers
Bar: 135m2/1,5pers/m2 = 90 pers

Total : 353 pers

OCUPACIÓ

Vestíbul: 210m2/10pers/m2 = 21 pers
Banys: 25m2/3pers/m3 = 8 pers
Administració: 25m2/10pers/m2 = 3 pers
Sala polivalent: 30 seients = 30 pers
Sala de vi: 100m2/5pers/m2 = 20 pers
Zona de servei: 35m2/10pers/m2 = 4 pers
Banys: 33m2/3pers/m2 = 11 pers
Biblioteca: 270m2/5pers/m2 = 54 pers

Total : 151 pers

OCUPACIÓ

Vestíbul: 240m2/10pers/m2 = 24 pers
Banys: 25m2/3pers/m3 = 8 pers
Menjador: 100 seients = 100 pers
Cuina: 197m2/5pers/m2 = 39 pers
Zona de servei: 62m2/10pers/m2 = 6 pers
Aules: 365m2/2pers/m2 = 183 pers

Total : 360 pers

OCUPACIÓ

Vestíbul: 240m2/10pers/m2 = 24 pers
Banys: 25m2/3pers/m3 = 8 pers
Menjador: 100 seients = 100 pers
Cuina: 197m2/5pers/m2 = 39 pers
Zona de servei: 62m2/10pers/m2 = 6 pers
Aules: 365m2/2pers/m2 = 183 pers

Total : 360 pers

OCUPACIÓ

Vestíbul: 198m2/10pers/m2 = 20 pers
Banys: 25m2/3pers/m3 = 8 pers
Tallers: 333m2/5pers/m2 = 67 pers
Zona de servei: 62m2/10pers/m2 = 6 pers

Total : 101 pers

OCUPACIÓ

Zona de professors: 265m2/5pers/m2 = 53 pers

Total : 53 pers

2. DB SI 2. Propagació exterior

Façanes

Totes les façanes cumpleixen una resistència al foc igual o superior a EI 120.

Igualment queden garantides les distàncies mínimes entre obertures situades en plans de façanes contigus que
tanquen sectors d'incendi diferents:

Angle entre plans 0 45 60 90 135 180
Distància mínima (m) 3 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50

Cobertes

Totes les cobertes cumpleixen una resistència al foc igual o superior a REI 60 al menys en una franja de 50 cm
d'ample al voltant dels edificis colindants i de 100 cm d'ample al voltant de les trobades entre la coberta i
qualsevol element delimitador de sector d'incendi o de local de risc especial alt.

Es cumpleix que en les trobades entre una coberta i una façana que corresponguin a tancaments de sectors
d'incendi diferents, la altura h sobre la coberta a la que es troba qualsevol element de la façana amb una
resistència al foc inferior a EI60 serà com a mñinim la indicada a la taula següent, segons la distància d en
projecció, entre la façana i qualsevol element de la coberta que també tingui una restistència al foc inferior a
aquets mateix valor.

d (m) 2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0
h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00

3. DB SI 3. Evacuació d'ocupants

Càlcul de l'ocupació

Segons les densitats que mostren la taula 2.1 es calcula la ocupació de cada espai de l'edifici (veure plànols).

Número de sortides i longitud dels recorreguts d'evacuació

Segons els requisists establerts a la taula 3.1, l'edifici ha de comptar amb 3 nuclis d'escales que garanteixen 3
sortides de planta. És en aquest cas quan s'acompleix la condició de la longitud màxima del recorregut
d'evacuació: 50m.

Dimensionament dels mitjans d'evacuació

Determinarem l'amplada de les tres escales de l'edifici així com les de les portes que en donen accés aplicant la
taula 4.1 del DBSI3:

Càlcul de l'amplada de la porta de l'escala i de totes les portes situades al llarg del recorregut d'evacuació
corresponents a  cadascuna de les tres escales que són sortides de planta:

Aplicant la fórmula P/200, on P és el nombre de persones que atravessaran la porta en qüestió, considerant
sempre que una de les escales està bloquejada i, en concret, la hipòtesis més desfavorable. Per a fer el càlcul de
l'amplada de les portes a la planta de sortida de l'edifici, en el nostre cas la planta baixa, determinarem el valor P a
utilitzar en la fòrmula escollint entre el menor de el sumatori dels valors P de totes les plantes que hi
desemboquen o el valor 160A (sent A l'ample de l'escala en la plana en qüestió).

* Tindrem en compte que el valor mínim és de 80cm

Totes les nostres portes són de 90cm garantint els valors mínims establerts i calculats segons el CTE. En planta
baixa apareixen dues portes a cadascuna de les escales, una per a l'evacuació ascendent i una altra per a la
descendent.

Càlcul de l'amplada dels trams de cadascuna de les tres escales que són sortides de planta:

Aplicant la fórmula E=3S+160A, on E és el sumatori de persones de la planta en qüestió i totes les superiors
i/o inferiors que faran servir l'escala (no considerem cap escala bloquejada), S és el sumatori de les projeccions en
planta dels trams d'escala per sobre i/o per sota de la planta considerada i A és el valor que estem buscant.

Considerem que S=6m de llarg x 2A i així s'extreu que: A= E/(36n+160), on n és el nombre de plantes per
sobre i/o per sota de la considerada.

Totes les nostres escales tenen un ample d'1,5m, garantint els valors mínims establerts i calculats segons el CTE

Protecció de les escales

Segons la taula 5.1 establim els criteris de protecció de les tres escalesde l'escola.

- En l'evacuació descendent, amb una altura d'evacuació de 21m i un ús docent, les escales d'evacuació hauran de
ser PROTEGIDES.

- En l'evacuació ascendent, amb una altura d'evacuació de 4m i un ús aparcament, les escales d'evacuació hauran
de ser ESPECIALMENT PROTEGIDES.

4. DB SI4 . Instal·lacions de proteció contra incendis

Segons la taula 1.1 del DB SI4 establim la dotació necessària d'equips contra incendi de l'edifici per a un ús docent:

- Boques d'incendi equipades del tipus 25mm
- Un hidrant exterior
- Sistema d'alarma de senyal acústica i lluminosa
- Sistema de detecció d'incendis

Tots els elements d'utilització manual estaran senyalitzats mitjançant senyals definides a la norma UNE 23033-1 i
tindran les dimensions establertes en el codi tècnic.

5. DB SI5. Intervenció dels bombers

Queda garantit, en els carrers d'aproximació a l'edifici, una amplada mínima de 3,5m, un gàlib lliure de 4,5m i una
capacitat portant del vial de 20kN/m2.

D'altra banda, queda garantit en tot l'entorn de l'edifici, donat que l'altura d'evacuació és major de 9m, una
amplada de 5m i el gàlib lliure igual que la de l'edifici. La separació entre el vehicle i la façana, donat que hi ha
arbres i mobiliari urbà, es manté dins el límit de 18m que marca la normativa. La distància màxima fins als
accessos és inferior a 30m. La pendent és d'un 3% (<10%).

6. DB SI6. Resistència al foc de l'estructura

Segons la taula 3.1, els elements estructurals principals garanteixen una resistència al foc de R120 a la planta
soterrani i de R90 en la resta de plantes, tenint en compte l'ús, docent, i l'altura d'evacuació, 21m.

Segons la taula 3.2, en els locals de risc especial baix, com els del nostre edifici, es cumpleix també una resistència
al foc de R90.

SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
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