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PROPAGACIÓ D'INCENDIS CTE DB SI

SI 1 PROPAGACIÓ INTERIOR
COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D'INCENDIS:

PÚBLICA CONCURRÈNCIA:
a) La superfície construïda de cada sector no pot superar els 2500 m²
b) Exepte quan els espais estan destinats a sales d'auditori o congresos o similars poden ser
superiors a 2500m². Sempre i quan tinguin resolta l'evacuació  mitjançant sortides de l'edifici per
planta.

DOCENT:
"Si el edificio tiene más de una planta, la superficie construida de cada sector de incendio no
debe exceder de 4.000 m2.
Cuando tenga una única planta, no es preciso que esté compartimentada en sectores de
incendio."

APARCAMENT:
"Se debe cumplir un sector de incendio diferenciado y cualquier comunicación entre ellos debe
hacer un vestíbulo de independencia.

En el nostre cas, agafarem la planta primera com a Sector de Pública concurrència i la resta de
l'edifici, segons la taula 1.1, al tractar-se d'un edifici docent

En aquest cas s'ha de compartimentar en sectors d'incendis de la següent manera;

ESPAIS OCULTS. PAS D'INSTAL·LACIONS A TRAVÉS D'ELEMENTS DE
COMPARTIMENTACIó D'INCENDIS:

Pas de les instal·lacions en els elements de compartimentació d'incendis.
- La compartimentació contra incendis dels espais ocupables ha de tenir continuitat en els
espais ocults, tals com fals sostres, càmbres, terres elevats, etc., tret quan aquests estan
compartimentats respecte dels primers al menys amb la mateixa resistència al foc, podent reduir
aquesta a la meitat de registres per manteniment.
- La resistència al foc requerida als elements de compartimentació d'incendis s'ha de mantenir
en els punts en els quals dits elements són atravessats per elements d'instal·lacions, tal com
cables, tubs, conduccions, conductes de ventilació, etc., excloses les penetracions on la seva
secció de pas no sigui superior als 50 cm2.
Per aixó, pot optarse per una de les seguents alternatives:

a) Disposar d'un elements que, en el cas d'incendi, obturi immediatament la secció de pas
i garanteixi en aquest punt una resistència al foc al menys igual a la de l'element atraverssat,
per example, una comporta tallafocs automàtica El t sent t el temps de resistència al foc
requerida a l'element de compartimentació travessat, o un dispositiu intumescent d'obturació.

b) Elements passants que aporten uan resistència al mneys igual a la de l'element
atravessat, per example, conductes de ventilació El t sent t el temps de resistència al foc
requerida a l'element de compartimentació travessat.

REACCIó AL FOC PER ELEMENTS CONTRUCTIUS, DECORATIUS I DE MOBILIARI:

Els elements constructius han de complir les condicions de reacció al foc que s'estableixen a la
taula 4.1.

SI 4 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Els edificis han de disposar dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis que s'indiquen a
la Taula 1.1. El disseny, la execusió, la posada en functionament i el manteniment de les
instal·lacions anomenades, aixi com els seus materials, components i equips, han de complir lo
establert en el "Reglament d'instal·lactions de Protecció contra Incendis"

EN GENERAL:
Exintors portàtils:
- Un d'eficàcia 21A-113B
- A 15 metres de recorregut, a cada planta, des de tot origen d'evacuació.
- En les zones de risc especial tal com diu el Capitol 2 de la Secciò 1 d'aquesta DB.

DOCENT:
Boques d'incendi equipades:
- Si la superfície excedeix de 2000 m². En aquest cas al tenir 7100 m², es col·loquen 4 BIE de 25
mm.

Columna seca:
- Si la superfície d'evacuacío excedeix de 24 m. No es necessari.

Sistema d'alarma:
- Si la superfície construïda execedeix de 1000 m². Es col·loca un cada 60 m² aproximadament.

Sistema de detecció d'incendis:
- Si la superfície excedeix de 2000 m², detectors en zones de risc alt conforme al capítol 2 de la
Secció 1 d'aquest DB. Si exedeix de 5000 m² en tot l'edifici.

Hidrants exteriors:
- Un si la superfície total construïda esta compresa entre els 5000 i 10000 m². Un mes per cada
10000 m² adiccionals o fracció. Es col·locarà un.

ENLUMENAMENT NORMAL EN LES ZONES DE CIRCULACIó:

En cada zona es disposarà d'una instal·laciò d'enlumenat capaç de proporcionar una il·luminància
mìnima de 20 lux en zones exteriors i de 100 lux en zones interiors, excepte aparcaments interiors
on serà de 50 lux, mesurada a nivel de terra.
El factor d'uniformitat mitjà serà del 40% com a mìnim.

ENLUMENAT D'EMERGÈNCIA:

Dotaciò:
Els edificis disposaran d'enllumenat d'emergència que, en cas del no functionament de l'ellumenat
normal, sumministi la llum necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin
abandonar l'edifici, eviti les situacions de pànic i permeti la visió dels senyals indicatius de sortides
la situació dels equips i mitjans de protecció existents.
Posició i caraterìstiques de les lluminàries:
Amb la finalitat de proporcionar una il·luminació adequada, les lluminàries compliran les seguents
condicions:
- Es situaran com a mìnim a 2m per sobre del nivel del terra.
- Es disposarà una en cada porta de sortida i en posicions en les quals sigui necessari destacar un
perill potencial o l'emplaçament d'un equip de seguretat. Com a mìnim es disposaran en els seguents
punts:

a) En les portes existents en els recorreguts d'evacuactió
b) En les escales, de manera que cada tram d'escala rebi il·luminació directa
c) En qualsevol altre canvi de nivell
d) En els canvis de direcció i en les interseccions de passadissos.

Senyalització fotoluminicent, de cada element d'emergència ja sigui els recorreguts com la
senyalització dels elements de protecció d'incendis.

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ SECTORITZACIÓ

Sectorització de Pública concurrència S3

Sectorització de Docència  S1-S2

Sectorització del Parking S0

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA:

Sectorització de Pública concurrència EI 60

Sectorització de Docència  EI-90

Sectorització del Parking REI-120 i EI-120

LLEGENDA SECTORITZACIÓ I SEGURETAT CONTRA
INCENDIS:

BIE 25 mm (cada 25 m)

Extintors 21 A -113 B (cada 15m)

Detector d'incendis (cada 60m²)

Enllumentat d'emergència

Hidrant exterior

Pulsador alarma (cada 25 m)
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PLANTA SOTA-COBERTA

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA

PLANTA PARKING


