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CRITERIS DE DISSENY
Al l’hora de complir amb la normativa vigent de seguretat en cas 
d’incendi, al tractar-se d’un centre geriàtric, s’estipulen les 
mateixes exigències que per a edificis d’ús hospitalari.

COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D’INCENDI
La superfície construïda de cada sector no superarà els 1500m2 
en ús hospitalari i els 2500m2 en ús de pública concurrència. Com 
que la superfície construïda de les plantes amb ús hospitalari 
és menor de 1500m2 (1360m2) se sectoritza per planta. Se 
sectoritzaran a part els locals i zones de risc especial. 
En el cas de la planta primera que comparteix doble espai amb 
l’entrada de la planta baixa es decideix compartimentar-la 
com a un altre espai, menor de 1500m2. La resistència al foc 
de les parets i sostres que delimiten sectors d’incendi ha de 
ser EI120 tan per ús hospitalari com de pública concurrència, 
ja que l’edifici és més alt de 15m (18,9m). Les portes tindran 
com a mínim una quarta art de la resistència al foc exigible a 
l’element compartimentador.

LOCALS I ZONES DE RISC ESPECIAL
-magetzem nateja, mobiliari, llenceria RISC BAIX: 100<S<200m3
-magatzem de residus propis  RISC MITJÀ: 25m2
-cuina      RISC MITJÀ: 40kW
-bugaderia     RISC BAIX: 45m2
-sala instal·lacions climatització RISC BAIX (sempre)
-sala calderes    RISC BAIX
-centre transformació   RISC BAIX
Les instal·lacions que creuin sectors d’incendi aniran amb 
comportes talla focs per evitar la propagació d’aquests.

NOMBRE DE SORTIDES I LONGITUDS DE RECORREGUT D’EVACUACIÓ, CTE_
DB_SI3
Al tractar-se d’ús hospitalari, sempre s’està obligat a tenir 
més d’una sortida en planta. La longitud d’evacuació des de 
l’origen fins a una sortida ha de ser:
- inferior a 25m si en sentit contrari si hi ha un altre 
recorregut alternatiu.
- inferior a 35m si des de l’origen fins a arribar a algun punt 
des del qual existeixin al menys dos recorreguts alternatius no 
excedeix de 15m.

DIMENSIONAT ELEMENTS D’EVACUACIÓ, CTE_DB_SI3
- Portes i passos (ús hospitalari) >1,05m
- Passadissos i rampes (ús hospitalari) >2,20m
- Escales protegides (CTE_DB_SUA) >1,40m 
 - per a escales d’evacuació descendent en zones 
d’hospitalització si l’alçada es inferior a 20m (capacitat 
evacuació per 5 plantes 484 persones).
 -per a escales per a evacuació ascendent s’admet sempre)
- Zona de refugi: n’hi haurà dues:
 - a tots els replans de l’escala de la zona de serveis 
(11,2m2)
 - situada a la primera planta que garantirà l’accés des 
de l’exterior al personal de servei d’extinció d’incendis. 
Se situa al vestíbul de l’ascensor d’emergència i l’escala 
especialment protegida.
-Les instal·lacions que creuin sectors d’incendi aniran amb 
comportes tallafocs per evitar la propagació.
-En general per a les separacions d’un mateix sector d’incendi 
és EI60, però cal anar amb compte amb les zones de risc especial: 
bugaderia, vestuari personal (<100m2) 

INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
Segons CTE_DB_SI4, per a ús hospitalari s’haurà de comptar:
- Extintors portàtils: cada 15m seguint el recorregut d’evacuació. 
- Columna seca: altura d’evacuació de més de 15 m (15,4m).
- Boques d’incendi equipades. Els equips seran de tipus 25mm i 
la seva instal·lació serà independent de la de fontaneria.
- Sistema de detecció i alarma d’incendi dotat de detectors 
i pulsadors manuals. Ha de permetre la transmissió d’alarmes 
locals, d’alarma general i les instruccions verbals.
- Ascensor d’emergència: per a edificis més alts de 15m serà 
necessari. La porta del vestíbul d’independència serà com a 
mínim EI2 30-C5 (porta corredera tallafocs tipus de la casa 
“GRASES”) 
- Hidrant exterior: serà necessari un hidrant, ja que la 
superfície total construïda està entre 2.000 i 10.000 m2 
(6467m2).
- Ruixadors automàtics: gràcies al sistema situat al llarg dels 
passadissos es podrà ampliar el recorregut d’emergència fins al 
25%.
_ Senyalitzacions: els espais estaran degudament senyaltzats 
marcant el senttit d’evacuació i les sortides d’emergència.

RESISTÈNCIA AL FOC DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS, , CTE_DB_SI6
Per a ús hospitalari, quan l’altura d’evacuació és inferior 
als 15m l’estructura serà R90, i pels pisos superiors R120. 
L’estructura mixta utilitzada ja compta amb una protecció 
davant del foc:
- Deltabeam: les barres corrugades col·locades de fàbrica a 
l’interior de la Deltabeam™ col·laboren a la resistència de 
l’estructura en cas d’incendi, podent arribar a tenir una REI 
180 sense tractaments addicionals. 
- Pilars mixtos: El seu comportament davant del foc és molt bò. 
El formigó de l’interior del perfil tubular rectangular evita 
el pandeig local del tub d’acer, donant-li una resistència al 
foc superior.

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
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