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G Instal·lació contra incendis 

G.1 Sectorització del CAP 

Compartimentació en sectors 

Per sectoritzar l’edifici cal tenir en compte l’ús que es farà de cada zona.  

La zona de boxes es tractarà com a ús hospitalari i la resta de l’ambulatori com a ús 

administratiu. Pertant, la planta del CAP es divideix en dos sectors d’incendi. 

No cal sectoritzar més ja que en els dos casos, la superfície no excedeix els 2.500 m2. 

Les parets, sostres i portes que limiten cada sector tenen una resistència al foc mínima de 

EI 120, tal com indica la taula següent. 

 

 

 

 

Taula G.1 Resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten un sector d’incendi (Font: 

CTE-NB-SI). 
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Locals i zones de risc especial 

Es considera un local de risc d’incendis, sense necessitat de sectoritzar, la sala de 

màquines, donat el risc d’incendi de la zona. En ella s’ubiquen diversos aparells i 

instal·lacions elèctriques de gran potència (unitat exterior d’aire acondicionat, grup 

electrògen, etrmo elèctric, bombes del circuit d’aigua i termo solar). 

Segons la taula següent, es considera un local de risc baix integrat al sector d’incendis 

tractat com a ús administratiu. 

 

 

 

Taula G.2: Classificació des ocals i zones de risc especial integrats en edificis (Font: CTE-NB-SI). 
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Per determinar les característiques de la sala de màquines i la porta a col·locar, s’ha de 

tenir en compte els requeriments que es citen a la taula següent: 

 

 

Taula G.3 Condicions de les zones de risc especials integrades en edificis. (Font: CTE-NB-SI). 

La porta és una RF 90 de 1.200x2.055 mm antipànic dreta.  

Les parets són de totxo massís i el forjat i el sostre són de formigó armat. Segons aquesta 

estructura es garanteix la resistència al foc requerida. 

 

G.2 Propagació exterior 

Per evitar la propagació exterior horitzontal d’incendis entre els dos sectors les parets que 

els separen han de tenir com a mínim un EI 60. Paral·lelament, per evitar una propagació 

vertical cal garantir una resistènca al foc REI 60 mínim pel sostre i el terra. 

Segons l’estructura citada es garanteix la no propagació de foc exterior. 
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G.3 Evacuació del CAP 

Càlcul de l’ocupació 

El càlcul de l’ocupació es cacula en funció de la densitat de la zona i de la superfície. Els 

valors de la densitat estimats segons l’ús de la zona, es mostren a la taula següent:  

 

 

 

 

Taula G.4: Densitats d’ocupació en funció de l’ús. (Font: CTE-NB-SI). 

 

Es calcula l’ocupació estimada del CAP amb les dades de la taula F.3.1 i la superfície de 

cada zona. 

Segons els càlculs la ocupació estimada del CAP és de 187 persones. 
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  m2/pers m2 

Número 

de 

persones 

Ús administratiu       

Plantes  10 490 49 

Vestíbuls 2 242 121 

Ús hospitalari       

sala espera 2 28 14 

zones hospitalització 15 40 3 

Ocupació del CAP     187 

 

Taula G.5 Ocupació del CAP per zones d’ús 

 

Número de sortides i longitut de recorregut 

El sector d’ús hospitalari pot tenir una sola  sortida a la resta de la planta, al tractar-se d’una 

superfície inferior a 90 m2. 

L’edifici té dues sortides d’emergència a l’exterior. Una està situada al passadís de la zona 

d’accés de personal del CAP  i l’altra a la zona de consultes dels especialistes. 

El recorregut màxim des de qualsevol punt del CAP fins a la sortida senyalitzada és de 50 

m. 

El recorregut d’evacuació és el tram que condueix des d’un origen d’evacuació fins a una 

sortida a l’exterior de l’edifici. 
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Dimensionat dels elements d’evacuació 

Es farà segons els criteris que marca la taula següent: 

 

Taula G.6: Dimensionament dels elements d’evacuació (Font: CTE-NB-SI) 

La porta d’emergència situada a la zona d’accés de personal del CAP té unes dimensions 

de 1.200x2.055 mm. Té una resistència al foc RF-90. 

La porta situada a la zona de consultes dels especialistes té unes dimensions de 810x2.055 

mm. Té una resistència al foc RF-90. 

Els passadissos tenen un ample mínim de 1,70 m en tot el recorregut d’evacació, per 

garantir una bona evacuació en cas d’incendi. 

A la zona d’urgències, les sortides de cada box tenen un ample mínim de 1,10 m per 

garantir una adequada evacuació. 

 



Projecte d’instal�lacions del CAP La Solana  Pág. 9  

 

Annex G: Instal�lació contra incendis  

Portes del recorregut d’evacuació. 

Les portes col·locades en el tram de recorregut d’evacuació fins a les sortides 

d’emergència, al tractar-se de portes de sortida previstes per l’evacuació de més de 50 

persones, són abatibles amb eix de gir vertical i sense sistema de tancament. 

Les portes de sortida a l’exterior són portes de barra horitzonal conforme la norma UNE 

EN1125:2003 VC1, que obriran en sentit de la evacuació. 

 

Senyalització dels medis d’evacuació 

S’utilitzen les senyalitzacions de sortida d’ús habitual o d’emergència segons la norma UNE 

23034:1988. 

Les sortides del recinte, planta o edifici tenen un rétol de “sortida” . El rètol de “sortida de 

emergència” ha d’utilitzar-se a totes les sortides prevista d’ús exclussiu en cas 

d’emergència. 

El recorregut d’evacuació ha d’estar indicat i ha de ser visible des del punt  orígen 

d’evacuació, des del que no es vegin directament les sortides. Als punts on existeixin 

alternatives que puguin conduir a error del recorregut , es disposaran de senyals. 

Les mides del rètols homologats són: 

• 210 x 210 mm si la distància  d’observació no excedeix de 10 m; 

• 420 x 420 mm si la distància  d’observació està compresa entre 10 i 20 m. 

• 594 x 594 mm si la distància  d’observació està compresa entre 20 i 30 m. 

 

Control de fum a l’incendi 

Per les característiques del CAP no és necessari un sistema de detecció de fum. 
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G.4 Detecció, control i extinció de l’incendi 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

Per fer l’estudi de les instal·lacions necessàries per protegir el CAP, cal tenir en compte l’ús 

de cada sector i la superfície dels mateixos. En funció d’aquests factors, a la taula següent 

es descriu quines són les instal·lacions requerides per protegir l’edifici. 
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Taula G.7: Dotació de protecció contra incendis (Font: CTE-NB-SI) 

Com a sistema d’extinció es col·loquen extintors de neu carbònica  situats a 1,5 m del terra, 

cada 15 m com a màxim, en tot el recorregut de la planta .A la sala d’instal·lacions es 

col·loca un extintor de pols seca. La resta d’equips no són necessaris, per normativa. 

Encara que no és obligatori, donades les característiques de l’establiment, s’instal·la un 
sistema de detecció d’incendis basat en una xarxa de detectors iònics distribuits per tota la 
planta. Són detectors iònics Zener col·locats a 2,5 m, al nivell del sostre de l’edifici. 

De la mateixa manera s’instal·len 5 pulsadors manuals d’alarma per millorar la detecció 
situats a una distància màxima des de qualsevol punt de 25 m. La central d’alarma 
s’instal·la al despatx administratiu. 

El disseny, l’execució, la posada en marxa i el manteniment de les instal·lacions han de 

complir tot el que està establert al  “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

Incendios”. 

La posada en marxa de les instal·laciosn requereix la presentació A L’Órgan competent de 

la Comunitat Autònoma del certificat de l’empresa instal·ladora al que es refereix l’article 18 

de Reglament. 

 

Senyalització de les instal·lacions manuals de prot ecció contra incendis 

Els medis de protecció manuals contra incendis han d’anar senyalitzats mitjançant 

senyalitzacions definides per la norma UNE 23033-1 de mides: 

• 210 x 210 mm si la distància  d’observació no excedeix de 10 m; 

• 420 x 420 mm si la distància  d’observació està compresa entre 10 i 20 m. 
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• 594 x 594 mm si la distància  d’observació està compresa entre 20 i 30 m. 

Les senyals han de ser visibles inclús en el cas de que falli el suminstre de l’enllumenat 

normal. Seran de tipus fotolluminiscents complint les característiques tècniques establertes 

a la norma UNE 23035-4:1999. 

 

G.5 Accés dels serveis d’emergència al CAP 

Els vials d’aproximació als espais de maniobra han de complir : 

• Ample mínim lliure de 3,5 m 

• Alçada mínima lliure de 4,5 m 

• Capacitat portant del vial de 20 kN/m². 

Es compleixen aquests tres requisits en tot l’entorn del CAP. 

 


