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1 PROPAGACIÓ INTERIOR : 

SI1_1 TAULA 1.1 Condicions de compartimentació en sectors 
d’incendi : 

Tota zona que superi els següents límits ha de constituir un sector 
d’incendis diferenciat, en el nostre cas supera : 

>Zona d’ús públic amb una ocupació > 500 persones (cas PB B) ha 
de constituir un sector  d’incendi diferenciat 
>Aparcament que supera 100m2 ha de constituir un sector d’incendi 
diferenciat 

Les plantes 1 i 2 de A compleixen ja que tenen una superfície inferior 
als 500 m2 

SI1_4 Taula 2.1 Clasificació de locals i zones de risc especial 
integrats al edifici : 

Considerant el risc baix de les zones integrades al edifici segons 
SI1_5 Taula 2.2 considerem que s’haurà de complir: 

> Resistència al foc de l’estructura portant R 90 
> Resistència al foc de parets i sostres que separen sectors  EI 90 
> Portes de comunicació amb la resta de l’edifici EI 45-C5 
> Màxim recorregut fins a alguna sortida del local < 25 m 

2 PROPAGACIÓ EXTERIOR SI2: 

> Mitjeres i façanes resistència al foc EI 60 
> Coberta resistència al foc EI 60 

ús previst Dimensions zona Risc

Magatzem de manteniment 100<V<200 m3 baix

Potència Cuina 20 < P < 30 kW baix

Sala d’instal·lacions climàtiques - en tot cas

Local de comptadors elèctrics - en tot cas

Sala maquinària ascensors - en tot cas

3 EVACUACIÓ DELS OCUPANTS : 

4 PROTECCIÓ DE LES ESCALES 

Escalera d’evacuació descendent h < 14 m no hauría de ser 
protegida 
Escalera d’evacuació ascendent en l’aparcament ha de ser 
especialment protegida 

Els elements d’evacuació estan disposats y senyalitzats cumplint 
amb la normativa, portes majors d’ 1m i portes en sentit de 
l’evacuació. 

5 INSTALACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS : 

Segons la taula 1.1 de SI4_1 haurem de disposar : 
> Un extintor portàtil a 15m del recorregut amb eficàcia 21A - 113B 
> Boca d’incendi equipada docent amb una superficie > 2000 m2 
> un sistema de detecció d’incendi al equipament 
> Una boca d’incendi equipada al aparcament 
> Un sistema de detecció d’incendi al aparcament 
> Un hidratant exterior al aparcament 

m2/persona m2 total

Banys 3 114 38

Hall 2 85 42,5

Biblioteca 2 260 130

Cafeteria 1,5 117 78

Aules 1,5 270 180

Espectadors 0,5 281 562

Gimnàs 5 182 36,4

Mantenimient 3 28 9,3

Zones ús públic 2 241 120,5

TOTAL 1196

nº sortides L recorregut

PLANTA 1 i 2 A 1 25

PLANTA BAIXA > 2 50

APARCAMENT > 2 50
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