
Origen del recorregut evacuació

Recorregut d’evacuació

Sentit recorregut

Senyal de sortida

Final recorregut

Distància recorregut

Detector de fums

Extintor portàtil

Polsador d’alarma

Boca d’incendis

Alarma amb megafonia

Porta de sortida d’emergencia

SECTORITZACIÓ

Sala de neteja Baix R-90 EI-90 = 25 m 

RiscZona recorregut

Baix R-90 EI-90 = 25 m 
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Baix R-90 EI-90 = 25 m Sala quadres control
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Despatxos Alt

BaixAscensor

MigMagatzem

Estructura/Parets/sostres

R-120 EI-120

R-180 EI-180

= 25 m 

= 25 m 

= 25 m 

= 25 m 

R-90 EI-90

R-120 EI-120

RECORREGUTS D’EVACUACIÓ

- En els trams de recorregut transcorreguts per espai lliure (coberta) no s’excediran els 75m.

- La longitud del recorregut fins a un punt del qual sorgeixin 2 recorreguts no excedirà els 17,2m

- La longitud dels recorreguts d’evacuació fins a una sortida no excedirà els  35m.

automàtica.

Per plantes o recinte que disposin de mØs d’una sortida de planta s’instal•laran sistemes d’extinció 

ï»¿- Zones de risc especial integrades en el ediï

ï»¿EI-90, ja que lâ��ediï‹� ci tˆ' una alˆ§ada dâ��evacuaciˆ‡ inferi

- La resistŁncia al foc de les parets, sostres i portes que delimiten sectors d�incendi ha de ser 

ï»¿-En altres zones del ediï‹� ci, la superfˆ›cie de cada sector dâ��incendi no pot superar els 

amb espai per allotjar els pacients d�un dels mòduls contigus.

-Les zones d�hospitalització s�han de compartimentar com a mínim en dos sectors d�incendis i  

2500 m2

-La superfície construïda de cada sector d�incendi, en zones d�hospitalització, no pot superar els  

-Utilització de sistemes d�extinció automàtica.  

- Condicions compartimentació:

- Pœblic concurrencia i Hospitalari (PB i P+1)

- Pœblic concurrencia i residencial pœblic

- Ús previst:

DENSITAT D’CUPACIÓ:

- Serveis ambulatoris i diagnòstic: 10m2/persona

-Sales d’esperda: 2m2/persona 

- Hospitalari:

- Espais d’œs mœltiple:  1m2/persona

- Zones d’allotjament: 20m2/persona

- Residencial Pœblic:

DOTACIÓ INSTAL•LACIONS CONTRA INCENDIS

ENLLUMENAT D’EMERG¨NCIA

ELECTRICITAT

REQUERIMENTS LUM˝NICS

Lectura/escriptura 500 lux

EM (lux)

300 luxRecepció

200 luxMagatzems

100 luxPassadissos

100 luxBanys/serveis

100 luxSala descans

200 luxHall

150 luxEscales

200 luxHabitacions

REQUERIMENTS ENERG¨TICS

- S’utilitzaran làmpades d’alt o molt alt rendiment energŁtic.

flux de les làmpades segons els nivells d’il•luminació natural detectats.

- S’optimitzarà la llum natural mitjançant la instal•lació a les zones comuns amb sensors. Regularan el 

dotaran amb sistemes temporitzats.

- S’instal•larà al menys un sistema dapagat i encesa manual a cada estança, exepte als banys, que es 

Light Up B183

Base Lighting

iN30

Pinhole M247

voltatge.

Luminària empotrable halògena de baix 

iRound BE59

Luminària downlight de llum directa.

iPlan LED

directa de LED d’alt rendiment cromàtic.

Luminària empotrable o plafó amb emissió 

funció de senyalització i orientació

Luminària LED empotrable al terra amb 

Emissió luminosa suau i indirecta, difosa.

Luminària empotrable de fluorescents. 

ideal per a accessis o àrees de recepció.

Sistema de LED empotrat al fals sostre, 

Reflex Professional M583

halògena

Lluminària quadrada fixe 

Kriss

regulació del feix de llum.

òptic regulable. Permet la 

Aplic d’al•lumini amb sistema 

Laser M317

warm-white

d’alt rendiment. Tonalitat 

Lluminària LED empotrable fixe 

Pinhole MB64

halògena de baix voltatge.

Lluminària rodona wall-washer 

AmbiScene Vanity Mirror

Combina mirall i il•luminació blanca ajustable

Solució lœminica i per a cosmŁtica en un. 

Subquadre planta baixa

Il•luminació d’emergŁncia

Il•luminació en general

Maquinària ascensors

Aparells climatització

recepció, altres sales, banys, etc

Endolls: espais comuns, 

Il•luminació d’emergŁncia

Il•luminació en general

Maquinària ascensors

Aparells climatització

Subquadre planta primera

recepció, consultes, banys, etc

Endolls: espais comuns, 

Il•luminació d’emergŁncia

Il•luminació en general

Maquinària ascensors

Aparells climatització

Subquadre planta segona

sales de cura, banys, etc

Endolls: espais comuns, habitacions, 

Il•luminació d’emergŁncia

Il•luminació en general

Maquinària ascensors

Aparells climatització

Subquadre planta tercera

sales de cura, banys, etc

Endolls: espais comuns, habitacions, 

Il•luminació d’emergŁncia

Il•luminació en general

Maquinària ascensors

Aparells climatització

Subquadre planta quarta

banys, etc

Endolls: espais comuns, restaurant, 

Il•luminació d’emergŁncia

Il•luminació en general

Maquinària ascensors

Aparells climatització

banys, etc

Endolls: espais comuns, restaurant, 

Subquadre planta cinquena

Il•luminació en general

Maquinària ascensorsSubquadre planta sotacoberta

ACS, captadors solars, etc

Instal•lacions: Calderes, acumuladors 

Quadre general de protecció

Comptador general

(Caixa general de protecció)

CGP

(Estació transformadora)

E.T

Connexió a xarxa general

Presa de terra

SQ 00

SQ 01

SQ 02

SQ 03

SQ 04

SQ 05

SQ 06

SQ 07

SQ 08

SQ 09

SQ 10

SQ 11

SQ 12

SQ 13

SQ 14

SQ 15

SQ 16

SQ 17

SQ 18

SQ 19

SQ 20

SQ 21

SQ 22

SQ 23

SQ 24

SQ 20

SQ 21

SQ 22

SQ 23

SQ 24

SQ 25

SQ 26

SQ 27

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

- Senyalització de les instal•lacions i recorreguts

- Un hidratant exterior. Un si la superfície total contruïda està entre 2000 i 10000m2

telefònica amb els bombers.

transmissió d�alarmes locals, d�alarmes generals i d�instruccions verbals i comunicació directa 

- Sistema de detecció i d�alarma d�encesa. Disposarà de detectors i de polsadors manuals; 

- Boques d�incendi de 25 mm, assumint que s’allotjaran mØs de 50 persones.

- Un extintor mòbil de 25 kg de pols de CO2 per cada 2500 m2 de superfície i fracció.

i en les zones de risc especial.

- Extintors portàtils com a màxim cada 15 m des de qualsevol origen d�evacuació (21A-113B)

IL•LUMINACIÓ I ELECTRICITAT

s’estableixen uns valors per a garantir el confort lumínic dels espais:

Segons UNE-EN 124664-1, en edificis d’oficines, restaurants, hotels, residŁncies i centres educatius, 

Em: il•luminació mitja horitzontal constant (lux)

S: Superfície il•luminada (m2)

P: potŁncia de la làmpada i l’equip auxiliar (W)

VEEI= P x 100 / s x EM   sent:

la il•luminació), el qual determina W7m2 segons:

Segons la normativa CTE-DB-HE3, no es podrà sobrepassar el valor VEEI (valor d’eficàcia energŁtica de 

per planta.

connectata s auna presa de terra i a un subquadre 

protecció, els comptadors, el quadre general, 

mar. A continuació trobem la caixa general de 

alimentada a travØs de la xarxa de l’Hospital del 

transformadora situada a la planta -2, 

El circuit d’electricitat es basa en una estació 

una il•luminància de 5lux.

Els quadres de distribució de l’enllumenat hauran d’estar a una alçada mínima de 2m i amb 

d’aquest.

Aquest enllumenat es col•locarà marcant el recorregut d’evacuació, les portes al llarg 

amb una font d’alimentació pròpia.

a partir descens del 70% del seu valor nominal. El seu funcionament Øs automàtic i compta 

Proporcionarà una il•luminació mínima en cas de fallada de l’alimentació general i s’activarà 
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