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Evacuació & Incendis
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 •  05Instal•lacions Evacuació & Incendis

Escala protegida palau principal 

- La superfície construida de qualsevol sector d’incendis d’un espai de pœblica concurrŁncia, no podrà excedir als 2.500 m2

Plantes sota rasant:  EI120

Plantes sobre rasant:  EI90 (h>15 m)

Locals i zones de risc especial

   (segons taula 2.1 i 2.2 DBSI):

- Les resistŁncies al foc de les parets, sostres i portes que delimiten sectors d’incendis tindran les següents característiques 

del propi local de 25 m.

portes de comunicació seran 2xEI 45-C5, amb un recorregut màxim de sortida 

les Com sectors. altres amb delimitin que horitzontals i verticals paraments 

els en EI180 i R180 amb protegida estarà punts aquests en l’estructura 

manera, D’aquesta (V>500m3). alt risc de espai un suposa m3, 1.200 Arxiu, 

recorregut màxim de sortida del propi local de 25 m.

un amb 30-C5, 2xEI seran comunicació de portes les Com sectors. altres 

amb delimitin que horitzontals i verticals paraments els en EI120 i R120 

amb protegida estarà punts aquests en l’estructura manera, D’aquesta 

Administració biblioteca, 517  m3, suposa un espai de risc mitjà (200<V<500m3). 

Zona de pœblica concurrŁncia

Locals i zones no considerades de risc

Elements estructurals sobre rasant: R90 (h>15 m) 

Elements estructurals sota rasant: R90 

Elements estructurals secundaris: R30

- Ascensors amb maquinària al forat d’ascensor, tambØ es considera de risc baix.

   de risc baix.

- Locals de contadors d’electricitat i quadres generals de distribució, es consideren

   un espai de risc baix.

- Sales de màquines d’instal•lacions de climatització (segons RITE), suposen 

Portes de comunicació amb la resta d’espais EI 45-C5

Sectorització espais

Zones centre d’exposició (PB i P1)

Arxiu i magratzem centre d’exposició (PS)

Zones biblioteca (PB, P1 i P2)

Zona administració i magatzem biblioteca

Escala protegida palau soterrani 

Escala protegida torre 

següents espais:

Donades aquestes exigŁncies i per tal de complir amb la normativa existent del CTE-DBSI, es sectoritza l’edifici en els 

disposi de mØs d’una sortida per planta

Recorregut màxim fins a la sortida de planta 25 m, i 50 metres en cas que es 

1_Sectorització d’espais

2_Elements d’evacuació

3_Instal•lacions contraincendis

Les portes i passos han de disposar d’un ample mínim de 80 cm 

Els passadissos i rampes tindre un ample mínim de 1 m

segons les següents variables:

Les escales protegides es dimensionen de manera mØs exhaustiva,

característiques pròpies del DBSUA:

següents les complir de ha d’incendis sector d’un d’evacuació 

* PerquŁ aquest tipus d’escala es pugui considerar com a mŁtode 

                               m. 1 de amplada una tindre de han descendent 

com ascendent evacuació per tant protegides no escales Les 

Traçat recte

- 54 cm < 2C + H < 70 cm        

- Contrapetja 13 < x < 18,5 cm 

        cm 28 de mínima Petja - 

Traçat corbat

- 54 cm < 2C + H < 70 cm        

- Contrapetja 13 < x < 18,5 cm                                                                           

      l’interior a cm 17 de mínim i exterior, límit el en màxim cm 44 i 

interior límit del cm 50 de distància una a cm 28 de mínima Petja - 

gent a evacuar i les plantes que comunica (taula 4.2). 

Aquest tipus d’escales tindrà unes dimensions segons el nombre de 

1 m

1,2 m

1,2 mEscala protegida palau sot.: 1 planta amb capacitat d’evacuació de 224 persones 

Escala protegida torre: 4 plantes amb capacitat d’evacuació de 288 persones 

Escala protegida palau: 4 plantes amb capacitat d’evacuació de 356 persones 

concurrŁncia, amb 20 m per evacuació descendent

A mØs a mØs tambØ es limita la seva alçada (taula 5.1), segons edifici de pœblica 

- Extintors portàtils a 15 m del recorregut en cada planta com a màxim

manera seria necessària la col•locació d’un en el jardí ja que disposa d’uns 3.000 m2

- Hidrant exterior quan la ocupació > 1p/5 m2 i la superfície estigui compresa entre 2.000 m i 10.000 m, d’aquesta 

- Sistema d’alarma, ja que la superfície construïda excedeix de 1.000 m2

- Sistema de detecció d’incŁndis, ja que la superfície construïda excedeix de 1.000 m2

- No es necessari el control de fums perquŁ l’ocupació no excedeix de 1.000 persones

   la normativa del CTE (taula 4.1 DBSI)

- Els medis d’evacuació han de tenir unes dimensions establertes segons 

Secció sectorització palau 

Secció sectorització torre

4_Evacuació minusvàlids

cercle de gir de 1,5 m)

amb capacitat per un usuari amb cadira de rodes cada 100 ocupants de la planta (dimensions 1,2 x 0,8 m2, amb 

planta cada en sectoritzada zona d’una disposarà m2, sup.>1.500 i h>10 evacuació amb concurrŁncia Pœblica - 

6_Intervenció dels bombers

- Característiques dels vials d’aproximació:

Capacitat portant del vial 20 kN/m2

                       mínim m 4,5 de Gàlib 

Amplada lliure mínimaa de 3,5 m      

- Característiques de l’entorn de l’edifici 

Ample mínim de 5 m respecte les façanes

amb obertura mínima de 0,8 x 1,2 m

Accessibilitat per la façana a cada una de les plantes, 

camió 18 m (si 15<h<20)

Separació màxima de façana fins punt accessible del 

5_ Senyalització de les instal•lacions

- Els elements de protecció contra incendis, s’hauran de senyalitzar segons:

594x594 mm distància d’observació entre 20 i 30 m 

420x420 mm distància d’observació entre 10 i 20 m 

                m 10 d’observació distància mm 210x210 

- Seran visibles inclœs amb un fallo del subministrament elŁctric
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Vestíbul

99 m2 

Planta baixa_palau Planta baixa_torre
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Aules de treball
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Planta primera_palau Planta primera_torre

Planta segona_palau

31 m2 

189 p

20 p

Oficina recepció

Zona de treball intern

1_Càlcul d’ocupació

concurrŁncia:

Per tal de dimensionar l’ocupació es defineix una densitat d’ocupació, segons taula 2.1, edifici de pœblica 

Zones destinades a seients definits en el projecte 1 pers/seient

0,5 m2/persona

10 m2/persona

Zones destinades a seients no definits en el projecte 

Sales d’espera, de lectura, museus, galeries, etc. 2 m2/persona

2 m2/personaVesítibuls generals

Zones de servei de bars, restaurants, cafeteries, etc.

40 m2/persona

10 m2/persona

Arxius i magatzems

Zones d’administració i oficines

1,5 m2/personaAules

Salas de lectura 2 m2/persona

- Boques d’incendi equipades en zones de risc alt

Llegenda

Boca d’incendi

Recorregut d’evacuació

Senyalització d’emergŁncia

Sortida d’emergŁncia 

Extintors manuals de pols

Porta de sectorització d’incendi 

2_Dimensionat sortides i longitud de recorreguts

25 mPlantes o recintes que disposen d’una œnica sortida                

50 mPlantes o recintes que disposen de mØs d’una sortida                

dependrà del nœmero de sortides per cada planta:

Segons indica la taula 3.1 del DBSI, les longituds de recorregut d’evacuació de plantes 

marca HÖRMAN, per a espais pœblics.

Porta corredera de sectorització d’incendi,

1_Planta coberta

2_Planta segona

3_Planta primera

4_Planta baixa

5_Planta soterrani

per planta, longitud màxima 25 m

recinte de sortida œnica Una 

per planta, longitud màx. = 50 m

MØs d’una œnica sortida de recinte

per planta, longitud màx. = 50 m

MØs d’una œnica sortida de recinte

per planta, longitud màx. = 50 m

MØs d’una œnica sortida de recinte

per planta, longitud màx. = 50 m

MØs d’una œnica sortida de recinte

per planta, longitud màx. = 50 m

MØs d’una œnica sortida de recinte

per planta, longitud màx. = 50 m

MØs d’una œnica sortida de recinte

per planta, longitud màx. = 50 m

MØs d’una œnica sortida de recinte

per planta, longitud màxima 25 m

recinte de sortida œnica Una 


