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Sectors d’incendi

Locals i zones de risc especial

Reacció al foc d’elements constructius, decoratius i de 
mobiliari

Evacuació dels ocupants

Característiques de les barreres de protecció

Escales

Rampa i ascensor

Seguretat en cas d’incendi

Seguretat d’utilització i accessibilitat

El nostre edifici entra dins de la categoria d’edifici de pública concorrència. Com 
que la conexió entre el la planta princpal i la del minielèctric no tenen espais 
interiors conectats, es concideren dos sectors diferents.
La normativa diu que la superfície de cada sector no pot superar els 2.500m2. Ni 
la planta principal (270m2) ni la planta minielèctric (60m2) superent els 2.500m2. 
Per tant, no necessiten de subdividr-se en diferents sectors d’incendi.

Dins de l’elèctric detectem les següents zones de risc especial, totes dins del 
risc baix:
- Sala de calderes amb una potencia de 125 kw (entre els 70 i 200 kw que 
considera la norma). Aquesta sala ja te incorporades les mesures específiques 
necessaries.
- L’espai de cuina té tant poca potencia (2,5 <20 a 30 kw) que no entra dins 
aquesta classificació.
Estan a menys de 25m de l’exterior i té una porta de comunicació amb l’edifici EI 
45-C5.

En edificis de pública concorrència els elements tèxtils suspesos han de complir 
la norma UNE-EN 1377.

Segons la normativa, l’Elèctric té 135 ocupants (2m2 útil x p). La longitud màxima 
dels recorreguts és de 15m<25m. Les sortides tenen 1,1m>0.8m. Corredors 1,4>1m. 
Escales de 1,2=1,2m

Les baranes tenen 1,3>1,1m. No tenen elements horitzontals entre 0,3 i 0,5m.

Tenen una amplada de 1,2>1,1m ja que tenim una ocupació de 135>100p. La petja 
és de 0,3>0,28m i la contrapetja és de 0,18<0,0,185m. El màxim salt d’alçada de 
l’escala és de 1,25m<3,2m. El replà mínim és de 1,2m>1m. Abans de cada graó és 
col·loca una franja tàctil especial.

La rampa té una longitud de 4,4<6m amb un pendent del 8%. El remplà de una 
longitud de 1,5>1,5m. Com que el tram de rampa salva una alçada major que 0,55m 
es col·loca una barana de 1,1>1,1m.
L’ascensor te uns dimensions interiors de 1,16x1,4m (1,1x1,4m mínim)
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