
    Segons CTE/DB-SI

PROPAGACIÓ INTERIOR

SECTORS D’INCENDI

Considerem el projecte com un únic sector d’incendi encara que barregi dos 
usos amb diferents consideracions com són pública concurrència (EI90) i 
docent (EI60), i encara que els volums en planta baixa estiguin separats ja 
que la ocupació total de l’equipament no supera les 500 persones considerant 
l’ús més restrictiu. Aquesta consideració permet que les intal·lacions es 
comparteixin entre els diferents volums passant pel fals sostre.
  Superfície total de l’equipament = 850m2 < 2 500 m2
  Altura evacuació h= 9,8m<15m
        Resistència al foc de les parets, sostres i portes que el                            
delimiten: EI90

ZONES DE RISC ESPECIAL

+Magatzems  Risc baix
+Tallers  Risc baix
+Cuina   Risc baix
+Sala Instal·lacions Risc baix

CONDICIONS RESISTÈNCIA AL FOC

+Estructura portant  R90
 
RESISTÈNCIA AL FOC DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS
+Pública concurrència R90

+Parets i sostres  R90
+Vestíbul d’independència -
+Portes de comunicació EI245-C5
(Les portes d’evacuació obriran en el sentit d’evacuació)
+Màxim recorregut  <50m
    <75m (coberta edifici)

PROPAGACIÓ EXTERIOR
+Façanes   EI120

EVACUACIÓ D’OCUPANTS

DENSITAT D’OCUPACIÓ segons l’ús:

QUALSEVOL
+Sales de màquines 3 m2/persona
+Banys de planta 3 m2/persona

DOCENT
+Tallers  5 m2/persona
+Aules   1,5 m2/persona
+Planta   10m2/persona

PÚBLICA CONCURRÈNCIA
+Bar   1,5m2/persona
+Zona d’ús públic 2m2/persona

Ocupació total de l’equipament 297 persones

RECORREGUTS D’EVACUACIÓ

Cadasqun dels 3 recintes de la PB tenen vàries sortides a l’exterior.
La PB+1 té una sortida directe a l’exterior per les grades i una altra sortida de 
planta per les escales .
Per tant, els recorreguts d’evaquació no poden excedir els 50m en aquestes 
plantes.
A la PB+2 i PB+3 els recorreguts no excedeixen de 25m fins a la sortida de 
planta. La coberta de la PB+2, considerada com a espai lliure, la longitud del 
recorregut no excedeix els 25m.

DIMENSIONAT DELS ELEMENT D’OCUPACIÓ

+portes i passos   A>P/200>0.80m (entre 0.60 i 1.23) 
+escala no protegida (h<14m) A>P/160
 CAPACITAT D’EVAQUACIÓ DE L’ESCALA 
 Ocupació PB+1 + PB+2= 153 persones
 Ample escala = 1m

DOTACIÓ D’INSTAL·LACIONS 

+Rotulació de “SORTIDA” en zones de superfcie >50m 2 
+Indicació de la direcció dels recorreguts

GENERAL
+Extintors portàtils d’eficiència 21A-113B cada 15m  

PÚBLICA CONCURRÈNCIA
+Boques d’incendi equipades del tipus 25mm
+Sistema de detecció d’incendi cada 60m2 
-No cal sistema d’alarma de senyals visuals i acústics (ocupació<500persones)
-No calen hidrants exteriors (sup.<2000m2 )

INTERVENCIÓ DELS BOMBERS
El vial pels vehicles de bombers compleix amb l’ample mínim de 3.5m, l’altura 
lliure mínima de 4.5m i la capacitat portant de 20kN/m .

SALA FISIOTERÀPIA
Àrea: 61,20m²

WC mixtes
Àrea: 19,30m²

TALLER
Àrea: 35,50m²

TALLER SEMIOBERT
Àrea 24,70m²

SALA DE MÀQUINES
Àrea: 5,8m²

SALA DE MÀQUINES
Àrea: 5,8m²

WC mixtes
Àrea: 10,32m²

ESPAI SOCIAL
Àrea: 115,5m²

ESPAI SOCIAL COBERT
Àrea: 97,8m²

TALLER
Àrea: 40,05m²

TALLER
Àrea: 32,6m²

TALLER
Àrea: 22,04m²

SORTIDA

PLANTA BAIXA
ESCALA 1/150

PLANTA PRIMERA
ESCALA 1/150

16,5m

22m

13,7m

Rotulació de sortida d’incendis

Extintors portàtils d’eficiència 21A-113B

BIE

detector de fum

PLANTA SEGONA
ESCALA 1/150

PLANTA TERCERA
ESCALA 1/150

PLANTA COBERTA
ESCALA 1/150
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ETSAV
EMBAT
SW-SSE
Vent tèrmic (direcció mar-ter-
ra) conseqüència de la 
diferència de temperatura 
entre el mar i la terra produida 
a l’estiu.

VENTS FORTS
SW-NNE
Els vents dels quals 
ens hem de protegir 
són el ponent W,  la 
tramuntana N, i el 
gregal NE

TERRAL
NNW-NE
Vent tèrmic 
(direcció terra-mar) 
que entra a la nit 
com a efecte 
contrari de l’embat

VISTES
A la planta de 
sobre, aconseguir 
els màxims punts 
de vista a la mar és 
l’objectiu.

VENTS FLUIXOS
NE-SSE
Els llevants E, porten 
el calor acumulat per 
la terra a l’interior de 
l’illa, creant sensació 
de basca.


