
Planta Baixa - Sala d'assaig, foyer i cafeteria

Planta primera - Sala polivalent, sala d'exposicions i vestidors de canvis ràpids

Planta tercera - Tallers

H

Planta Segona - Espai de gestió, doble alçada de la Sala Polivalent i vesidors comuns i privats

Planta quarta - Tallers

H

H

Protecció en cas d'incendi

CTE DB SI

Protecció en cas d'incendi

Càlcul de la concurrència

3m^2/persona --> 40 personesLavabos

2m^2/persona --> 135 personesZona d'exposicions

2m^2/persona --> 67 personesVestíbuls, vestuaris, camerinos

0.5m^2/persona --> 1014 personesseients indefinits (Sala d'assaig)

232 persones fixes + 156 variablesseients definits (Sala Polivalent)

Zona destinada a espectadors asseguts 

Dimensionat d'elements i recorreguts d'evacuació

A>=30cm fins a 7 seients, 2.5cm per seient addicional fins un màxim de 12 seients totals

Passos entre seients fixes, sortida per un extrem de la fila

E<= 3S +160As

Escales protegides

A>=P/200 >= 100cm

Passadissos i rampes

A>= P/200 (sense que la fulla sigui menor de 60cm o major de 123cm)  >=80cm

Portes i passos

dos sortides de planta o de recinte.

La longitud dels recorreguts fins a alguna sortida de planta no supera els 50m si existeixen al menys 

determina que ha de ser R-120

Estructura--> segons alçada i tipus d'edifici es 

Sistema d'alarma i megafonia

1 hidrant exterior equipat (3 sortides)

l'evacuació

Extintor --> cada 15m desde l'origen de 

Elements de protecció

un nivell REI-120

risc especial - risc mig, i hauran d'estar protegits a 

al seu volum (V<200m^3) es consideren locals de 

magatzems d'escenografies o mobiliari) que degut 

existeixen estances de risc especial (vestidors, 

Ja que l'edifici és de Pública Concurrència, 

d'incendis haurà de ser EI-120.

de les parets, sostres i portes que separin sectors 

Donada la seva alçada (21m), la resistència al foc 

que 2.500 m^2, excepte justificació pertinent.

per tant cada sector d'incendi haura de ser menor 

L'edifici pertany al grup de Pública Concurrència, 

cas d'incendi

Sectorització de l'edifici per a la seva protecció en 

Polsador d'alarma 

Hidrant

Extintor

Arribada a zona segura

Sentit de la evacuació

Recorregut d'evacuació

Origen punt d'evacuació

Llegenda
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