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USOS DE L'EDIFICI
Per a l'execució de les instal·lacions de protecció contra incendis s'han aplicat les exigències de cada un dels usos assignats, definits en el CTE.

Ús administriu
Edifici, establiment o zona en el que es desenvolupen activitats de gestió o de serveis en qualsevol de les seves modalitats.
També es consideren d'aquest ús els establiments destinats a altres activitats, quan les seves característiques constructives i funcionals, el risc derivat de la activitat i les
característiques dels ocupants es puguin assimilar a aquest ús millor que a un altre, com per exemple els consultoris, centres d'anàlisi clínics, ambulatoris,..
Edifici o establiment destinat a assistència sanitària amb hospitalització de 24 hores i que està ocupat per persones que, en la seva majoria, son incapaces de cuidar-se per elles mateixes,
tals com hospitals, clíniques, sanatoris, residències geriàtriques,..

GENERALITATS

-Número de sortides i longituds dels recorreguts d'evacuació: es calculen segons la taula
SI 3_3.1

-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.

-Plànols d'evacuació amb els recorreguts en cas d'incendi clarament visibles en els
diferents espais.

-Mànegues d'incendis, serà una instal·lació independent de la resta de la xarxa de
fontaneria. La connexió de servei serà també independent sense comptador per tal
d'evitar pèrdues de càrrega d'aquest.

-BIES 25mm senyalitzades i acompanyades d'un polsador d'alarma i la il·luminació
d'emergència necessària a una distància de max. 25 metres.

-Extintors tipus 21A-113B col·locats a una distància no superior als 15 metres des de
qualsevol punt d'evacuació. Extintors de CO2 als espais amb elements elèctrics
importants.

-Es col·locaran detectors i alarmes en els llocs on la sup. útil > 500m2.
- Detectors ionics de fum: 1 ut/60m2. Detecta la presencia de fum a l'aire i

emet una senyal acústica avisant del perill d'incendi.
- Detectors de CO2, l'aparcament estarà dotat d'un sistema de detecció de

monòxid de carboni el funcionament del qual no permetrà que la concentració de
CO arribi a valors superiors als permesos. Es col·locaran a raó de 1 per cada
300m2 de superfície d'aparcament o fracció d'acord amb les característiques dels
equips UNE 23.300.

- Detectors de foc termovelocimètrics: 1ut/30m2.

-Il·luminació d'emergència en tots els recorreguts d'evacuació garantitzant una il·luminació
mínima de 1lux a nivell de terra i de 5luxs on es disposin els equips de protecció i
quadres elèctrics, amb subministrament garantitzat de corrent durant 1 hora.

Cada 15metres es col·loquen equpis d'emergència on hi trobem : un plànol informatiu
d'evacució juntament amb un pulsador d'emergència, un extintor de pols polivalent, ana
alarma d'incendis, una llumenera d'emergència amb senyalització de la direcció del
recorregut d'evacuació i cada 25-30m s'hi agafeix una BIE-25.

CÀLCUL DE L'OCUPACIÓ, segons el CTE . SI 3. Evacuació d'ocupants

ACTIVITATS, ZONES      SUPERFÍCIE OCUPACIÓ COEF. OCUPACIÓ
(m2) (m2/pers)     (persones)

ZONES DE MANTENIMENT: sales de màquines, neteja, ...

No es considera alhora de fer el càlcul de la ocupació ja que són zones on
només es freqüenten en cas de necessitat.

ARXIUS I MAGATZEMS

PB 80 40 0,2 0,4
P2 20 40 1 0,5

SERVEIS

Administratiu: Zones d'oficines
PB 195 10 1 19,5
P2   0  10 1  0

Acondicionament del difunt :Tanatopraxia

PB   0 10 0,5 0
P1 50 10 0,5 2,5

CONCURRÈNCIA PÚBLICA

Zones de públic assentat en bars, cafeteries, restaurants
PB 0 1,5 0,5 0
P1 85 1.,5 0,5 21,7

Zones de servei de bar, restaurants, cafeteries, ...
PB 0 10 1 0
P1 35 10 1 3,5

Sales d' espera
PB 98 2 0,4 19,6
P1 240 2 0,4 48
P2 45 2 0'4 4.6

Vestíbuls generals
PB 290 2 0,4 58
P1 447 2 0,4 89,4

262,7 persones

Per calcular la ocupació s'han d'agafar els valors de densitat d'ocupació que s'indiquen a la
taula SI 3_2.1 en funció de la superfície útil de cada zona,. En aquest cas ens han sortit
aproximadament unes 263 persones.
..
A efectes de determinar la ocupació, s'ha de tenir en compte el caràcter simultani o alternatiu
de les diferents zones de l'edifici, considerant el règim d'activitat i l'ús previst pel mateix. És
per aquest s'aplica un coeficient.

Per al dimensionat d'escales i passos dels recorreguts d'evacuació s'ha tingut en compte
l'ocupació màxima de cada planta d'acord amb la taula corresponent del CTE-DB-SI i per
obtenir la capacitat màxima de cada escala s'han dimensinat segons la taula 4.2 del DB-SI.

PLANTA BAIXA.

PLANTA 1 PLANTA 2

ZONES DE RISC ESPECIAL

Es regular¨ en funci· del que especifiqui el CTE(S)  1: PROPAGACIč INTERIOR

RISC ALT

No hi ha cap zona en aquest tanatori que es consideri de risc alt.

RISC MITJê

Arxius de documents 200 < V < 400 mį

RISC BAIX

Magatzems 100 < V < 200 mį

Sales de m¨quines Sempre

Cuina 20 < P < 30 KW

Local de comptadors d'electricitat Sempre

Sala de maqui¨ria d'ascensors Sempre

Vesturais personal 20 < S < 100mĮ

Laboratori V < 350 mį

Els criteris de compartimentació en sectors
d'incendi serà segons les condicions que
s'especifica a la CTE a la taua 1.1.
La superfície construïda de cada sector no
pot ser mai superior a 2500m2 en un edifici
de pública concurrència.
En aquest cas s'ha aconseguit seperar l'edifici
amb 4 sectors diferents on :

- SECTOR 1: 706,1 m2
- SECTOR 2: 335,6 m2
- SECTOR 3: 2157,6 m2

      - SECTOR 4 : 1534,1 m2

SECTORS D'INCENDI

LLUMS D'EMERGÈNCIA
Estarà previst que entri en funcionament quan es
produeixi un fallo a l'alimentació de l'enllumenat
normal

LLUMS DE REEMPLAÇAMENT
- La seva duració no sempre és determinada, ha
de permetre els treballs amb seguretat si la
il·luminació es inferior a la normal
- Ha de permetre la continuació de les activitats
normals

LLUMS DE SEGURETAT
- Garantitzen la il·luminació durant l'evacuació
d'una zona
- Entra en funcionament a una tensió inferior al
70% de la nominal

de zones d'alt riscd'ambient o
antipànic

d'evacuació

de balisament
1 pilot per cada
metre lineal de graó

- Abans era coneguda com
de senyalització
- Permetre recorrer o
utilitzar les rutes
d'evacuació
- Proporciona 1lux en el
terra i en l'eix dels
passadíssos principals
-Permetre identificar els
punts dels serveis contra
incendis i els quadres de
distribució

- Abans coneguda com
enllumenat
d'emergència
- Permet la identificació
i accés a les rutes
d'emergència
- Proporciona 0,5lux en
tot l'espai fins 1m
d'altura
- El temps mínim de
funcionament serà
d'una hora

- Duració mínima : la
necessària per
interrumpir les
activitats.
- Permetre la
interrupció dels
treballs perillosos amb
seguretat
- Il·luminació mínima:
15lux o el 10% de la
il·luminació normal

ELEMENTS UTILITZATS

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA

S2
S3

S3

S3
S1

S4

PLANTA SEGONAPLANTA PRIMERAPLANTA BAIXA

Tots aquest locals on es preveu un risc d'incendi especial hauran de tenir present que:

- Resistència al foc de les parets i el sostre haurà de ser R90 per un risc baix que és el nostre cas  majoritariament o R120 si es
tracta d'un risc mitjà.
- La reistència al foc de l'estructura haurà de ser de R90 en els casos d'un risc baix i R120 en cas d'un risc mitjà.

Andrea Alcaraz PacoPFC
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