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PLANTA BAIXA PLANTA PRIMERA

SECTORITZACIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

BOMBERS
Des del planejament de la ciutat es pot accedir a les façanes exteriors del conjunt, 
tot i això es comprova que la part interior d’espai obert compleixi unes condicions 
bàsiques per donar facilitats a aquests en cas d’incendi:
Hi ha una amplada mínima lliure de més de 3.5m, una alçada superior a 4.5m i 
una capacitat portant del vial de 20kN/m². Per poder fer maniobra el camió, hi ha 
un radi de 5m al carrer.
Com es pot observar al plànol urbanístic, la dimensió del pas de l’accés al conjunt 
deixa espai suficient per entrar el camió.

SECTORITZACIÓ
Segons la taula 1.1 del CTE-DB-SI-1.1, el conjunt es divideix en 5 sectors d’incendi 
diferenciats.

RESISTÈNCIA AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS
Pel que fa a la resistència dels elements com a la seva disposició, s’hi troben alguns 
paràmetres al CTE que és important tenir en compte per la possible propagació 
del foc entre les diverses plantes. Per tant, com que l’edifici té una distància d’eva-
cuació vertical inferior als 15m, els elements constructius hauran de ser de EI90 a 
les zones de pública concurrència, com el centre de producció artística, el bar i la 
botiga. EI60 el residencial públic, i l’administratiu, per tant la residència i el cowork.
Les portes seran EI2-45-C5 en el cas del cpa, el bar i la botiga i EI2-30-C5 a la resi-
dència i el centre cowork. A les sales de màquinaries, com que són de superfície 
molt reduïda, es consideren de risc baix i tindran també EI90.
Els forjats seran REI90 i REI60 en els casos comentats anteriorment, i les covertes, 
com que són sense us seràn R, només es contarà amb la resistència estructural.

RECORREGUTS D’EVACUACIÓ
Per comprovar i ajustar els criteris del projecte a una correcta evacuació d’ocu-
pants, en primer lloc s’ha calculat l’ocupació de l’edifici seguint els criteris  de la 
taula 2.1 del CTE-DB-SI per poder saber a quanta gent s’hauria d’ocevacuar el cas 
més desfavorable (que tot estigui ocupat).

-Dimensionat de les portes
Per al dimensionat de les portes de l’edifici, s’ha aplicat el CTE-DB-SI-3, a l’apartat 
4.1 i 4.2 de càlcul, aplicant la taula 4.1 que diu que l’amplada mínima de les portes 
d’evacuació depen del nombre d’ocupants que evacuen per cada porta amb un 
mínim de 0.80m. 
 
- Sentit de l’evacuació
A les sales d’ocupació superior a les 50 persones s’hi col.loquen portes que puguin 
obrir cap en fora. I en el cas del cowork portes automàtiques, que queden bloque-
jades obertes en cas d’incendi.

- El recorregut
Es proposen dues sortides d’emergència per conjunt, llevat de al co-working, que 
amb una per planta és suficient. S’hi disposaran ruixadors al fals sostre, puguent 
augmentar la longitud d’evacuació un 25%. Per tant aquesta longitud és de 62,5m. 
Les escales condueixen directament a l’exterior.

- Protecció de les escales
Com que l’alçada no és superior a 14 m en vertical, no es necessiten escales prote-
gides, siguent els nuclis verticals projectuals els que ens serveixen com a recorregut 
d’emergència.

- Evacuació de minusvàlids
Al vestíbul on s’hi troben els ascensors hi ha un espai suficient i protegit del fum 
perquè els minusvàlids puguin esperar fins que els bombers hi puguin actuar per 
a la seua correcta evacuació.

DIMENSIONAT D’ELEMENTS D’EVACUACIÓ:
 ESCALES: per calcular la dimensió necessària de les escales, s’agafa l’ocupa-
ció dels pisos superiors a la planta baixa (E), suposant que l’amplada de l’escala a la 
planta inferior és de 1,20m:

E = 3S + 160As 
402 < 3*73.5 + 160x1.2
402 < 220.5 + 192 = 412

 PORTES D’EVACUACIÓ: agafant la planta segona com a exemple, ja que és 
la que més ocupació té, es comprova la fórmula:

A = P / 200
A = 179 / 200
1.20 > 0.89

 PORTES DE SORTIDA DE L’EDIFICI: a l’ocupació total de l’edifici s’han de 
sumar les persones de planta baixa; llavors tenim:

A = P / 200
A = 725 / 200
A = 3.625
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EXTINTOR PORTATIL ABC

EXTINTOR PORTATIL CO2

BOCA D’INCENDIS EQUIPADA 25 mm

CENTRALETA DE CONTROL D’INCENDIS

DIPÒSIT D’AIGUA PER A PCI 30.000 L

BOMBA DE PRESSIÓ XARXA DE RUIXADORS

ZONA DOTADA DE XARXA DE RUIXADORS

RECORREGUT D’EVACUACIÓ

PUNT DE SORTIDA A ESPAI EXTERIOR SEGUR

OCUPACIÓ ASSIGNADA A ESTANCIA

OCUPACIÓ ASSIGNADA A PAS

ESCALA PROTEGIDA

SORTIDA D’EMERGÈNCIASE-03
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