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1.1 COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D’INCENDI.
Segons la taula 1.1. Condiciones de compartimentación en sectores de incendio, estableix les superfícies màximes que pot tenir un sector 
d’incendi segons l’ús. 
En aquest cas: 
 - Docent: si te més d’una planta, la superfície de cada sector no pot exedir de 4.000m2.
 - Administratiu: La superfície construida de tot sector d’incendi no pot exedir de 2.500m2.

1.2. RESISTÈNCIA AL FOC D’ELEMENTS SEPARADORS. 
Parets i sostres que separen el sector considerat de la resta de l’edifici siguent el seu ús previst:

                                                           sota rasant                         h < 15                                 15 < h  < 28 m 
   Docent, administratiu:                  EI 120                                   EI 60                                           EI 90
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2. CÀLCUL DE L’OCUPACIÓ
Per calcular l’ocupació s’ha de pendre els valors de densitat d’ocupació que s’indiquen a la taula 2.1 en funció de la superfície útil de cada 
zona.
        Docent                         5m2/persona
        Administratiu           10m2/persona
        Sala polivalent             1p/seient
        Vestíbul                       2m2/persona

                    

Sector 1
Administratiu
Sup: 1172,54m2

Sector 2
Administratiu
Sup: 1318,24m2

Sector 3
Docent
Sup: 1408,27m2

Sector 4
Administratiu
Sup: 913,27m2

Us Administratiu 10m2/p
Ocupació 131p

Us Docent 5m2/p
Ocupació 281p

Us Administratiu 10m2/p
Ocupació 91p

Us Administratiu 10m2/p
Ocupació 117p

3. NÚMERO DE SORTIDES A PLANTA I LONGITUD D’EVACUACIÓ
Taula 3.1. - Plantes o recintes que disposen de més d’una sortida a planta o sortida de recinte respectivament:
    * La longitud dels recorreguts d’evacuació fins alguna sortida de planta no excedeix de 50m excepte:
        -  35m en zones amb la resencia d’ocupants que dormen o en plantes d’hospitalització o de tractament d’us Hospitalari i en plantes 
d’escola infantil o ensenyament primari.
         - 75m en espais al aire lliure en els que els risc de declaració d’un incendi sigui irrellevant, per exemple una coberta d’edifici, una 
terrassa, etc.

5. PROTECCIÓ D’ESCALES

Us administratiu, docent. per evacuació descendent.
       No protegida:  h < 14m
       Protegida:  h < 28

4. DIMENSIONAT DELS MEDIS D’EVACUACIÓ
A efectes del càlcul de la capacitat d’evacuació de les escales i de la ditribució dels opants entre elles, quan existeixin varies, no es precís 
suposar inutilitzada en ela seva totalitat alguna de les escales protegies, de les especialment protegies o de les compatimentades com els 
sectors d’incendis, existents. En cambi, quan hagin d’existir varies escales y aquestes no siguin protegies y no compartimentades, s’ha de 
considerar inutilitzada en la seva totalitat alguna d’elles, sota la hipòtesi més desfavorable.

   Dimensionat escala A
    A > P/160
   On P = 248p
   A < 248/160 = 1,55m 

   Dimensionat escala A’
    A > P/160
   On P = 248p
   A < 248/160 = 1,55m 

  Dimensionat escala B (protegida)
    E < 3 S + 160 As
   On E = (91+281)
          S = 196
    290 < 3 x 196 + 160x1,40
 290 < 812

LLEGENDA

Accès prohibit
Durant els recorreguts d’evacuació dels ocupants dels diferents sectors 
d’incendis no es podran utilitzar els ascensors, excepte els d’adequats per a 
persones amb movilitat reduida, que sí quedaran operatius

Extintor
Segons el CTE és obligatori l’instal·lació d’extintors portàtils a 15 metres de 
l’orígen de cada recorregut d’evacuació en cada planta.
És obligatori que siguin d’eficàcia 21A-113B.

Llum d’emergència
Tota sortida de recinte, planta o recorregut d’evacuació haurà d’estar 
degudament senyalitzada amb una llum d’emergència.

Polsador d’emergència
Segons CTE, és convenient l’implantació d’aquests dispositius en els reco-
rreguts d’evacuació i als ascensors, al costat de les escales d’evacuació.
Serveixen per comunicar-se directament amb els serveis d’emergència.

Senyalitazió
Durant el recorregut d’evacuació hi haurà cartells on es senyalitzi el sentit 
de l’evacuació.
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