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SEGURETAT CONTRA INCENDIS
Seguint l CTE_DB_SI s'ha procedit a fer un encaix en el plantejament de l'evacuació d'ocupants de l'edifici i
del dimensionat en les instal·lacions de protecció enfront del foc

CRITERIS DE PROTECCIÓ COTRA INCENDIS
SECTORITZACIÓ:
La sectorització dels espais es fa seguint els criteris marcats a la taula 1.1 del CTE_DB_SI1. En el
nostre projecte, al excedir en superfície els 2.500m2 màxims permesos (sector cada 2.500m2)
caldrà sectoritzar la residència per a la tercera edad en 2 sectors, el format per el casal de dia i el
de la residència. En el cas de l'escola bressol només caldrà1 sector.

Accessibilitat

DISTRIBUCIÓ EN P.BAIXA

Cal definir els LOCALS I ZONES DE RISC ESPECIAL segons la taula 2.1 del CTE_DB_SI1 tenint en
compte els següents criteris:

-Cuina (25KW)                 --Risc Baix R90 (estrcutura) EI 90(parets i sostres) EI 45-C5(portes)
-Bugaderia (35m2)           --Risc Baix R90 (estrcutura) EI 90(parets i sostres) EI 45-C5(portes)
-Local comptador elèctric --Risc Baix R90 (estrcutura) EI 90(parets i sostres) EI 45-C5(portes)
-Estació transformadra     --Risc Baix R90 (estrcutura) EI 90(parets i sostres) EI 45-C5(portes)
-Magatzem de fàrmacs     --Risc Baix R90 (estrcutura) EI 90(parets i sostres) EI 45-C5(portes)

ZONA 1 - Residència

ZONA 2 - Centre de dia

ZONA 3 - Escol bressol

Escala d'evacuació protegida

EVACUACIÓ D'OCUPANTS
Càlcul de l'ocupació (segons taula 2.1 CTE_DB_SI3)

Residència - Habitacions - - 78 persones
- Menjador         2m2/p             90 m2 45 persones
- Administració       10m2/p             35 m2  4 persones
- Magatzems      10m2/p                      20 m2  2 persones

Residència - Espais comuns    10m2/p         300 m2 30 persones
- Sala polivalent      5m2/p         200 m2 40 persones
- Gym rehabilitació    10m2/p           80 m2  8 persones
- Administració             10m2/p            40 m2  4 persones
- Magatzem    10m2/p            20 m2  2 persones

RECORREGUT D'EVACUACIÓ:

El nombre de sortides per planta així com la longitud dels recorreguts d'evacuació queda
determinada per l'ús de l'edifici, tal com queda indicat a la taula 3.1 localitzada al CTE_DB_SI3. En el
cas concret del projecte agafem els valors per un ús HOSPITALARI en planta baixa i ús Residencial
per a les plantes residencials. Tant en planta baixa com en planta soterrrani trobem 2 sortides amb
un recorregut d'evacuació que no excedeix en cap cas 25m. En P+1 i P+ 2 trobem dues sortides per
planta mab recorreguts inferiors a 25m. En P+3,4 i 5 trobem una sortida per planta amb recorreguts
mai superiors a 25m.

ESCALES D'EVACUACIÓ:

Segons taula 5.1 del CTE_D_SI3 ens indica quin tipus de protecció han de rebre les escales
d'evacuació segons l'ús i l'altura màxima d'evacuació. En el cas que ens ocupa considerem un ús
RESIDENCIAL PÚBLIC per a la residència i ús HOSPITALARI per al casal de dia.

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Les instal·lacions de portecció al foc que s'han de tenir en compte queden descrites a la taula 1.1 del
CTE_DB_SI4.

sí (sup. const.superior a 2.000 m2)

EXTINTOR PORTÀTILS

Residencial: no
Hospitalari: 1 cada 15m / 5kg / 21 A-113B
Docent: no

BOQUES D'INCENDIS EQUIPADES
Residencial: sí (allotjament per a més de 50 persones)
Hospitalari: sí
Docent: No (sup inferior a 2.000m2

SISTEMA DE DETECCIÓ I D'ALARMA
Residencial: sí (sup superior a 500m2)
Hospitalari: sí
Docent: no

HIDRANTS EXTERIORS
Residencial:
Hospitalari:
Docent: no (sup inferior a 5.000 m2)

Exigències per a ús HOSPITALARI en P.Sot i
P.baixa
Exigències per a ús RESIDENCIAL PÚBLICO en
P+2,3,4 i 5
Exigències per a ús DOCENT a l'escola bressol

Ascensor

El fet de tractar-se d'una residència geriàtrica els ascensors hauran de ser com a mínim accessibles. Per tal de complir amb aquestes
caracterísitques utilitzarem el CTE_DB_SUA per tal de determinar les dimensions mínimes de la cabina.

La següent taula localitzada en l'Annex A ens mostra quines són aquestes dimensions mínimes:

DIMENSIÓ DE LA CABINA:
110 X 140 xm

S'ha decidit optar per agafar un ascensor moncamilles elèctric, el qual a més de
complir amb la normativa d'accessibilitat, les seves dimensions permeten el
desplaçament d'usuaris amb cadira de rodes o en camilla

Ascensor montacamilles elèctric

Model -LAT 1000-05 ThyssenKrupp
Càrrega -1000kg
Capacitat - 13 perones
Velocitat - 1m/s
Dimensions cabina -110x210 cm
Dimensions forat -170x250 cm

RESIDÈNCIA TERCERA EDAD I ESCOLA BRESSOL A VALL D'HEBRON
EDUARD MARTÍNEZ MARTÍNEZ
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Anàlisi Planimetria Detalls Estructura Instal·lacions Vistes
E. 1/200 Incendis

Escala especialment protegida

Escala exterior protegida


