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INCENDIS
PROPAGACIÓ INTERIOR

L'edifici ha de respondre de manera eficient davant d'un possible cas d'incendi en el seu interior. És per aquest motiu que s'han pres
totes les mesures de prevenció que marca la norma CTE-DB-Sl-1.

CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D'INCENDI.

L'edifici  sencer es considera un únic sector d'incendir al cumplir la condició de superfície construida < 2500m². Els locals de risc
especial no formen cap sector d'incendi

EVACUACIÓ D'OCUPANTS

Segons la norma CTE-DB-Sl-3, a cada espai o zona de l'edifici li correspondrà una superfície mínima per persona. D'aquesta manera
es pot calcular l'ocupació de l'edifici. El projecte, al contemplar funcions de Pública concurrència ha de complir els criteris següents

CÀLCUL DE L'OCUPACIÓ

PLANTA BAIXA

Vestíbul 2m²/persona 34 persones

Sala d'actes/polivalent 1m²/persona 180 persones

Espai exposicions 2m²/persona 140 persones

Sala comú 2m²/persona 70 persones

Aules taller 5m²/persona 8 persones (x6 aules taller)

Buc de música 5m²/persona 8 persones

Banys 3m²/persona 27 persones

Vestuari 2m²/persona 12 persones

Recepció 10m²/persona 3 persones

Magatzem 40m²/persona 1 persona

Arxiu 40m²/persona 1 persona

Sala de màquines Ocupació nul·la

PLANTA  +4,80m

Bar  1,5m²/persona 35 persones

Cuina 10m²/persona 2 persones

Bany 3m²/persona 3 persones

TOTAL 564 persones

SORTIDES I RECORREGUTS D'EVACUACIÓ

Al excedir els 100 ocupants, l'edifici haura de comptar amb més d'una sortida en planta o del recinte. A més, haura de complir les
següents condicions:

- Longituds màximes d'evacuació: 50 m

- Longitud màxima fins a tenir dos recorreguts alternatius: 25 m

MITJANS D'EVACUACIÓ

Segons la norma CTE-DB-Sl-3 els mitjans d'evacuació han de complir les següents característiques:

PORTES

El dimensional de les portes ha de complir:

Amplada d'una fulla: 0,60 m < amplada < 1,20 m

PASSOS

Amplada > Persones / 200 > 0,80 m

PASSADISSOS

Amplada > Persones / 200 > 1,00 m

ESCALES PROTEGIDES

Ocupants < 3 Superfície + 160 x Ample de d'escala

NO PROTEGIDES (ascendent)

Ample > Persones / (160-10 x Alçada d'evacuació)

SENYALITZACIÓ DELS MITJANS D'EVACUACIÓ

Tots els recorreguts de sortida es marcaran amb les senyalitzacions corresponents a la norma i seran visibles des de tots els punts per
l'usuari.

SISTEMES D'EXTINCIÓ

El projecte compta amb una sèrie de mitjans per a l'extinció d'incendis segons contempla la norma CTE-DB-Sl-4. Aquests són:

- Extintors portàtils.

- Boques d'incendi.

- Sistemes d'alarma.

INTERVENCIÓ DELS BOMBERS

Segons la norma CTE-DB-Sl-5 l'edifici ha de complir uns requisits mínims per facilitar la intervenció deis bombers en cas d'incendi.
Aquestes són:

- Vial d'aproximació > 3,5 m

- Alçada mínima lliure de > 4,5 m

- Carril amb radis circulars d'entre 5,30 - 12,50 m

- Capacitat portant del vial 20 kN/m²

Pulsador alarma

Origen d'evacució

Detector de fum

Extintor 21A-113B

Alarma

Boca d'incendi

Recorregut principal

Recorregut secundari
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