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Compliment de la normativa de protecció contra incendis NBE-CPI-96

Art. 2 Àmbit d'aplicació:

El centre comercial i d'equipaments es considera com a un complexe d'ús comercial.

Art.4 Compartimentació en sectors d'incendi

En ús comercial, cada sector d'incendis té com a màxim 10.000m2.
Distingim entre 8 sectors d'incendi diferents, corresponents als següents espais del complexe:

Sector 1, aparcament comercial, amb una superfície de 1113m2.
Sector 2, aparcament, amb una superfície de 2174m2.
Sector 3, nuclis d'escales i instal•lacions, 100m2.
Sector 4, magatzems aparcament, 567.50m2.
Sector 5, casal popular, 227m2.
Sector 6, sala d'exposicions i museu arqueològic, 718m2.
Sector 7, àrea comercial P1 i P2, 1937.50m2
Sector 8, restaurant, 55.60m2.  

Art.6 Càlcul de l'ocupació

P. Soterrani
1 pers/15m2 (aparcament comercial)      75 pers.
1 pers/15m2 (aparcament)                    145 pers.
1 pers/40m2 (magatzems)                       15 pers.

P1
1 pers/2m2 (casal popular)                    114 pers.
1 pers/2m2 (sala d'exposicions)             169 pers.
1 pers/3m2 (comerços)                          192 pers.
1 pers/3m2 (distribuïdors)                      141 pers.

P2
1 pers/3m2 (comerços)                          158 pers.
1 pers/3m2 (distribuïdors)                      157 pers.
1 pers/2m2 (museu arqueològic)           190 pers.
1 pers/2m2 (parc infantil)                       132 pers.
1 pers/1.5m2 (restaurant)                         38 pers.   
           

Art.7 Evaquació

Tots els sectors del complexe tenen com a mínim dues sortides d'evaquació

Art.7.1.1
 En els establiments comercials integrats en el complexe i amb menys de 50m2, l'origen d'evaquació es compta 
a partir de les portes de sortida a les zones comunes de l'edifici. Els recorreguts i la situació de les sortides de 
planta i de l'edifici queden grafiats en els plànols adjunts.

Art.7.2 Nombre i disposició de sortides. 
Els recorreguts d'evaquació no superaran els 50m. de distància fins a una sortida de planta, escala protegida o 
bé fins a l'espai exterior segur. En l'aparcament aquesta distància no superarà els 35m. fins a una escala 
d'evaquació ascendent protegida.

Art.7.3 Disposició de les escales. 
Les escales d'evaquació ascendent seràn protegides, perquè l'altura d'evaquació és major de 2.80m.

Art.7.3.3 
Els accesos als ascensors des de cada sector es farà a través de portes que siguin RF-30 com a mínim. 

Art.9 Característiques de les escales.

Tots els trams tindràn com a mínim 3 graons i no salvarà una altura més gran que 3.20m. La relació c/h serà 
constant en tots els trams. c serà 18.50cms. i h serà 28cms. com a mínim.

  
Art.12 Senyalització i il.luminació.

Art.12.1Senyalització d'evaquació.
Es disposaràn lluminaries de senyalització en tots els recorreguts d'evaquació.

Art.20 Extintors portàtils.
El recorregut real en cada planta des de qualsevol origen d'evaquació fins a un extintor no superarà els 15m. Els 
extintors es col.locaràn de manera que l'accés i ús sigui fàcil i a una altura de menys de 1.70m.

Art.20.3 Instal.lació de boques d'incendi equipades.
En tractar-se d'un espai comercial i de serveis major de 500m2., és necessària la instal•lació d'un sistema de 
boques d'incendi equipades.

Art.20.4 Instal.lació de detecció i alarma.
Es disposarà de polsadors manuals i detectors automàtics adequats a la classe de foc previsible, de tal manera 
que tot l'edifici estigui protegit amb aquesta instal•lació.

Art.21 Enllumenat d'emergència
Comptaràn amb aquesta instal.lació tots els recorreguts d'evaquació i els recintes amb una ocupació superior a 
100 persones.
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