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DETECTOR ÒPTIC DE FUM

SIRENA D'INCENDIS

SECTOR 2:  VESTíBUL PLANTA BAIXA - CIRCULACIONS I SALES PLANTA PRIMERA/SEGONA

POLSADOR D'EMERGÈNCIA

LLUMENERA D'EMERGENCIA DAISA LUX HYDRA EL 8W

LLUMENERA D'EMERGENCIA I SENYALITZACIÓ DAISA LUX HIDRA EL 8W

EXTINTOR DE CO2

EXTINTOR DE POLS POLIVALENT

CENTRAL D'ALARMES D'INCENDI

SECTOR 3:  BAR CASAL PLANTA BAIXA

SECTOR 1:  CINEMA - AUDITORI - SALA D'ACTES

SORTIDA D'EMERGÈNCIA

La ubicació definitiva dels elements caldrà replantejar-la en obra

DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC

CRITERIS DE PLANIFICACI Ó:
Es regularà en funció d'allò que especifica el Codi Tècnic de l'Edificació per als edificis d'ús públic.

- RECORREGUTS D'EVACUACIÓ no superiors a 25 metres des de qualsevol origen d'evacuació, 
fins a zona segura o exterior segur.

- DIMENSIONAT DE LES SORTIDES en funció de l'ocupació dels espais, amb obertura de portes 
sempre en la direcció de l'evacuació i senyalitzant les sortides.

- SENYALITZACIÓ I PLÀNOLS D'EVACUACIÓ amb els recorreguts en cas d'incendi clarament 
visibles en els diferents espais.

- BIES 25mm senyalitzades i acompanyades d'un polsador d'alarma i la il·luminació d'emergència 
necessària a una distància màx. de 25 metres tenint en compte que els darrers 5m corresponen al 
raig d'aigua en línia recta. Col·locació d'un equip de manguera a cada sector major de 500m2.

- EXTINTORS manuals de pols seca amb pressió incorporada, càrrega 6 kg i eficàcia 21A-113B, a 
cada planta i col·locats a una distància superior als 15m des de qualsevol punt d'evacuació en el 
recorregut de l'evacuació. A les zones de risc especial se'n posarà un a l'exterior, proper a la porta. A 
l'interior, un cada 15m en zones de risc mitjà i cada 10m a la zona d'alt risc, segons CTE DB SI 4.1 i 
4.2. Extintors de CO2 als espais amb elements elèctrics importants.

- LUMINÀRIA D'EMERGÈNCIA en tots els recorreguts d'evacuació garantint una il·luminació mínima 
d'1lx a nivell de terra i de 5 lx on es disposin els equips de protecció i quadres elèctrics, segons CTE 
DB SU 4.

- SECTORITZACIÓ . Tots els elements separadors dels diferents sectors d'incendi compliran amb la 
resistència i estabilitatat exigida per la norma.

SECTORS D'INCENDI
Es regularà en funció d'allò que especifica el Codi Tècnic de l'Edificació per 
als edificis d'ús públic. 

Es considera com a sector d'incendi un lloc independent amb sortida 
directa al carrer o que es pugui independitzar a través d'una escala.

Cadascuna de les habitacions i apartaments tutel·lats funciona com un sector independent

SECTOR 4:  SERVEIS CASAL PLANTA BAIXA - MENJADOR PLANTA PRIMERA - CIRCULACIONS

planta baixa [casal]
+47.50

planta primera [centre de dia]
+51.00

planta segona [residència]
+55.50

planta tercera [residència]
+58.60

planta àtic [residència]
+61.70
+62.30


