
ESQUEMA TIPUS RESIDÈNCIA

PLANTA COBERTA

PLANTA QUARTA

PLANTA TERCERA

PLANTA SEGONA

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAIXA

PLANTA SOTERRANI

PROPAGACIÓ INTERIOR (SI1)

La residència d’estudiants es considera un edifi ci residencial públic.

Per aquesta tipologia d’edifi ci el CTE determina que cada sector d’incendi ha de tenir una superfície 

màxima de 2.500 m².  

Cal separar en sectors d’incendis aquells espais que no tinguin ús de residència (gimnàs, sala d’estudi i 

bar). La resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten els sectors d’incendis és de EI 120.

Les portes de pas entre els sectors d’incendi es EI 2 t- C5.

L’edifi ci compta amb locals de risc especial a causa del seu ús o a la potència instal·lada, i es classi-

fi quen segons un risc baix, mitjà o alt. Aquests locals són sectors d’incendi independents. Des de qual-

sevol zona de risc especial el recorregut d’evacuació màxim fi ns a una sortida del local és de 25 m.

- Cuina    Risc mitjà (EI - 120)  Potència instal·lada 30 < P < 50 KW

- Cambra frigorífi ca   Risc mitjà (EI - 120)

- Magatzem de residus  Risc baix (EI - 90) 5 < S < 15 m²

- Bugaderia    Risc baix (EI - 90) 20 < S < 100 m²

- Sala d’instal·lacions   Risc alt (EI - 180)

- ET    Risc mitjà (EI - 120) P < 2520 kVA

RECORREGUTS D’EVACUACIÓ (SI3)

Els recorreguts d’evacuació de l’edifi ci han de tenir unes dimensions establertes segons la nor-

mativa del CTE.

 SI 3 ( Taula 3.1) Nombre de sortides per planta i longitud de recorreguts d’evacuació

La residencià consta de quatre sortides per planta. Per això, el recorregut d’evacuació fi ns a 

una sortida de planta no ha de ser superior a 35 m. Aquesta distància és molt restrictiva, ja que 

es tracta d’una zona on es preveu la presència d’estudiants que dormen.

SI 3 (Taula 4.1) 

- Portes i passos   > 0,80 m (CTE)   m (Projecte)

- Passadissos i rampes   > 0,1,00 m (CTE)  m (Projecte)

- Escales no protegides  > 0,1,00 m (CTE)  m (Projecte

SI 3 (Taula 5.1) Tipologies d’escales d’evacuació

- Escales obertes a l’exterior: disposa d’obertures permanentment obertes a l’exterior on. Quan 

aquestes obertures comuniquen amb un pati, s’ha de poder inscriure un cercle de h/3 m.

Espai exterior segur: es pot donar per fi nalitzada l’evacuació dels ocupants de l’edifi ci.

INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS (SI4)

SI 4 ( Taula 1.1) Dotacions d’instal·lacions de protecció contra incendis

En general:

- Extintors: a 15 m de recorregut en cada planta, com a màxim, des de tot origen d’evacuació.

- Hidratants exteriors: almenys un en superfícies menors a 10.000 m².

En residencial públic:

- Boques d’incendi equipades: quan la superfície construïda és superior a 1.000 m² o l’ocupació a 50 

persones.

- Sistema de detecció i d’alarma d’incendi: si la superfície construïda és superior a 500 m².

- Hidratants exteriors: un si la superfície total construïda està compresa entre 2.000 m²  i 10.000 m².

Els vials d’aproximació dels vehicles dels bombers han de complir les següents condicions:

- Amplada mínima lliure: 3,50 m

- Alçada mínima lliure  4,50 m

- Capacitat portant del vial  20 KN/m²

Els edifi cis amb una alçada d’evacuació descendent major que 9 metres han de disposar d’un 

espai de maniobra pels bombers que compleixi amb les següents condicions:

- Amplada mínima lliure: 5,00 m

- Alçada lliure:   la de l’edifi ci

- Separació a la façana: 10,00 m

INTERVENCIÓ DELS BOMBERS

PLANTA MÒDUL INDIVIDUAL     PLANTA MÒDUL COMPARTIT      PLANTA MÒDUL APARTAMENT     

Arqueta

Sistema de detector de fums (superfície construïda superior a 500 m²)

Senyalització i sortides d’emergència

Extintor manual de pols (a 15 m de recorregut en cada planta)

Alarma acústica (superfície construïda superior a 500 m²)

Sectors d’incendis

Hidrants exteriors (un si la superfície total construïda està entre 2.000 i 10.000 m²)

Boques  d’incendi equipades Bie - 25 (superfície construïda superior a 1.000 m²)

Recorregut d’evacuació

MÒDULS HABITACIONALS   e: 1/100

PLANTA BAIXA - SEGURETAT EN CAS D’INCENDI  e: 1/200
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