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SECCIó FORJAT EGO_CLT 
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SECCIó CObERTA EGO_CLT MIX

secció reduïda després de la 
carbonatació

secció reduïda després de la 
carbonatació

PROTECCIó CONTRA INCENDIS

COMPORTAMENT DE LA FUSTA DAVANT EL FOC

La fusta és un dels materials que ofereix millor resistència al foc, ja que es consumeix molt lentament, sense patir 
deformacions significatives. Això permet un desallotjament dels ocupant durant un temps relativament gran si es 
compara amb altres materials, com ara l’acer
La fusta, al ser un material orgànic, és combustible. La temperatura d’inflamació en circumstàncies favorables, és 
d’uns 275ºC,  depenent fonamentalment del temps d’escalfament. En el procés de combustió, es poden distingir 3 
fases: l’escalfament, la ignició i la carbonatació

CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIó EN SECTORS D’INCENDIS (CTE_Db_SI)

Ús residencial  púbic / Ús hospitalari* _   La superfície construïda en cada sector d’incendi no ha ser major a 
2500m2
*considerem ús hospitalari a la part d’habitacions, ja que els residents poden ser persones amb mobilitat molt 
reduïda

Superfície per planta < 500m2  _  Un sector d’incendis per planta

RESISTÈNCIA AL FOC DE PARETS, SOSTRES I PORTES QUE DELIMITEN SECTORS D’INCENDI

Pública concurrència (Pb)     EI90 (parets I sostres)  EI245C5 (portes*)
Ús residencial públic  15 < h ≤ 28 m  EI90 (parets I sostres)  EI245C5 (portes*)
Ús hospitalari   15 < h ≤ 28 m  EI120 (parets I sostres)  EI260C5 (portes*)

Estructura (nova construcció)    EI120 (parets I sostres)

* Les portes d’evacuació obriran en el sentit d’evacuació

ZONES D‘ESPECIAL RISC

_Cuina   Risc baix (20 < P ≤ 30 kW)  EI90
_Magatzem  Risc baix    EI90
_bugaderia   Risc baix    EI90
_Sala Instal·lacions Risc baix     EI90 
 

DENSITAT D’OCUPACIó

_Vestíbul Pb   2 m2/persona
_banys plantes baixes  3 m2/persona
_Administració   10 m2/persona
_Vestuaris   2 m2/persona
_Cuina    8 m2/persona
_Restaurant / menjador  10 m2/persona
_Arxiu / magatzem  40 m2/persona 
_Sala tractament usuaris  20 m2/persona
_Ús hospitalari (habitacions) 15 m2/persona

RECORREGUTS D’EVACUACIó

Longitud dels recorreguts al disposar de 2 sortides per planta:

Recorregut fins a la sortida d’evacuació   50m
Recorregut fins a la sortida d’evacuació   35m* 
*en plantes d’hospitalització

Les dues sortides, en aquest cas, són escales protegides de 1,20m d’amplada. Segons CTE, una escala protegida 
d’una amplada de 1,20m, suporta una capacitat d’evacuació de 438 persones (menys de 100 en el nostre cas)

DOTACIó D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIó D’INCENDIS

_Extintors portàtils, un d’eficàcia 21A-113b cada 15m de recorregut d’evacuació (4 per planta)

_boques d’Incendi equipades (bIE),  amb una longitud de mànega de 25m (2 per planta)

_Sistema d’alarma, que emetrà senyals acústics i visuals

_Sistema de detecció d’incendis

_Hidrant exterior. Se n’instal·larà un.

ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA

Proporcionarà il·luminació mínima en cas de fallida de l’alimentació general, i s’activarà a partir d’un descens del 
70% del seu valor nominal. Tindrà una font d’alimentació pròpia i entrarà en funcionament automàticament en cas 
d’emergència.
Es col·locarà marcant el recorregut d’evacuació, sobre les portes al llarg d’aquest, a una alçada mínima de 2m i 
amb una lluminària mínima de 5lux

ACÚSTICA

A nivell acústic, es diferencia la protecció del soroll en tres casos:

_Aïllament acústic de l’exterior. Segons un estudi de sensibilitat acústica realitzat per l’Ajuntament de Figueres, el 
Carrer Nou es troba durant el dia entre 65 < Lar < 70 (sensibilitat acústica baixa). És per això, que l’aïllament davant 
els sorolls de les façanes ha d’atenuar fins els 37 db. L’aïllament escollit, són panells compactes termo-acústics de 
Llana mineral Coteterm, o similar.

_Aïllament acústic entre habitatges. En recintes habitables, tant en murs com en sostres, el soroll aeri màxim 
recomanat és de 50dbA i de 65db a soroll d’impacte. El projecte contempla un paviment resistent al soroll 
d’impacte format per una làmina de linòleum, o similar, i panells de fibra de guix amb aïllament de fibra de fusta 
tipus Fermacell o similar. Aquest paviment no serà continu, tenint sota els murs, una banda elàstica que ajuda a 
evitar el traspàs de soroll.  Pel que fa a les parets, es contempla un trasdosat amb aïllament de fibres de fusta i 
un panell de fibra de guix tipus Pladur o similar a cada banda del mur

_Aïllament acústic entre habitatges i serveis. En aquest cas, el soroll aeri és de 55dbA, i el d’impacte de 60db. 
A més del paviment de les habitacions, disposem de la cambra d’instal·lacions que ens ajuda a atenuar el soroll 
d’impacte. La majoria d’espais destinats als serveis, s’utilitzaran de 8 a 23h, respectant així el descans dels 
residents

INSTAL·LACIONS_INCENDIS I ACÚSTICA
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ESQUEMA RECCORREGUTS D’EMERGÈNCIA

Es divideixen els sectors d’incendis per plantes, 

tenint uns recorreguts per planta de 15,70m com a 

màxim, i de 18.30m d’alçada respecte el carrer
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RECORREGUT PRINCIPAL D’EMRGÈNCIA

RECORREGUT SECUNDARI D’EMRGÈNCIA

EXTINTOR DE POLS POLIVALENT D’EFICÀCIA 21A-144b

ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA

DETECTOR D’INCENDIS

POLSADOR D’EMERGÈNCIA

bOCA D’INCENDI EQUIPADA (b.I.E)
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