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I.1 OBJECTIU 

El present document té per objecte la l’adequació de les infraestructures al compliment del que es 

preveu en les normatives vigents relacionades amb la Seguretat conta Incendis a l’activitat de 

l’estació d’esquí de Port Ainé. 

I.2 NORMATIVA APLICABLE 

Les disposicions legals a complir per a l’activitat destinada a estació d’esquí relacionades amb la 

protecció contra incendis són les següents: 

 El Codi Tècnic de l’Edificació vigent DB-SI seguretat en cas d’incendi aprovat segons el 

Reial Decret 314/2006 de 17 de març, amb les especificacions addicionals establertes per 

l’Ordenança Municipal de Condicions de Protecció Contra incendis de 30/ VII/ 97, i 

posteriors modificacions.  

 El Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de 

Seguretat Contra Incendis als Establiments Industrials. RSCIEI. (Per als edificis 

magatzem cota 1500 i cota 2000). 

S'ha tingut en compte, la normativa pel que fa a classificació del risc, mesures de prevenció 

d'incendis i consideracions generals d'ocupació i evacuació, de referència i es justificarà 

l’acompliment de la CTE-DB-SI i RSCIEI respecte als criteris de protecció d’incendis que han de 

complir els locals que ocupa l’activitat desenvolupada. 

S’aplicarà el desplegament de les següents Lleis: 

 Llei 3/2010 de 18 de febrer, sobre prevenció i seguretat en matèria d¡incendis en 

establiments, activitats, infraestructures i edificis./ DOGC Num: 5584 – 10.3.2010  

 Llei sobre promoció de l’accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques i aprovació 

del Codi d’Accessibilitat. Decret 135 de 24.3.1995 / DOGC Num: 2043 - 28.4.1995. 

I.3 ÀMBIT D’APLICACIÓ I ÚS DE L’ACTIVITAT 

Estaran subjectes a l’aplicació de la normativa vigent tots els edificis que contempla l’activitat 

excepte cinc casetes que es consideren construccions de tècnica senzilla i escassa entitat 

constructiva d’acord amb el CTE Part 1, article 2 punt 2: 

“- El CTE s’aplicarà a les obres d’edificacions de nova construcció, excepte a aquelles construccions 
de senzilla tècnica i escassa entitat constructiva, que no tinguin un caràcter residencial o públic, ja 
sigui de forma eventual o permanent, que es desenvolupin en una única planta i no afectin a la 
seguretat de les persones.” 

Els edificis que queden exclosos de la aplicació de la normativa són: 
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 Caseta aparcament cota 2.000m 

 Caseta monitors 

 Caseta Clots 

 Caseta l’Olla 

 Caseta Snow 

Aquestes casetes són edificacions aïllades, que en cap cas superen els 40m2 i s’utilitzen com a 

magatzems de material de l’estació durant la temporada en que l’activitat no està en funcionament. 

Per tant són edificacions d’ocupació nul·la i ús esporàdic.  

El funcionament de l’activitat, de caràcter general, es tractarà com a ús Pública concurrència. En 

algunes edificacions coexisteix amb altres usos. 

I.4 ACCESSIBILITAT I ENTORN DELS EDIFICIS 

I.4.1 ACCESSOS 

L’accés principal a l’estació d’esquí és una carretera que arriba fins a la cota 1.650m i 2.000m de 

l’estació, que parteix d’un desviament de la C-14 situat a 1,5Km del poble de Rialp. 

Degut a l’emplaçament de l’activitat es diferenciarà entre temporada d’hivern i temporada d’estiu. 

Durant la temporada d’estiu, l’accés per carretera està garantit fins a totes les edificacions de 

l’estació d’esquí, si bé per mitja de pistes forestals.  

Durant la temporada d’hivern, l’accés per carretera està garantit només a les edificacions de la cota 

1.650m i de la cota 2.000m.  A la resta de construccions l’accés es realitza a través de remuntadors, 

esquís, maquines trepitja neus o motos. 

I.4.2 CONDICIONS PER A LA INTERVENCIÓ DELS BOMBERS 

Les condicions d'accessibilitat i d'entorns dels edificis per a la intervenció dels bombers i la evacuació 

de les persones ve determinada pel CTE DB-SI 5. 

L’entorn de l’activitat no fa possible l’accés de camions de bombers en la temporada d’hivern per 

sobre de la cota 2000 (zona Hotel) a causa de la neu, i a l’estiu si bé hi ha accés, és una pista 

forestal. Els vials d’accés fins a la cota 2000 compleixen sense cap problema les restriccions 

d’amplada i alçada mínims garantint en tot cas els 3,5m d’ample i 4,5m d’alt. 

Tots els edificis disposen d’una alçada d’evacuació inferior a 10 m i són accessibles des de totes les 

façanes. La distància màxima fins a qualsevol accés principal és inferior a 30m. 

Es facilita l’accés en façana a totes les plantes dels edificis complint que l’alçada d’ampit respecte el 

nivell de planta a la que s’accedeix és inferior a 1,20m. 
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Les dimensions horitzontals i verticals dels forats de façana compleixen els mínims establerts ja que 

totes superen els 0,80 cm d’amplada i el 1,20 d’alçada. La distància màxima entre eixos verticals de 

dos forats consecutius és inferior a 25m. 

I.5 CÀLCUL DE LA CARREGA AL FOC PONDERADA 

Amb la finalitat d’avaluar correctament el perill d'incendi que presenta cada construcció i sector, 

calculem el nivell de risc que presenta cada establiment. 

El càlcul del risc intrínsec de l'activitat es determinarà avaluant la càrrega ponderada Qi. 

Utilitzarem l'expressió per calcular la càrrega de foc de cada sector: 

)/(×
××

= 2mMcalR
A

CSq
Q a

i

iisi
si

∑
 

a on: 

Qsi     Càrrega de foc ponderada del sector, Mcal/m2 
qsi Densitat de càrrega ponderada de cada zona amb activitat diferenciada 
Si Superfície de la zona específica amb activitat diferenciada 
Ci Coeficient adimensional de la perillositat dels materials  

(C=1 per tots els materials presents a l’activitat) 
Ai Superfície del sector, m2 
Ra  Coeficient adimensional que pondera el risc d'activació 

A partir d’aquestes dades es podrà passar a calcular la càrrega de foc ponderada i nivell de risc 

intrínsec per al conjunt de l’activitat: 
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On:  

Ci: és el coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat per cadascun del combustibles 
existents. 

I.6 DESCRIPCIÓ DE L’ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA PER A CADA 
EDIFICI QUE INTEGRA L’ACTIVITAT 

Les característiques descriptives de cada edifici estan especificades al annex A. del present projecte. 

I.6.1 EDIFICI SANT MIQUEL 

I.6.1.1 Normativa d’aplicació, ús i tipus d’establiment 

S’assimila a ús industrial i per tant es d’aplicació el RD 2267/2004 Reglament de Seguretat Contra 

Incendis als Establiments Industrials. 
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D’acord amb el RSCIEI es caracteritza l’establiment com tipus C. 

I.6.1.2 Locals i zones de risc especial 

D’acord amb la normativa d’aplicació, NO hi ha zones de risc especial. 

I.6.1.3 Càrrega al foc ponderada i nivell de risc intrínsec 

En aquestes condicions passem a avaluar la càrrega de foc ponderada, tenint en compte les 

consideracions de l’apartat IV d’aquest projecte. 

En aquestes condicions passem a avaluar la càrrega de foc ponderada. Els valor del poder calorífic 

s’han extret de la taula 1.4 del RSCIEI. La taula següent mostra els material i quantitats 

emmagatzemats a l’edifici: 

Material 
qi        

[MJ/ kg] 
Gi        

[Kg] 
qi x Gi      
[MJ] 

Plàstic 25,1 200,0 5.020,0 
Gas 46,0 50,0 2.300,0 
Tèxtil 25,1 650,0 16.315,0 
Gasoil 42,0 5.000,0 210.000,0 
Fusta 16,7 1.000,0 16.700,0 
Total ∑qi x Gi  [MJ]   250.335,0 
Superfície [m2]   255,3 
Ci   1,0 
Ra   1,5 
Qs [MJ/m2]   1.470,7 

Taula 1. Càlcul càrrega al foc – Edifici Sant Miquel 

La càrrega al foc de l’edifici és 1.470,7MJ/m2 – Nivell MIG 4. 

I.6.1.4 Compartimentació 

Donades les característiques físiques del local, l’ús a que es destina, el nombre i ubicació de sortides 

i l’ocupació prevista, no és necessari compartimentar l’edifici. Per tant, només es contempla un únic 

sector d’incendis. 

I.6.1.5 Evacuació 

I.6.1.5.1 Càlcul de l’ocupació 

Segons el DB-SI Secció SI 3 Evacuació d’ocupants punt 2 Càlcul de l’ocupació es consideren els 

següents valors: 
 

Dependència Superfície 
[m2] 

Densitat 
d'ocupació  
[pers./m2] 

Ocupació 
teòrica 
[pers.] 

PB PLANTA BAIXA       
 Cuarto de neteja 9,09 Ocup. Nul·la 0 
 WC Homes 9,36 1pers./ 3m2 3 
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 WC Dones 11,30 1pers./ 3m3 4
 Accés lavabos 2,88 1pers./ 3m4 1
 Sala tècnica 40,37 1pers./ 40m2 1
 Vestidors 1 16,84 1pers./ 10m2 2
 Vestidors 2 20,44 1pers./ 10m2 2
 Sala caseta conductor 10,31 1pers./ 10m2 1
 Taquilles 8,53 1pers./ 10m2 2
 Caseta Conductor 3,48 1pers./ 10m2 1
 Total ocupació PB [pers.]  17

P1 PLANTA PRIMERA    
 Magatzem de roba operaris 15,82 1pers./ 40m2 0
 Sala recepció 106,90 1pers./ 10m2 11

 Total ocupació P1 [pers.]  11

  RESUM EDIFICI SANT MIQUEL      
 Total ocupació  [pers.]   28

Taula 2. Càlcul ocupació – Edifici Sant Miquel 

D’aquesta manera, l’ocupació màxima prevista és de 28 ocupants.  

*Els càlculs realitzats són en base als valors del CTE DB SI i representen la ocupació màxima de 

l’edifici. És un càlcul teòric, la ocupació real és inferior. 

I.6.1.5.2 Sortides d’evacuació 

L’edifici disposa de 8 sortides a l’espai exterior segur: 

S1: Per evacuació dels ocupants de la Sala de la caseta del conductor i la Caseta del Conductor de la 

planta baixa, mitjançant una porta d’una fulla de 0,75m d’amplada. 

S2: Per evacuació del personal de taquilles mitjançant una porta d’una fulla de 0,80m d’amplada. 

S3: Per evacuació del personal que estigui a la sala de vestidors 2, mitjançant una porta de 0,80m 

d’amplada. 

S4: Per evacuació del personal que estigui a la sala de vestidors 1, mitjançant una porta de 0,85m 

d’amplada. 

S5: Per evacuació dels ocupants de la sala tècnica, mitjançant una porta de 0,85m d’amplada.  

S6: Per evacuació dels ocupants dels lavabos a través d’una porta de doble fulla de 1,50m 

d’amplada. 

S7: Per evacuació dels ocupants del cuarto neteja mitjançant una porta de 0,85m d’amplada. 

S8: Per a evacuació dels ocupants de la planta primera mitjançant una porta de doble fulla de 1,70m 

d’amplada. 
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I.6.1.5.3 Dimensionat dels elements d’evacuació 

I.6.1.5.3.1 Portes i passos 

Les portes i passos de l’edifici estan dimensionades de tal manera que compleixen les condicions 

següents: 

Capacitat: A ≥ P/200 

A ≥ 0,80 m  ( tota fulla de porta no és menor de 0,60m ni supera 1,23m) 

Totes les portes són abatibles d’eix vertical. 

I.6.1.5.3.2 Escales 

L’edifici disposa d’una escala exterior per a evacuació descendent dels ocupants de la primera 

planta. L’escala és no protegida i salva una alçada d’evacuació de 2,50m. 

Està dimensionada garantint  les condicions mínimes d’amplada. Consta de dos trams amb una 

amplada de 2m i té barana als dos costats.  

I.6.1.5.3.3 Resum del dimensionat dels elements d’evacuació 

ELEMENTS D'EVACUACIÓ 
ID.Dependències 

evacuades 
Pers.
Evac.
[P] 

Amplada mín. 
càlcul 
[m] 

Amplada mín. 
Norma 

[m] 

Amplada 
real       
[m] 

Observacions 

SORTIDES [A>P/200]       
S1 - Caseta 

Conductor            
-Sala caseta 
conductor 

2 0,01 0,80 0,80 

 

 

S2 - Taquilles 2 0,01 0,80 0,80  
S3 - Vestidors 2 2 0,01 0,80 0,80  
S4 - Vestidors 1 2 0,01 0,80 0,85  
S5 - Sala tècnica 1 0,01 0,80 0,85  
S6 - Lavabos 8 0,04 0,80 1,50  
S7 - Cuarto neteja 0 0,00 0,80 0,85  
S8 - Planta primera 11 0,06 0,80 1,70  

ESCALA [A>P/160]       
E1 P1 11 0,07 1,10 2,00 - Evacuació descendent.         

-  Amb barana a un costat.     
-  Exterior                              
-  H evac. = 2,50m 

Taula 3. Dimensionat dels elements d’evacuació – Edifici Sant Miquel 

I.6.1.5.4 Recorreguts d’evacuació 

La longitud del recorregut des de tot origen d'evacuació fins a la sortida en cap cas és superior a 

50m. 
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I.6.1.6 Comportament davant del foc de l’estructura 

I.6.1.6.1 Estabilitat davant del foc de l’estructura 

Al ser estructura de formigó amb coberta lleugera es garanteix l’estabilitat al foc requerida de tots 

els elements: 

 R90: Estructura en general 

 R30: Coberta i suports. 

És una construcció aïllada, no té edificis veïns. 

I.6.1.6.2 Condicions exigibles als materials 

Els materials utilitzats com a revestiment o acabat superficial de sostres i parets són com a mínim C-

s2, d0, i per al terra EFL. 

I.6.1.7 Instal·lacions de protecció contra incendis 

L’edifici disposa de: 

 Extintors portàtils, de pols polivalent, amb eficàcia 21A-113B, es garanteix que la 

distància des de qualsevol origen d'evacuació sigui inferior a 15 m. La disposició dels 

mateixos queda grafiada al plànol. S'instal·laran de tal forma que l'extrem superior de 

l'extintor es trobi a una altura sobre el terra menor d'1,7 m.  

 Enllumenat d'emergència amb d'equips autònoms, que entren en funcionament 

automàticament en produir-se la fallada de l'enllumenat general o la tensió baixi a menys 

del 70% del seu valor nominal. La duració del mateix serà almenys d'una hora a partir de 

l'instant de la fallada. Es disposarà d’equips a les vies d'evacuació i a les sortides, situats 

tots tal com s'indica als plànols. 

 Senyalització d’emergència. Es senyalitzaran totes les sortides i els elements de protecció 

contra incendis. Les característiques dels senyals compliran les especificacions 

establertes a la UNE 23-034. 

I.6.2 CASETA DE MÀQUINES 

I.6.2.1 Normativa d’aplicació, ús i tipus d’establiment 

S’assimila a ús industrial i per tant es d’aplicació el RD 2267/2004 Reglament de Seguretat Contra 

Incendis als Establiments Industrials. 

D’acord amb el RSCIEI es caracteritza l’establiment com tipus C. 

I.6.2.2 Locals i zones de risc especial 

D’acord amb el RSCIEI, no hi ha zones de risc especial. 
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I.6.2.3 Càrrega al foc ponderada i nivell de risc intrínsec 

En aquestes condicions passem a avaluar la càrrega de foc ponderada tenint en compte les 

consideracions de l’apartat IV. La taula següent mostra els material i quantitats emmagatzemats a 

l’edifici: 

Material 
qi        

[MJ/ kg] 
Gi        

[Kg] 
qi x Gi      
[MJ] 

Plàstic 25,1 1.850,0 46.435,0 
Colchonetes 19,5 150,0 2.925,0 
Greixos 42,0 250,0 10.500,0 
Oli 37,2 450,0 16.740,0 
Dissolvents 25,1 10,0 251,0 
Gasoil 42,0 600,0 25.200,0 
Cautxú 42,0 200,0 8.400,0 
Fusta 16,7 110,0 1.837,0 
Cartró 16,7 50,0 835,0 
Total ∑qi x Gi  [MJ]   113.123,0 
Superfície [m2]   921,5 
Ci   1,0 
Ra   1,5 
Qs [MJ/m2]   184,1 

Taula 4. Càlcul càrrega al foc – Caseta de màquines 

Càrrega al foc de l’edifici: 184,1MJ/m2 / Nivell de risc BAIX 1. 

I.6.2.4 Compartimentació 

Donades les característiques físiques del local ( edifici tipus C), l’ús a que es destina, el nombre i 

ubicació de sortides i l’ocupació prevista, no és necessari compartimentar l’edifici. Per tant, es 

contempla un únic sector d’incendis. 

I.6.2.5 Evacuació 

I.6.2.5.1 Càlcul de l’ocupació 

Segons el DB-SI Secció SI 3 Evacuació d’ocupants punt 2 Càlcul de l’ocupació es consideren els 

següents valors: 
 

Dependència Superfície 
[m2] 

Densitat 
[pax/m2] 

Ocupació 
[persones] 

PB PLANTA BAIXA       
 Sala de màquines de neu i transformador 383,43 40 9 
 Magatzem de residus 8,62 Ocup. Nul·la 0 
 Magatzem 10,05 Ocup. Nul·la 0 
 Vestidors 6,70 10 1 
 WC 2,45 3 1 
 Total ocupació PB [pers.]   10 

PA PLANTA ALTELL       
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 Altell 28,45 40 1
 Total ocupació PA [pers.]   1

P1 PLANTA PRIMERA      
 Jet Bar - Magatzem 49,91 40 1
 Garatge cadires 414,57 Ocup. Nul·la 0
 WC Dones 8,57 3 3
 WC Homes 8,72 3 3
 Total ocupació  P1 [pers.]   7

  RESUM CASETA DE MÀQUINES      
 Total ocupació [pers.]   18

Taula 5. Càlcul ocupació – Caseta de màquines 

D’aquesta manera, l’ocupació màxima prevista és de 18 ocupants.  

Els càlculs realitzats són en base als valors del CTE DB SI i representen la ocupació màxima de 

l’edifici. És un càlcul teòric, la ocupació real és inferior. 

I.6.2.5.2 Sortides d’evacuació 

L’edifici disposa de quatre sortides d’evacuació: 

S1: Per a evacuació planta baixa. És la porta de sortida de vehicles de 6,50m que incorpora una 

porta petita de 0,80m d’amplada. 

S2: Per a evacuació planta baixa. És la porta d’entrada de vehicles de 6,50m que incorpora una 

porta petita de 0,80m d’amplada. 

S3: Per a evacuació magatzem de pistes (antic bar) mitjançant una porta d’una fulla d’eix vertical i 

abatible de 0,95m d’amplada. 

S4: Per a evacuació de lavabos de pistes mitjançant dues portes (una des del masculí i l’altra des del 

femení) de 0,80m d’amplada. 

Al garatge de cadires de la planta primera l’accés és lliure des de l’exterior, no hi ha portes. 

I.6.2.5.3 Dimensionat dels elements d’evacuació 

I.6.2.5.3.1 Portes i passos 

Les portes i passos de l’edifici estan dimensionades de tal manera que compleixen les condicions 

següents: 

Capacitat: A ≥ P/200 

A ≥ 0,80 m  ( tota fulla de porta destinada a la evacuació no és menor de 0,60m ni supera 1,23m) 

Totes les portes són abatibles d’eix vertical. 
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I.6.2.5.3.2 Escales 

L’edifici disposa d’una escala per a evacuació descendent dels ocupants de la planta altell. L’escala 

és no protegida i salva una alçada d’evacuació de 2,50m. Està dimensionada garantint  les 

condicions mínimes d’amplada.  

I.6.2.5.4 Recorreguts d’evacuació 

Es consideren orígens d'evacuació qualsevol punt dels locals. El recorregut d’evacuació màxim és de 

21m des del centre del taller de la planta baixa, longitud que en cap cas supera els límits establerts 

per la normativa. 

I.6.2.6 Comportament davant del foc de l’estructura 

I.6.2.6.1 Estabilitat davant del foc de l’estructura 

Tenint en compte que és un edifici tipus C, en planta sobre rasant i nivell de risc baix: 

 La estabilitat al foc dels elements estructurals amb funció portant no tindrà un valor 

inferior a R30, d’acord amb la taula 2.2 de la normativa d’aplicació. 

 A la estructura principal de la coberta no se li exigeix estabilitat al foc d’acord amb la 

taula 2.3 del RSCIEI, ja que és una coberta lleugera, no prevista per a ser utilitzada a la 

evacuació, que pertany a un edifici de ocupació molt esporàdica i no pot ocasionar danys 

greus a altres edificis ja que està aïllat. 

I.6.2.6.2 Resistència al foc dels elements constructius 

Al ser un edifici d’estructura a base de pilars i jàsseres de formigó es garanteix l’estabilitat al foc 

requerida segons la normativa. 

L’estructura de l’escala d’accés a l’altell és també a base de formigó. 

I.6.2.6.3 Condicions exigibles als materials 

Els materials utilitzats com a revestiment o acabat superficial de sostres i parets són com a mínim C-

s2, d0, i per al terra EFL. 

I.6.2.7 Instal·lacions de protecció contra incendis 

L’edifici disposa de: 

 Extintors portàtils, de pols polivalent, amb eficàcia 21A-113B, es garanteix que la 

distància des de qualsevol origen d'evacuació sigui inferior a 15 m. La disposició dels 

mateixos queda grafiada al plànol. S'instal·laran de tal forma que l'extrem superior de 

l'extintor es trobi a una altura sobre el terra menor d'1,7 m.  



PLA D’AUTOPROTECCIÓ D’UNA ESTACIÓ D’ESQUÍ  Pàg. 13 

Annexes I. Adequació a la normativa contra incendis 

 Enllumenat d'emergència amb d'equips autònoms, que entren en funcionament 

automàticament en produir-se la fallada de l'enllumenat general o la tensió baixi a menys 

del 70% del seu valor nominal. La duració del mateix serà almenys d'una hora a partir de 

l'instant de la fallada. Es disposarà d’equips a les vies d'evacuació i a les sortides, situats 

tots tal com s'indica als plànols. 

 Senyalització d’emergència. Es senyalitzaran totes les sortides i els elements de protecció 

contra incendis. Les característiques dels senyals compliran les especificacions 

establertes a la UNE 23-034. 

I.6.3 CASETA APARCAMENT COTA 2000 

I.6.3.1 Normativa d’aplicació, ús i tipus d’establiment 

Tal i com s’explica al punt I.3 d’aquest annex, és un edifici aïllat d’escassa entitat constructiva, 

previst per a ocupació nul·la, per tant queda exempt d’aplicació del CTE. 

De totes formes es calcula la càrrega la foc i es disposen mesures de protecció contra incendis.  

I.6.3.2 Càrrega al foc ponderada i nivell de risc intrínsec 

En aquestes condicions passem a avaluar la càrrega de foc ponderada tenint en compte les 

consideracions de l’apartat IV. La taula següent mostra els material i quantitats emmagatzemats a 

l’edifici: 

Material 
qi        

[MJ/ kg] 
Gi        

[Kg] 
qi x Gi      
[MJ] 

Plàstic 25,1 50,0 1.255,0 
Colchonetes 19,5 120,0 2.340,0 
Fusta 16,7 20,0 334,0 
Cartró 16,7 10,0 167,0 
Total ∑qi x Gi  [MJ]   4.096,0 
Superfície [m2]   5,5 
Ci   1,0 
Ra   1,0 
Qs [MJ/m2]   740,7 

Taula 6. Càlcul càrrega al foc – Caseta aparcament cota 2000 

Càrrega al foc de l’edifici: 740,70 MJ/m2 / Nivell de risc BAIX 2. 

Es recorda que són quantitats màximes emmagatzemades i que durant la major part de l’any està 

sense ús ja que el material emmagatzemat està distribuït a les pistes. 

I.6.3.3 Instal·lacions de protecció contra incendis 

La caseta disposa de: 
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 Extintors portàtils de pols polivalent, amb eficàcia 21A-113B. La disposició dels mateixos 

queda grafiada al plànol. S'instal·laran de tal forma que l'extrem superior de l'extintor es 

trobi a una altura sobre el terra menor d'1,70 m. 

 Enllumenat d'emergència, es dotarà al local d'equips autònoms, que entraran en 

funcionament automàticament en produir-se la fallada de l'enllumenat general o la tensió 

baixi a menys del 70% del seu valor nominal. La duració del mateix serà almenys d'una 

hora a partir de l'instant de la fallada. 

I.6.4 CASETA ESCOLA D’ESQUÍ 

I.6.4.1 Normativa d’aplicació, ús i tipus d’establiment 

Caseta destinada escola d’esquí. Es considera ús administratiu i per tant es d’aplicació el Codi Tècnic 

de l’Edificació CTE DB SI. 

I.6.4.2 Locals i zones de risc especial 

Segons el DB-SI del CTE Secció SI1 Punt 2 (locals i zones de risc especial) i prenent en consideració 

l'ús administratiu de l’establiment, no hi ha zones de risc especial. 

I.6.4.3 Càrrega al foc ponderada i nivell de risc intrínsec 

En aquestes condicions passem a avaluar la càrrega de foc ponderada, tenint en compte les 

consideracions de l’apartat IV. 

Considerem els valors de densitat de càrrega al foc mitja presentats a la taula 1.2 de la RSCIEI com 

a valors orientatius per al càlcul de la càrrega de l’edifici, prenent com a activitats relacionades 

oficines. 

Activitat 
qi         

[MJ/ m2] 
Si         

[m2] 
qi x Si       
[MJ] 

Oficines – Escola esquí 600,0 30,1 18.054,0 
Ci   1,0 
Ra   1,0 
Qs [MJ/m2]   600,0 

Taula 7. Càlcul càrrega al foc – Caseta escola d’esquí 

Càrrega al foc de l’edifici: 600 MJ/m2 / Nivell de Risc BAIX 2 

I.6.4.4 Compartimentació 

Donades les característiques físiques del local, els usos a que es destina, el nombre i ubicació de 

sortides i l’ocupació prevista, no és necessari compartimentar l’edifici. Per tant, només es contempla 

un únic sector d’incendis. 

I.6.4.5 Evacuació 

I.6.4.5.1 Càlcul de l’ocupació 
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Segons el DB-SI Secció SI 3 Evacuació d’ocupants punt 2 Càlcul de l’ocupació es consideren els 

següents valors: 

Dependència Superfície 
[m2] 

Densitat 
[pax/m2] 

Ocupació 
[persones] 

Guixeta 8,89 4 2 
Recepció 6,62 3 2 
WC Homes 4,08 3 1 
WC Dones 4,12 3 1 
Oficina 6,38 10 1 
Total ocupació [persones]  8 

Taula 8. Càlcul ocupació – Caseta escola d’esquí 

I.6.4.5.2 Sortides d’evacuació 

L’edifici conta amb 3 sortides: 

S1: Els ocupants de la guixeta, recepció i oficina tenen accés a l’exterior per una porta d’una fulla 

d’eix vertical abatible de 0,85m de longitud.  

S2, S3: Accessos que permeten la evacuació dels ocupants dels lavabos masculí i femení 

respectivament. Aquestes són portes d’una fulla d’eix vertical abatible de 0,80m. 

Totes les portes són abatibles d’eix vertical. 

I.6.4.5.3 Dimensionat dels elements d’evacuació 

I.6.4.5.3.1 Portes i passos 

Les portes i passos de l’edifici estan dimensionades de tal manera que compleixen les condicions 

següents: 

Capacitat: A ≥ P/200 

A ≥ 0,80 m  ( tota fulla de porta destinada a la evacuació no és menor de 0,60m ni supera 1,23m) 

I.6.4.5.4 Recorreguts d’evacuació 

Es consideren orígens d'evacuació qualsevol punt de l’edifici. El recorregut d’evacuació màxim en cap 

cas supera els límits establerts per la normativa (25m) ja que és 6,50m. 

I.6.4.6 Comportament davant del foc de l’estructura 

I.6.4.6.1 Estabilitat davant del foc de l’estructura 

D’acord amb la normativa, i tenint en compte que l’edifici es considera d’ús administratiu, l’estabilitat 

exigida per l’estructura es R-60. 



Pàg. 16  PLA D’AUTOPROTECCIÓ D’UNA ESTACIÓ D’ESQUÍ 

Annexes I. Adequació a la normativa contra incendis 

Per tal de garantir l’estabilitat de l’edifici amb estructura de fusta, es procedeix a fer els càlculs 

justificatius necessaris d’acord amb l’annex E del CTE DB SI. Resistència al foc per estructures de 

fusta.  

El sistema de càlcul empleat és el mètode de la secció reduïda. Aquest calcula la secció que es 

redueix en un temps d’exposició al foc determinat. Després s’avalua si la secció resultant és capaç 

d’aguantar les càrregues necessàries per sostenir l’edifici. 

El mètode de la secció reduïda, aplicat a la caseta escola d’esquí és: 

inferiors. temps aper  t/20 i minuts 20 a igual omajor  t, temps un aper  1 a igual valor de :
7mm a igual valor de :

foc al exposiciód' temps   :t                                 

nominal ciócarbonitza de  velocitat:         :on                 

=                 

fòrmulasegüent  la acordd' determinat càlcul, de nominal dacarbonitzat profundita:d
:sent

+=

0

0

nchar,

00

k
d

β

tβ d

dkdd

n

nchar,n

char,nef

  

D’aquesta manera la secció reduïda és: 

mmdkdd char,nef 49=7×1+60×7,0=+= 00  

L’estructura de l’edificació és a base de taulons de fusta de dimensions 70 x 130 mm, col·locats un 

sobre l’altre pel costat curt. Tenint en compte la secció reduïda, el tauló resultant és de 21 x 130 

mm.  

Les càrregues considerades són el pes de la coberta, el pes de la pròpia estructura i el de la 

sobrecàrrega de neu. Tenint en compte que la coberta es lleugera, es considera una càrrega de 95 

Kg/m2. Considerant que la densitat de la fusta massissa és de 380 kg/m3, la càrrega de l’estructura 

és de 70 Kg D’acord amb la normativa CTE SE AE, i tenint en compte que la caseta està situada a la 

cota 1970 aproximadament, la sobrecàrrega de neu és de 6,045 kN/m2 (valor obtingut mitjançant 

interpolació lineal dels valors corresponents a la cota 1800 i 2200).  

D’aquesta manera, les càrregues que ha de suportar l’edifici són: 

Sobrecàrrega d’ús:   1,42 kN/m2 
Sobrecàrrega de neu:  6,045 kN/m2 
Total càrregues:  7,465 kN/m2 

La càrrega es reparteix sobre la totalitat de la superfície de l’edificació, que són 35,06m2, per tant 

els taulons de 21 x 130 mm han de poder aguantar una càrrega de 261,73 kN (26.689,03 kg). 

Tenint en compte el CTE DB SE-M, Annex E.1 per fusta massissa de classe resistent C18, 

considerant que els taulons treballen a compressió perpendicular (cas més desfavorable), tenim: 
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Mòdul de resistència característica a compressió perpendicular   = 2,2 N/mm2 

Perímetre de l’edifici        = 20 m 
Secció dels taulons       = 420.000 mm2 
Càrrega màxima que pot suportar l’edifici    = 924.000 N 

L’edifici pot suportar una càrrega de 924 kN major a la càrrega que realment suporta que és 261,73 

kN, per tant es garanteix l’estabilitat al foc de l’estructura de la caseta Escola d’esquí. 

A continuació es mostra la justificació del càlcul de la sobrecàrrega de neu: 

I.6.4.6.2 Condicions exigibles als materials 

Els materials utilitzats com a revestiment o acabat superficial de sostres i parets són com a mínim C-

s2, d0, i per al terra EFL. 

I.6.4.7 Instal·lacions de protecció contra incendis 

L’edifici disposa de: 

 Extintors portàtils, de pols polivalent, amb eficàcia 21A-113B, es garanteix que la 

distància des de qualsevol origen d'evacuació sigui inferior a 15 m. La disposició dels 

mateixos queda grafiada al plànol. S'instal·laran de tal forma que l'extrem superior de 

l'extintor es trobi a una altura sobre el terra menor d'1,7 m.  

 Enllumenat d'emergència amb d'equips autònoms, que entren en funcionament 

automàticament en produir-se la fallada de l'enllumenat general o la tensió baixi a menys 

del 70% del seu valor nominal. La duració del mateix serà almenys d'una hora a partir de 

l'instant de la fallada. Es disposarà d’equips a les vies d'evacuació i a les sortides, situats 

tots tal com s'indica als plànols. 

 Senyalització d’emergència. Es senyalitzaran totes les sortides i els elements de protecció 

contra incendis. Les característiques dels senyals compliran les especificacions 

establertes a la UNE 23-034. 

Edifici:    Caseta Escola d’esquí 
Cota:    1970 m 
 
Segons la normativa, el càlcul de la sobrecàrrega de neu és el producte de: 

km sq ⋅= μ          on 
lhoritzonta terreny alga Sobrecàrre :s

forma de Coeficient :

k

μ
 

 
Considerem el  coeficient de forma igual a la unitat, ja que la coberta no té impediment de 
lliscament i té una inclinació de 14º. 
 
La sobrecàrrega al terreny horitzontal, d’acord amb les especificacions de l’annex E del CTE SE AE, 
agafant com a cota de referència la 1970 i zona de clima hivernal 2, és de 6,045 kN/m2 
 
Per tant: 22 045,6=045,61== mkNmkNsμq km  



Pàg. 18  PLA D’AUTOPROTECCIÓ D’UNA ESTACIÓ D’ESQUÍ 

Annexes I. Adequació a la normativa contra incendis 

I.6.5 HOTEL 

I.6.5.1 Normativa d’aplicació, ús i tipus d’establiment 

L’ús general de l’establiment és Residencial Públic encara que coexisteixen en el mateix edifici zones 

d’usos subsidiaris (pública concurrència, aparcament, comercial, etc.). Per tant és d’aplicació el Codi 

Tècnic de l’Edificació CTE DB SI.  

Dins del CTE, s’apliquen les prescripcions de: 

 Ús residencial públic 

 Ús aparcament (ja que té una superfície major a 100m2) 

I.6.5.2 Locals i zones de risc especial 

Segons el DB-SI del CTE Secció SI1 Punt 2 (locals i zones de risc especial) i prenent en consideració 

L'ÚS RESIDENCIAL PÚBLIC de l’establiment, les zones de risc especial són: 

Locals i zones de risc especial Característica Classificació 
Maleter 20,03m2 RISC BAIX 
Magatzem de productes de neteja 100,44m3 RISC BAIX 
Aparcament de vehicles  RISC BAIX 
Cuina 35 l oli RISC MIG 
Bugaderia 59,15m2 RISC BAIX 
Sala de calderes 1532,5kW RISC ALT  
Sala de quadres elèctrics  RISC BAIX 
Sala de grup electrogen  RISC BAIX 

Als plànols es reflecteixen les zones esmentades en aquest quadre. 

I.6.5.3 Compartimentació 

L’edifici està format per 9 sectors d’incendi, de tal manera que en cap cas superen els 2.500m2 de 

superfície. L’aparcament, al ser un ús subsidiari estarà també sectoritzat de la resta de l’edifici. Es 

citen a continuació els sectors d’incendi: 

Sector Identificació 
Superfície 

[m2] 
Ocupació 
[pers.] 

S1 Escales evacuació 280,61 32
S2 Aparcament 1434,1 36
S3 Cuina i accés personal 186,4 19
S4 Planta Semi - Soterrani 881,235 281
S5 Gimnàs 262,96 58
S6 Discoteca 268,61 100
S7 Planta Baixa 1034,49 366
S8 Oficines / Infermeria 99,68 15
S9 Habitacions 2342,33 267

Als plànols adjunts es mostra la distribució de sectors de l’edifici. 
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I.6.5.4 Càrrega al foc ponderada i nivell de risc intrínsec 

En primer lloc, s’avaluarà la càrrega per a cada dependència i sector, a continuació la conjunta per a 

l’edifici. 

I.6.5.4.1 Càrrega al foc sector 1: Escales Evacuació 

La següent taula mostra els materials i quantitats emmagatzemades dels productes inflamables dins 

del sector: 

Escales       

Material 
qi        

[MJ/ kg]
Gi        

[Kg] 
qi x Gi      
[MJ] 

Fusta 16,7 687,5 11.481,2 
Plàstic 25,1 400,0 10.040,0 
Total ∑qi x Gi  [MJ]   21.521,2 
Superfície [m2]   140,3 
Ci   1,0 
Ra   1,0 
Qs [MJ/m2]   153,4 

Taula 9. Càlcul càrrega al foc – Hotel: Sector 1 

Càrrega al foc del sector 1: 153,40 MJ/m2 – Nivell de risc Baix 1 

I.6.5.4.2 Càrrega al foc sector 2: Aparcament 

Considerem els valors de densitat de càrrega al foc mitja presentats a la taula 1.2 de la RSCIEI com 

a valors orientatius per al càlcul de la càrrega de la zona, prenent com a activitats relacionades 

aparcaments. 

Aparcament       

Activitat 
qi        

[MJ/ m2]
Si         

[m2] 
qi x Si      
[MJ] 

Aparcament 200,0 1.254,1 250.820,0 

Magatzem alimentació 1.000,0 180,0 180.000,0 

Total ∑qi x Gi  [MJ]   430.820,0 
Superfície [m2]   1.434,1 
Ci   1,0 
Ra   1,5 
Qs [MJ/m2]   450,6 

Taula 10. Càlcul càrrega al foc – Hotel: Sector 2 

Càrrega al foc del sector 2: 450,60 MJ/m2 – Nivell de risc Baix 2. 

I.6.5.4.3 Càrrega al foc sector 3: Cuina i accés personal 

Considerem els valors de densitat de càrrega al foc mitja presentats a la taula 1.2 de la RSCIEI com 

a valors orientatius per al càlcul de la càrrega de la zona, prenent com a activitats relacionades: 

alimentació – plats precuinats. 
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CUINA       

Activitat 
qi        

[MJ/ m2]
Si         

[m2] 
qi x Si      
[MJ] 

Cuina 200,0 143,3 28.658,0 

Total ∑qi x Gi  [MJ]   28.658,0 
Superfície [m2]   186,4 
Ci   1,0 
Ra   1,0 
Qs [MJ/m2]   153,7 

Taula 11. Càlcul càrrega al foc – Hotel: Sector 3 

Càrrega al foc del sector 3: 153,70 MJ/m2 – Nivell de risc Baix 1. 

I.6.5.4.4 Càrrega al foc sector 4: Planta semisoterrani 

Considerem els valors de densitat de càrrega al foc mitja presentats a la taula 1.2 de la RSCIEI com 

a valors orientatius per al càlcul de la càrrega de la zona, prenent com a activitats relacionades: 

oficines comercials i tècniques i joguines. 

PLANTA SEMISOTERRANI       

Activitat 
qi        

[MJ/ m2]
Si         

[m2] 
qi x Si      
[MJ] 

Botiga 800,0 23,5 18.784,0 

Oficines 600,0 166,0 99.570,0 

Miniclub 500,0 65,3 32.650,0 

Sales 400,0 398,4 159.356,0 

Total ∑qi x Gi  [MJ]   310.360,0 
Superfície [m2]   881,2 
Ci   1,0 
Ra   1,5 
Qs [MJ/m2]   528,3 

Taula 12. Càlcul càrrega al foc – Hotel: Sector 4 

Càrrega al foc del sector 4: 153,70 MJ/m2 – Nivell de risc Baix 2. 

I.6.5.4.5 Càrrega al foc sector 5: Gimnàs 

Considerem els valors de densitat de càrrega al foc mitja presentats a la taula 1.2 de la RSCIEI com 

a valors orientatius per al càlcul de la càrrega de la zona, prenent com a activitats relacionades: 

articles d’esport. 

GIMNÀS       

Activitat 
qi        

[MJ/ m2]
Si         

[m2] 
qi x Si      
[MJ] 

Gimnàs 800,0 263,0 210.368,0 

Total ∑qi x Gi  [MJ]   210.368,0 
Superfície [m2]   263,0 
Ci   1,0 
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Ra   1,0 
Qs [MJ/m2]   800,0 

Taula 13. Càlcul càrrega al foc – Hotel: Sector 5 

Càrrega al foc del sector 5: 800,00 MJ/m2 – Nivell de risc Baix 2. 

I.6.5.4.6 Càrrega al foc sector 6: Discoteca 

Considerem els valors de densitat de càrrega al foc mitja presentats a la taula 1.2 de la RSCIEI com 

a valors orientatius per al càlcul de la càrrega de la zona, prenent com a activitats relacionades: 

venta de begudes alcohòliques. 

DISCOTECA       

Activitat 
qi        

[MJ/ m2]
Si         

[m2] 
qi x Si      
[MJ] 

Discoteca 500,0 268,6 134.305,0 

Total ∑qi x Gi  [MJ]   134.305,0 
Superfície [m2]   268,6 
Ci   1,0 
Ra   1,5 
Qs [MJ/m2]   750,0 

Taula 14. Càlcul càrrega al foc – Hotel: Sector 6 

Càrrega al foc del sector 6: 750,00 MJ/m2 – Nivell de risc Baix 2. 

I.6.5.4.7 Càrrega al foc sector 7: Planta Baixa 

Considerem els valors de densitat de càrrega al foc mitja presentats a la taula 1.2 de la RSCIEI com 

a valors orientatius per al càlcul de la càrrega de la zona, prenent com a activitats relacionades: 

cantines, restaurants i esquís. 

PLANTA BAIXA       

Activitat 
qi        

[MJ/ m2]
Si         

[m2] 
qi x Si      
[MJ] 

Bar 300,0 176,5 52.962,0 

Restaurant 300,0 474,5 142.335,0 

Lloguer material 400,0 282,5 113.004,0 

Total ∑qi x Gi  [MJ]   308.301,0 
Superfície [m2]   1.034,5 
Ci   1,0 
Ra   1,5 
Qs [MJ/m2]   447,0 

Taula 15. Càlcul càrrega al foc – Hotel: Sector 7 

Càrrega al foc del sector 7: 447,00 MJ/m2 – Nivell de risc Baix 2. 

I.6.5.4.8 Càrrega al foc sector 8: Oficines i infermeria 
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Considerem els valors de densitat de càrrega al foc mitja presentats a la taula 1.2 de la RSCIEI com 

a valors orientatius per al càlcul de la càrrega de la zona, prenent com a activitats relacionades: 

oficines tècniques i consulta mèdica. 

OFICINES       

Activitat 
qi        

[MJ/ m2]
Si         

[m2] 
qi x Si      
[MJ] 

Oficines 600,0 41,6 24.978,0 

Infermeria 200,0 58,1 11.610,0 

Total ∑qi x Gi  [MJ]   36.588,0 
Superfície [m2]   99,7 
Ci   1,0 
Ra   1,0 
Qs [MJ/m2]   367,1 

Taula 16. Càlcul càrrega al foc – Hotel: Sector 8 

Càrrega al foc del sector 8: 367,10 MJ/m2 – Nivell de risc Baix 1. 

I.6.5.4.9 Càrrega al foc sector 9: Habitacions 

Considerem com a valors orientatius per al càlcul de la càrrega de la zona prenent com a activitats 

relacionades: hotels. 

HOTEL       

Activitat 
qi        

[MJ/ m2]
Si         

[m2] 
qi x Si      
[MJ] 

Habitacions 335,0 2.342,3 784.680,6 

Total ∑qi x Gi  [MJ]   784.680,6 
Superfície [m2]   2.342,3 
Ci   1,0 
Ra   1,0 
Qs [MJ/m2]   335,0 

Taula 17. Càlcul càrrega al foc – Hotel: Sector 9 

Càrrega al foc del sector 9: 335,00 MJ/m2 – Nivell de risc Baix 1. 

I.6.5.4.10 Càrrega al foc del conjunt de l’edifici 

Dependència 

qsi       
[MJ/ m2] 

Si       
[m2] 

Ci    
[m2]

Qsi        
[MJ] Ra S       

[m2] 
Qi          

[MJ/m2] 

NIVELL 
DE 

RISC 
SECTOR 1 153,4 280,6 1,0 43.042,3

1,50 7.240,67 596,43 BAIX 
(2) 

SECTOR 2 450,6 1.434,1 1,0 646.230,0
SECTOR 3 153,7 186,4 1,0 28.658,0
SECTOR 4 528,3 881,2 1,0 465.540,0
SECTOR 5 800,0 263,0 1,0 210.368,0
SECTOR 6 750,0 268,6 1,0 201.457,5
SECTOR 7 447,0 1.034,5 1,0 462.451,5
SECTOR 8 367,1 99,7 1,0 36.588,0
SECTOR 9 335,0 2.342,3 1,0 784.680,6

Taula 18. Càlcul càrrega al foc – Hotel 
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Càrrega al foc del conjunt de l’edifici Hotel: 596,43 MJ/m2 / Nivell de Risc BAIX (2). 

I.6.5.5 Evacuació 

I.6.5.5.1 Càlcul de l’ocupació 

Segons el DB-SI Secció SI 3 Evacuació d’ocupants punt 2 Càlcul de l’ocupació es consideren els 

següents valors: 
 

Dependència Superfície 
[m2] 

Densitat 
[pax/m2] 

Ocupació 
[persones] 

PS PLANTA SOTERRANI       
 Aparcaments 1.120,75 Ocup. Nul·la -
 Sala grup electrogen 58,17 Ocup. Nul·la -
 Aparcament d'autocars 133,35 Ocup. Nul·la -
 Magatzem+maquinaria 180,00 Ocup. Nul·la 1
 Magatzem productes de neteja 22,32 Ocup. Nul·la -
 Sala de màquines  67,75 Ocup. Nul·la -
 Dipòsit d'aigua 71,90 Ocup. Nul·la -
 Magatzem discoteca 29,60 40 1
 Vest. D'independencia.1 4,51 2 2
 Vest. D'independencia.2 4,51 2 2
 Accés p.semisoterrani personal 18,15 10 2
 Accés p.semisoterrani 1 21,00 10 2
 Accés p.semisoterrani 2 20,98 10 2
 Total ocupació PS  12

PSS PLANTA SEMI-SOTERRANI    
 Magatzem i sala de calderes 47,69 40 1
 Bugaderia 59,15 10 6
 Vestuari personal 1 19,24 2 10
 Vestuari personal 2 13,12 2 7
 Accés vestuari 6,31 10 1
 Accés sala de calderes 8,23 10 1
 Accés escales personal 10,24 10 1
 Distribuïdor instal·lacions 32,12 10 3
 Accés 1 21,00 10 2
 Accés 1 21,00 10 2
 Accés gimnàs 11,31 10 1
 Gimnàs 113,35 5 23
 Vestuari gimnàs 1 20,91 10 2
 Vestuari gimnàs 2 19,48 10 2
 Zona humida (sauna, jacuzzi) 1 30,93 5 6
 Zona humida (sauna, jacuzzi) 2 32,33 5 6
 Magatzem gimnàs 1 10,54 Ocup. Nul·la -
 Magatzem gimnàs 2 10,01 Ocup. Nul·la -
 Magatzem gimnàs 3 14,11 Ocup. Nul·la -
 Miniclub 65,30 5 13
 Sala de jocs 77,60 1,5 52
 Guarda - esquís 20,70 Ocup. Nul·la -
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 Maleter 20,03 Ocup. Nul·la - 
 Distribuïdor recepció 1 54,31 10 5 
 Distribuïdor recepció 2 102,65 10 10 
 Recepció 150,05 10 15 
 Sala quadres elèctrics 35,65 Ocup. Nul·la - 
 Despatx 15,90 10 2 
 Sala d'estar 120,35 2 60 
 Botiga 23,48 3 8 
 Accés serveis 3,15 10 0 
 Serveis 1 18,46 3 6 
 Serveis 2 12,05 3 4 
 Serveis 3 5,38 3 2 
 Magatzem discoteca 27,74 40 1 
 Discoteca 211,27 1,5 99 
 Sala de jocs 200,44 10 20 
 Total ocupació PSS   370 

PB PLANTA BAIXA     
 Cuina 143,29 10 14 
 Antesala cuina 27,30 10 3 
 Accés escales personal 14,72 10 1 
 Bar 1 75,78 1,5 35 
 Bar 2 100,76 1,5 47 
 Accés 1 31,85 10 3 
 Restaurant - self service 474,45 1,5 221 
 Accés serveis 3,15 10 0 
 Servei homes 16,75 3 6 
 Serveis dones 20,81 3 7 
 Accés 2 31,10 10 3 
 Botiga 32,98 3 11 
 Infermeria 45,45 10 5 
 Sala d'espera  12,60 2 6 
 Oficina 1 20,93 10 2 
 Oficina 2 20,70 10 2 
 Guixetes 78,27 40 2 
 Lloguer material 204,24 3 34 
 Total ocupació PB   403 

PP1 PLANTA PIS 1     
 Habitacions dobles (24 unitats) 611,82  48 
 Habitacions triples (8 unitats) 262,80  24 
 Sala de neteja 1 6,48 Ocup. Nul·la - 
 Sala de neteja 2 6,48 Ocup. Nul·la - 
 Enfony 1 6,48 Ocup. Nul·la - 
 Enfony 2 6,48 Ocup. Nul·la - 
 Pas 1 45,20 10 5 
 Zona d'estar 1 63,93 10 6 
 Zona d'estar 2 63,93 10 6 
 Accés 1 31,17 10 3 
 Accés 2 31,17 10 3 
 Pas 2 67,20 10 7 
 Total ocupació PP1   102 

PP2 PLANTA PIS 2     
 Habitacions dobles (20 unitats) 356,93  40 
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 Habitacions individuals (12 unitats) 140,14  12
 Sala de neteja 1 6,48 Ocup. Nul·la -
 Sala de neteja 2 6,48 Ocup. Nul·la -
 Enfony 1 6,48 Ocup. Nul·la -
 Enfony 2 6,48 Ocup. Nul·la -
 Pas 1 45,20 10 5
 Zona d'estar 1 63,93 10 6
 Zona d'estar 2 63,93 10 6
 Accés 1 31,17 10 3
 Accés 2 31,17 10 3
 Pas 2 35,04 10 4
 Total ocupació PP2  793,42  79

PSC PLANTA SOTA COBERTA    
 Habitacions dobles (12 unitats) 146,16  24
 Habitació de grup 81,79  6
 Habitacions amb bany compartit 30,86  4
 Zona d'estar 28,48 10 3
 Zona de cuina 14,10 10 1
 Rebost 2,23 Ocup. Nul·la -
 Neteja 3,15 Ocup. Nul·la -
 Accés 1 36,25 10 4
 Accés 2 36,25 10 4
 Sortida d'emergència 1 13,68 10 1
 Sortida d'emergència 2 13,68 10 1
 Distribuïdor 13,33 10 1
 Pas 1 29,52 10 3
 Pas 2 20,96 10 2
 Total ocupació PSC   55

 TOTAL OCUPACIÓ HOTEL  1.022
Taula 19. Càlcul ocupació - Hotel 

I.6.5.5.2 Sortides d’evacuació 

L’edifici disposa de 16 sortides a l’exterior: 

SO1: Situada a la planta soterrani (PS) a la sala del grup electrogen, mitjançant una porta de doble 

fulla de 2,00m d’amplada. 

SO2: Situada a la planta soterrani (PS) a la zona d’aparcament, mitjançant una porta d’una fulla de 

0,80m. 

SO3: Situada a la planta semisoterrani (PSS), al vestíbul d’entrada, mitjançant una porta de doble 

fulla de 2,00m d’amplada. 

SO4: Situada a la planta semisoterrani (PSS), al vestíbul d’entrada, mitjançant una porta de doble 

fulla de 2,00m d’amplada. 

SO5: Situada a la planta semisoterrani (PSS), a la discoteca, mitjançant una porta de doble fulla de 

1,90m d’amplada. 
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SO6: Situada a la planta baixa (PB), a la zona del bar, mitjançant una porta de doble fulla de 1,50m 

d’amplada. 

SO7: Situada a la planta baixa (PB), a la zona del bar i restaurant, mitjançant una porta de doble 

fulla de 1,50m d’amplada. 

SO8: Situada a la planta baixa (PB), a la zona del restaurant, lloguer i guixetes, mitjançant una porta 

de doble fulla de 1,90m d’amplada. 

SO9: Situada a la planta baixa (PB), a la zona de la botiga, mitjançant una porta de doble fulla de 

1,50m d’amplada. 

SO10: Situada a la planta baixa (PB), a la zona de la infermeria i oficines, mitjançant una porta de 

doble fulla de 2,00m d’amplada. 

SO11: Situada a la planta pis 1 (PP1), a l’ala esquerra, mitjançant una porta d’una fulla de 1,00m 

d’amplada. 

SO12: Situada a la planta pis 1 (PP1), a l’ala dreta, mitjançant una porta d’una fulla de 1,00m 

d’amplada. 

SO13: Situada a la planta pis 2 (PP2), a l’ala esquerra, mitjançant una porta d’una fulla de 1,00m 

d’amplada. 

SO14: Situada a la planta pis 2 (PP2), a l’ala dreta, mitjançant una porta d’una fulla de 1,00m 

d’amplada. 

SO15: Situada a la planta sotacoberta (PSC), a l’ala esquerra, mitjançant una porta d’una fulla de 

1,00m d’amplada. 

SO16: Situada a la planta pis sotacoberta (PSC), a l’ala dreta, mitjançant una porta d’una fulla de 

1,00m d’amplada. 

I.6.5.5.3 Escales d’evacuació 

L’edifici disposa de nou escales d’evacuació, les característiques de les quals són les següents: 

E1: Escala d’ús públic, de comunicació interior amb totes les plantes per l’ala esquerra. Destinada a 

evacuació descendent, amb passamà a ambdós costats de 1,20m d’amplada.  

E2: Escala d’ús públic, de comunicació interior amb totes les plantes, per l’ala dreta. Destinada a 

evacuació descendent, amb passamà a ambdós costats de 1,20m d’amplada.  

E3: Escala d’ús exclusiu pel personal, de comunicació interior entre la planta baixa i la planta 

soterrani. Destinada a evacuació descendent de 1,00m d’amplada.  
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E4: Escala d’ús públic, de comunicació exterior entre la discoteca i el carrer. Destinada a evacuació 

descendent, amb passamà als dos costats i intermig de 2,60m d’amplada.  

E5: Escala d’ús públic, de comunicació exterior entre el lloguer i el carrer. Destinada a evacuació 

descendent, amb passamà als dos costats de 2,00m d’amplada.  

E6: Escala d’ús públic, de comunicació exterior entre totes les plantes per l’ala esquerra. Destinada a 

evacuació descendent, amb passamà a un costat de 1,15m d’amplada.  

E7: Escala d’ús públic, de comunicació exterior entre totes les plantes per l’ala dreta. Destinada a 

evacuació descendent, amb passamà a un costat de 1,15m d’amplada.  

E8: Escala d’ús públic, de comunicació interior entre la planta sotacoberta i la planta pis segon per 

l’ala esquerra. Destinada a evacuació descendent, amb passamà pels dos costats de 1,10m 

d’amplada.  

E9: Escala d’ús públic, de comunicació interior entre la planta sotacoberta i la planta pis segon per 

l’ala dreta. Destinada a evacuació descendent, amb passamà pels dos costats de 1,10m d’amplada.  

I.6.5.5.4 Dimensionat dels elements d’evacuació 

I.6.5.5.4.1 Portes i passos 

Les portes i passos de l’edifici estan dimensionades de tal manera que compleixen les condicions 

següents: 

Capacitat: A ≥ P/200 

A ≥ 0,80 m  ( tota fulla de porta no és menor de 0,60m ni supera 1,23m) 

Totes les portes són abatibles d’eix vertical. 

I.6.5.5.4.2 Escales 

Les escales d’evacuació estan dimensionades de manera que: 

 Són protegides 

 No tenen vestíbul d’independència 

 Les tramades en cap cas salven una altura superior a 3,20m. 

 Totes les tramades tenen com a mínim 3 esglaons 

 Els esglaons compleixen: 

o 540mm ≤ 2C (altura) +H (petjada)≤ 700mm 

o H ≥ 280mm 

o 130 ≤ C ≤ 185 mm 
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I.6.5.5.4.3 Resum del dimensionat dels elements d’evacuació 

ELEMENTS D'EVACUACIÓ 
ID. Dependències 

evacuades 
Persones 

evacuades 
max. [P] 

Amplada 
mín. segons 
normativa 

[m] 

Amplada 
real      
[m] 

Observacions 

      
SORTIDES       
SO1 PS - Grup 

elèctrogen 
400 0,80 2,00 Porta de dues fulles de 1m, d'eix 

abatible vertical 
SO2 PS - 

Aparcament 
160 0,80 0,80 

  
SO3 PSS - Vestíbul 400 0,80 2,00 Porta de dues fulles de 1m, d'eix 

abatible vertical 
SO4 PSS - Vestíbul 400 0,80 2,00 Porta de dues fulles de 1m, d'eix 

abatible vertical 

SO5 PSS - Discoteca 380 0,80 1,90 Porta de dues fulles de 0,80m, d'eix 
abatible vertical 

SO6 PB - Bar 300 0,80 1,50 Porta de dues fulles de 0,75m, d'eix 
abatible vertical 

SO7 PB - Bar             
PB - Cuina          
PB - Restaurant 

300 0,80 1,50 Porta de dues fulles de 0,75m, d'eix 
abatible vertical 

SO8 PB - Guixetes     
PB - Lloguer       
PB - Restaurant 

380 0,80 1,90 Porta de dues fulles de 0,80m, d'eix 
abatible vertical 

SO9 PB - Botiga 300 0,80 1,50 Porta de dues fulles de 0,75m, d'eix 
abatible vertical 

SO10 PB - Infermeria   
PB - Oficines 

400 0,80 2,00 Porta de dues fulles de 1m, d'eix 
abatible vertical 

SO11 PP1 - Ala 
esquerra 

200 0,80 1,00 Porta amb barrera antipànic 

SO12 PP1 - Ala dreta 200 0,80 1,00 Porta amb barrera antipànic 

SO13 PP2 - Ala 
esquerra 

200 0,80 1,00 Porta amb barrera antipànic 

SO14 PP2 - Ala dreta 200 0,80 1,00 Porta amb barrera antipànic 

SO15 PSC- Ala 
esquerra 

200 0,80 1,00 Porta amb barrera antipànic 

SO16 PSC- Ala dreta 200 0,80 1,00 Porta amb barrera antipànic 

ESCALA 
Exteriors [A>P/480]   
Interiors [A>P/160]   

E01 Ala esquerra 192 1,00 1,20 Evacuació descendent      
Interior                                              
Passamà als dos costats         
H. màx d'evacuació = 10 m 

E02 Ala dreta 192 1,00 1,20 Evacuació descendent             
Interior                                              
Passamà als dos costats                      
H. màx d'evacuació = 10 m 
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ELEMENTS D'EVACUACIÓ 
ID. Dependències 

evacuades 
Persones 

evacuades 
max. [P] 

Amplada 
mín. segons 
normativa 

[m] 

Amplada 
real      
[m] 

Observacions 

      
E03 Personal cuina 160 0,80 1,00 Evacuació descendent                         

Interior                                             
H. màx d'evacuació = 5 m 

E04 Discoteca 1.248 1,00 2,60 Evacuació descendent                         
Exterior                                             
Passamà als dos costats + intermig      
H. d'evacuació = 3 m 

E05 Lloguer 960 1,00 2,00 Evacuació descendent                        
Exterior                                             
Passamà als dos costats                      
H. d'evacuació = 3 m 

E06 Ala esquerra 552 1,00 1,15 Evacuació descendent                         
Exterior                                             
Passamà a un costat                        
H. màx d'evacuació = 10 m 

E07 Ala dreta 552 1,00 1,15 Evacuació descendent                         
Exterior                                             
Passamà a un costat                         
H. màx d'evacuació = 10 m 

E08 Ala dreta 176 1,00 1,10 Evacuació descendent                        
Interior                                              
Passamà als dos costats                      
H. d'evacuació = 2,5 m 

E09 Ala dreta 176 1,00 1,10 Evacuació descendent                         
Interior                                              
Passamà als dos costats                      
H. d'evacuació = 2,5 m 

I.6.5.5.5 Recorreguts d’evacuació 

La longitud dels recorreguts d’evacuació, des de tot origen fins a la sortida no és en cap cas superior 

a 50m. 

I.6.5.6 Comportament davant del foc de l’estructura 

I.6.5.6.1 Estabilitat davant del foc de l’estructura 

Al ser estructura de formigó amb coberta lleugera es garanteix l’estabilitat al foc requerida de tots 

els elements: 

 R60: Estructura en general (la planta soterrani no es considera com a tal ja que té 

sortides directes a l’exterior) 

 R30: Coberta i suports. 

 R30: Escales protegides 

L’edifici no té construccions adjacents. 
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I.6.5.6.2 Condicions exigibles als materials 

Els materials utilitzats com a revestiment o acabat superficial de sostres i parets són com a mínim C-

s2, d0, i per al terra EFL. 

I.6.5.7 Control de fums 

La ventilació general de l’edifici és natural, amb finestres d’1m2 com a mínim. 

Al sector de l’aparcament hi ha un de control de fums mitjançant un sistema de ventilació forçada 

que proporciona sis renovacions per hora. 

I.6.5.8 Instal·lacions de protecció contra incendis 

I.6.5.8.1 Instal·lacions de detecció d’incendis 

 Detecció automàtica 

Es disposa d’un sistema de detecció automàtica d’incendis als sectors: S1 – Escales evacuació, S2 – 

Aparcament, S4 – Planta semisoterrani, S7 – Planta baixa, S9 – Habitacions.  

El sistema està format per detectors termovelocimètrics en les zones on pugui ser normal l’aparició 

de fums i detectors iònics a la resta de dependencies del sector.  

S’han instal·lat a raó d’un cada 30m2 en el cas dels termovelocimètrics i un cada 60m2 en els cas 

dels iònics. 

 Alarma 

Tot l’Hotel s’ha equipat amb un conjunt de polsadors d’alarma distribuïts convenientment com a 

sistema de detecció manual. Aquests polsadors formaran part del sistema general de detecció. 

L’edifici també disposa d’un sistema de senyalització d’alarma de tipus acústic mitjançant sirenes 

activades des de la central d’incendis. 

 Central de detecció 

Tots els elements del sistema de detecció estan connectats a una central de detecció automàtica. 

Les característiques tècniques d’aquesta central són: 

o Tecnologia amb microprocessador, impressora i mòdul d’alimentació, proves 

i senyalització, amb mòdul horari i pla d’alarma dia/nit. 

o Petita pantalla amb indicacions de les incidències enregistrades. 

o Teclat d’interrogació i comandament. 
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o Mòdul d’alimentació d‘emergència format per una bateria estanca amb una 

autonomia en estat d’alarma d’un mínim d’1 hora i en estat de repòs de 72 

hores. 

o Sistema automàtic de trucada via telefònica a la central del Servei d’Extinció 

Públic o a una central d’alarma exterior. 

I.6.5.8.2 Instal·lacions d’extinció d’incendis 

 Extintors 

S’ha equipat tot l’edifici amb extintors manuals amb càrrega i agent extintor adequats per al tipus de 

foc que es prevegi, repartits en número suficient i situació òptima per cobrir tota l’àrea protegida. 

Es distribueixen de forma que des de qualsevol punt d’una planta es trobi un a una distància inferior 

a 15 m. Es col·loquen en llocs molt accessibles, especialment en les vies d’evacuació horitzontals. La 

part superior de l’extintor quedarà com a màxim a una altura d’1,70 m. 

El tipus d’agent extintor escollit és fonamentalment la pols seca polivalent antibrasa, llevat en els 

llocs amb risc d’incendi per causes elèctriques on seran d’anhídrid carbònic. 

Els extintors són del tipus homologat pel Reglament d’aparells a pressió (MIE-AP5) i UNE 23.110, 

amb la seva eficàcia gravada a l’exterior i equipats amb mànega, broquet direccional i dispositiu 

d’interrupció de sortida de l’agent extintor a voluntat de l’operador. 

Els extintors tindran les següents eficàcies mínimes: 

Àrees generals:    21A-113B 
Locals i àrees de risc especial:   21A ó 55B 

 Boques d’incendi equipades 

S’han instal·lat BIE amb boques de diàmetre apropiat a les zones i locals especificats per la 

normativa vigent, de forma que amb les mànegues esteses es cobreixen tots els punts de l’àrea a 

protegir de tot l’edifici. 

Al voltant de les BIE s’ha mantingut una zona lliure d’obstacles que permet l’accés a elles i al seu 

accionament. 

Les llances instal·lades en les boques d’incendi seran de triple efecte, és a dir, podran obrir i tancar 

el raig, graduar el cabal i també l’angle del amb de sortida. 

És disposa d’un dipòsit exclusiu d’emmagatzematge d’aigua  contraincendis i d’un grup de pressió 

situat a la planta soterrani. 

 Hidrants 
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Per complimentar la normativa vigent, s’han instal·lat hidrants d’incendi en el perímetre exterior de 

l’edifici en punts fàcilment accessibles per als vehicles de Bombers.  

L’ús d’aquestes preses és exclusivament per a l’abastament d’aigua per al Servei d’Extinció 

d’incendis. 

 Instal·lació automàtica d’extinció a la cuina 

A la cuina, s’ha instal·lat un sistema d’extinció per inundació amb CO2. 

Aquest sistema està compost per un mecanisme d’accionament, control de funcionament elèctric o 

pneumàtic, grup de recipients per al gas extintor i un conjunt de conduccions i difusors de 

descàrrega. El sistema també està equipat amb una senyalització d’alarma per a l’evacuació del 

recinte en cas d’alarma de forma que quedi desocupat abans de descarregar el gas extintor. 

També s’ha equipat el sistema amb una xarxa d’extracció per al gas extintor que s’activa 

manualment un cop s’ha extingit completament l’incendi. 

I.6.5.8.3 Instal·lacions de senyalització i enllumenat d’emergència 

 Senyalització  

Estan senyalitzats els mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual, que no són fàcilment 

localitzables des d’algun punt de la zona protegida per l’esmentat mitjà, de forma tal que des de 

l’esmentat punt el senyal resulti fàcilment visible. Els senyals són els definits en la norma UNE 

23.033. 

Estan senyalitzades totes les sortides, tant de planta com de l’edifici i es s’han col·locat senyals 

indicatius de direcció dels recorreguts d’evacuació des de tot origen fins a un punt des del que sigui 

directament visible la sortida. Els senyals d’evacuació es disposen de forma coherent amb 

l’assignació d’ocupants a cada sortida. Per indicar les sortides d’ús habitual o d’emergència s’utilitzen 

els senyals definits a la norma UNE 23.034. 

 Enllumenat d’emergència 

Compten amb instal·lació d’enllumenat d’emergència tots els recorreguts d’evacuació. 

La instal·lació està proveïda de font pròpia d’energia, la qual entra automàticament en funcionament 

al produir-se una fallada d’alimentació a la instal·lació d’enllumenat normal. 

La instal·lació compleix les condicions de servei que s’indiquen a continuació durant 1 hora com a 

mínim, a partir de l’instant en que té lloc la fallida: 

o Il·luminància d’1 lux, com a mínim, al nivell del sòl. 
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o Il·luminància de 5lux com a mínim en els punts en els que estiguin situats 

els equips de les instal·lacions de protecció contra incendis que exigeixin 

utilització manual i en els quadres de distribució de l’enllumenat. 

o La uniformitat de la il·luminació proporcionada en els diferents punts de 

cada zona és tal que el quocient entre la il·luminància màxima i mínima és 

menor de 40. 

Els aparells o equips autònoms automàtics compliran les característiques establertes en les normes 

UNE 20062, UNE 20392 i UNE-EN 60598-2-22. 

I.6.6 CASETA MONITORS 

I.6.6.1 Normativa d’aplicació, ús i tipus d’establiment 

És un edifici aïllat d’escassa entitat constructiva, previst per a ocupació nul·la, per tant queda 

exempt d’aplicació del CTE. 

De totes formes es calcula la càrrega la foc i es disposen mesures de protecció contra incendis.  

I.6.6.2 Càrrega al foc ponderada i nivell de risc intrínsec 

La taula següent mostra els material i quantitats emmagatzemats a l’edifici: 

Material 
qi        

[MJ/ kg] 
Gi        

[Kg] 
qi x Gi      
[MJ] 

Plàstic 25,1 45,0 1.129,5 
Colchonetes 19,5 50,0 975,0 
Fusta 16,7 100,0 1.670,0 
Cartró 16,7 5,0 83,5 
Total ∑qi x Gi  [MJ]   3.858,0 
Superfície [m2]   10,0 
Ci   1,0 
Ra   1,0 
Qs [MJ/m2]   385,4 

Taula 20. Càlcul càrrega a l foc – Caseta monitors 

Càrrega al foc de l’edifici: 385,40MJ/m2 / Nivell de risc BAIX 1. 

Durant la major part de l’any està sense ús ja que el material emmagatzemat està distribuït a les 

pistes. 

I.6.6.3 Instal·lacions de protecció contra incendis 

La caseta disposa de: 

 Extintors portàtils de pols polivalent, amb eficàcia 21A-113B. La disposició dels mateixos 

queda grafiada al plànol. S'instal·laran de tal forma que l'extrem superior de l'extintor es 

trobi a una altura sobre el terra menor d'1,7 m. 
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 Enllumenat d'emergència, es dotarà al local d'equips autònoms, que entraran en 

funcionament automàticament en produir-se la fallada de l'enllumenat general o la tensió 

baixi a menys del 70% del seu valor nominal. La duració del mateix serà almenys d'una 

hora a partir de l'instant de la fallada. 

I.6.7 CAFETERIA ELS CLOTS 

I.6.7.1 Normativa d’aplicació, ús i tipus d’establiment 

Es considera ús “pública concurrència” i per tant es d’aplicació el Codi Tècnic de l’Edificació CTE DB 

SI. 

Coexisteixen en el mateix edifici zones d’usos subsidiaris: 

Ús Dependència Ubicació Superfícies 
[m2] 

Industrial Taller/Magatzem Planta baixa 478,41 
Administratiu Escola Esquí Planta Segona 241,52 

A la zona industrial serà d’aplicació el RD 2267/2004 Reglament de Seguretat Contra Incendis als 

Establiments Industrials. 

D’acord amb el RSCIEI es caracteritza l’establiment com tipus C. 

I.6.7.2 Locals i zones de risc especial 

D’acord amb les normatives d’aplicació, no hi ha zones de risc especial. 

I.6.7.3 Compartimentació 

L’establiment es dividirà en dos sectors: 

Sector Dependència Ubicació Superfícies 
[m2] 

S1 Guarda esquís Planta baixa 1.473,05 
Magatzem guarda esquís Planta baixa 
Bar - restaurant Planta primera 
Oficines Escola Esquí Planta Segona 

S2 Taller Planta baixa 478,41 
Magatzem taller Planta baixa 
Infermeria Planta baixa 
Lavabos Planta baixa 

I.6.7.4 Càrrega al foc ponderada i nivell de risc intrínsec 

En primer lloc s’avaluarà la càrrega al foc per dependències i sectors i a continuació la del conjunt de 

l’activitat. 

I.6.7.4.1 Càrrega al foc del sector 1 

 Zona guarda - esquí 
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Considerem els valors de densitat de càrrega al foc mitja presentats a la taula 1.2 de la RSCIEI com 

a valors orientatius per al càlcul de la càrrega de la zona, prenent com a activitats relacionades 

esquís. 

Guarda-esquís       

Activitat 
qi        

[MJ/ m2]
Si         

[m2] 
qi x Si      
[MJ] 

Esquís 400,0 178,6 71.436,0 

Ci 1,0 
Ra 1,5 
Qs [MJ/m2] 600,0 
Taula 21. Càlcul càrrega al foc – Cafeteria Els Clots: Sector 1. Guardaesquís 

Càrrega al foc de la zona: 600 MJ/m2 / Nivell de Risc BAIX (2). 

 Zona magatzem guarda - esquís 

La taula següent mostra els material i quantitats emmagatzemats: 

Magatzem guarda-esquís       

Material 
qi        

[MJ/ kg]
Gi        

[Kg] 
qi x Gi      
[MJ] 

Plàstic 25,1 200,0 5.020,0 
Greixos 42,0 25,0 1.050,0 
Oli 37,2 60,0 2.232,0 
Fusta 16,7 175,0 2.922,5 
Cartró 16,7 250,0 4.175,0 
Total ∑qi x Gi  [MJ]   15.399,5 
Superfície [m2]   173,7 
Ci   1,0 
Ra   1,5 
Qs [MJ/m2]   133,0 

Taula 22. Càlcul càrrega al foc –Cafeteria els Clots: Sector 1. Magatzem guarda esquís 

Càrrega al foc de la zona: 133 MJ/m2 / Nivell de Risc BAIX (1). 

 Zona bar - restaurant 

Considerem els valors de densitat de càrrega al foc mitja presentats a la taula 1.2 de la RSCIEI com 

a valors orientatius per al càlcul de la càrrega de la zona, prenent com a activitats relacionades 

“Restaurants”. 

Bar - Restaurant       

Activitat 
qi  

[MJ/ m2]
Si  

[m2]
qi x Si  

[MJ] 
Bar - restaurant 300,0 869,2 260.769,0 

Ci   1,0 
Ra   1,0 
Qs [MJ/m2]   300,0 

Taula 23. Càlcul càrrega al foc – Cafeteria els Clots : sector 1. Bar - Restaurant 
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Càrrega al foc de la zona: 300 MJ/m2 / Nivell de Risc BAIX (1). 

 Zona Oficines 

Considerem els valors de densitat de càrrega al foc mitja presentats a la taula 1.2 de la RSCIEI com 

a valors orientatius per al càlcul de la càrrega de la zona, prenent com a activitats relacionades 

“Oficines”. 

Escola- Esquí       

Activitat 
qi        

[MJ/ m2]
Si         

[m2] 
qi x Si      
[MJ] 

Oficines 600,0 251,5 150.912,0 

Ci   1,0 
Ra   1,0 
Qs [MJ/m2]   600,0 

Taula 24. Càlcul carrega al foc – Cafeteria els Clots: Sector 1. Oficines 

Càrrega al foc de la zona: 600 MJ/m2 / Nivell de Risc BAIX (2). 

 Total sector 1 

Dependència 

qsi      
[MJ/ 
m2] 

Si      
[m2] Ci Qsi      

[MJ] Ra S        
[m2] 

Qi       
[MJ/m2] 

Guarda-esquís 400,0 178,6 1,0 71.436,0

1,50 1.473,05 515,48 
Mag. guarda-esquí 133,0 173,7 1,0 23.099,3
Bar - restaurant 300,0 869,2 1,0 260.769,0
Oficines Escola Esquí 600,0 251,5 1,0 150.912,0

Taula 25. Càlcul càrrega al foc – Cafeteria els Clots: sector 1 

Càrrega al foc del sector 1: 515,48 MJ/m2 / Nivell de Risc BAIX (2). 

I.6.7.4.2 Càrrega al foc del sector 2 

 Taller 

La taula següent mostra els material i quantitats emmagatzemats: 

Taller       

Material 
qi        

[MJ/ kg]
Gi        

[Kg] 
qi x Gi      
[MJ] 

Plàstic 25,1 150,0 3.765,0 
Greixos 42,0 35,0 1.470,0 
Oli 37,2 235,0 8.742,0 
Dissolvents 25,1 20,0 502,0 
Cautxú 42,0 50,0 2.100,0 
Gasoil 42,0 60,0 2.520,0 
Fusta 16,7 120,0 2.004,0 
Cartró 16,7 75,0 1.252,5 
Total ∑qi x Gi  [MJ]   22.355,5 
Superfície [m2]   215,2 
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Ci   1,0 
Ra   1,5 
Qs [MJ/m2]   155,8 

Taula 26. Càlcul càrrega al foc – Cafeteria els Clots. Sector 2: Taller 

Càrrega al foc de la zona: 600 MJ/m2 / Nivell de Risc BAIX (1). 

 Magatzem 

La taula següent mostra els material i quantitats emmagatzemats: 

Magatzem       

Material 
qi        

[MJ/ kg]
Gi        

[Kg] 
qi x Gi      
[MJ] 

Plàstic 25,1 250,0 6.275,0 
Greixos 42,0 50,0 2.100,0 
Oli 37,2 300,0 11.160,0 
Fusta 16,7 75,0 1.252,5 
Cartró 16,7 50,0 835,0 
Total ∑qi x Gi  [MJ]   21.622,5 
Superfície [m2]   131,5 
Ci   1,0 
Ra   1,5 
Qs [MJ/m2]   246,6 

Taula 27. Càlcul càrrega al foc – Cafeteria els Clots. Sector 2: magatzem 

Càrrega al foc de la zona: 600 MJ/m2 / Nivell de Risc BAIX (1).  

 Total sector 2 

Dependència 

qsi        
[MJ/ m2] 

Si      
[m2] Ci Qsi      

[MJ] Ra S        
[m2] 

Qi       
[MJ/m2] 

Taller 155,8 215,2 1,0 33.533,3

1,50 478,41 225,79 Magatzem 246,6 131,5 1,0 32.433,8

Dispensari mèdic 200,0 30,2 1,0 6.046,0

Taula 28. Càlcul càrrega al foc – Cafeteria els Clots. Sector 2 

Càrrega al foc del sector 2: 225,79 MJ/m2 / Nivell de Risc BAIX (1). 

I.6.7.4.3 Càrrega al foc del conjunt de l’activitat 

Dependència 
qsi       

[MJ/ m2] 
Si       

[m2] 
Ci     

[m2] 
Qsi        
[MJ] Ra S       

[m2] 
Qi      

[MJ/m2] 
NIVELL DE 

RISC 
SECTOR 1 515,5 1.473,1 1,0 759.324,4

1,50 1.951,46 666,69 BAIX (2) 
SECTOR 2 225,8 478,4 1,0 108.019,5

Taula 29. Càlcul càrrega al foc – Cafeteria elsClots 

Càrrega al foc del conjunt de l’edifici Cafeteria Els Clots: 666,69 MJ/m2 / Nivell de Risc BAIX (2). 
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I.6.7.5 Evacuació 

I.6.7.5.1 Càlcul de l’ocupació 

D’acord amb el CTE DB-SI Secció SI 3 Evacuació d’ocupants punt 2 - càlcul de l’ocupació es 

consideren els següents valors: 
 

Dependència Superfície 
[m2] 

Densitat 
d'ocupació  
[pers./m2] 

Ocupació 
teòrica [pers.] 

PB PLANTA BAIXA       
Guarda- esquis 178,59 1pers./ 5m2 18 
Magatzem 305,24 ocup. Nul·la - 
Taller - Magatzem 215,22 1pers./ 40m2 3 
Sala Personal 47,12 1pers./ 10m2 2 
WC Dones 28,68 ocup. Nul·la - 
WC Homes 25,63 ocup. Nul·la - 
Infermeria 30,23 1pers./ 20m2 2 
Total ocupació PB [persones] 24 

P1 PLANTA PRIMERA      
Entrada i accés a planta sotacoberta 23,02 ocup. Nul·la - 
Escala interior personal 10,41 ocup. Nul·la - 
Zona cafeteria 175,90 1pers./ 1,5m2 94 
Banys 16,67 1pers./ 3m2 6 
Banys PMR 4,83 1pers./ 3m2 2 
Cuina 125,37 1pers./ 10m2 9 
Menjador zona self-service 513,03 1pers./ 1,5m2 274 
Total ocupació P1 [persones] 383 
Terrassa [persones] 401,63 1pers./ 1,5m2 187 

P2 PLANTA SEGONA      
Escala accés a sota coberta 14,83 ocup. Nul·la - 
Escala interior personal 9,65 ocup. Nul·la - 
Recepció - sala espera 24,76 1pers./ 10m2 2 
Direcció 13,07 1pers./ 10m2 1 
Administració 26,55 1pers./ 10m2 2 
Sala monitors - menjador 82,07 1pers./ 5m2 16 
Magatzem material 18,32 ocup. Nul·la - 
Banys 1 14,62 ocup. Nul·la - 
Assecador - Taller 8,39 1pers./ 10m2 1 
Control neu 14,81 1pers./ 10m2 1 
Distribuïdor 2 5,28 ocup. Nul·la - 
Bany 2 7,20 ocup. Nul·la - 
Sala per personal 9,71 1pers./ 2m2 4 
Distribuïdor 3 2,26 ocup. Nul·la - 
Total ocupació P2 [m2] 27 

  RESUM CAFETERIA ELS CLOTS      
Total ocupació interior  [m2] 435 
Terrasses 187 

Taula 30. Càlcul ocupació – Cafeteria els Clots 
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I.6.7.5.2 Sortides d’evacuació 

L’edifici disposa de 9 sortides a l’espai exterior segur: 

S1: Situada a la planta baixa, zona magatzem guarda-esquís. Per a evacuació zona guarda-esquís 

mitjançant una porta de 0,80m. 

S2: Situada a la planta baixa, zona magatzem – taller. Per a evacuació de dependències taller, 

magatzem i en cas de bloqueig infermeria mitjançant una porta de doble fulla de 1,40m. 

S3: Situada a la planta primera. Per a evacuació a través d’escales ascendents de la zona guarda-

esquís i magatzem guarda – esquís mitjançant una porta de 1,05m. 

S4: Situada a planta baixa zona infermeria. Per a evacuació d’aquesta dependència i en cas que fos 

necessari del magatzem i taller mitjançant una porta de doble fulla de 1,20m. 

S5: Situada a la planta baixa, zona lavabos públics, destinada per a evacuació de la mateixa 

dependència mitjançant una porta de doble fulla de 1,60m. 

S6: Situada a la planta primera per la plataforma del telecadira. Per a evacuació de lavabos bar i bar 

mitjançant una porta de 0,80m. 

S7: Situada a la planta primera zona bar. Destinada a la evacuació del bar, cuina i oficines escola 

esquí mitjançant una porta de 0,90m. 

S8: Situada a la planta primera zona restaurant. Destinada per a evacuació del restaurant i personal 

de cuina. En cas de que la sortida S7 estigués bloquejada el personal de les oficines de l’escola 

d’esquí també evacuaria per aquesta sortida. Disposa de dues portes de 1,10m cadascuna. 

S9: Situada a la planta primera, zona restaurant (darrere). És una sortida a través d’escales 

d’emergència per evacuar principalment a la gent del restaurant mitjançant una porta de 0,80m. 

I.6.7.5.3 Escales d’evacuació 

L’edifici disposa de quatre escales d’evacuació, les característiques de les quals són les següents: 

E1: Escala d’us exclusiu per a personal entre les tres plantes de l’edifici. Destinada per a evacuació 

descendent, té un 1m d’amplada. 

E2: Escala d’us públic, d’accés a l’escola d’esquí de la planta segona. Destinada a evacuació 

descendent amb una amplada de 1,60m. 

E3: Escala d’ús públic, d’accés al guardaesquí des de la planta primera. Destinada a evacuació 

ascendent amb una amplada de 1,85m. 
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E4: Escala d’emergència per evacuació de públic al restaurant per la façana del darrere. Té una 

amplada de 1,75m. 

E5: Escala d’ús públic per a evacuació de bar per zona lavabos cap a plataforma telecadira amb una 

amplada de 1m. 

I.6.7.5.4 Dimensionat dels elements d’evacuació 

I.6.7.5.4.1 Portes i passos 

Les portes i passos de l’edifici estan dimensionades de tal manera que compleixen les condicions 

següents: 

Capacitat: A ≥ P/200 

A ≥ 0,80 m  ( tota fulla de porta no és menor de 0,60m ni supera 1,23m) 

Totes les portes són abatibles d’eix vertical. 

I.6.7.5.4.2 Escales 

Les escales d’evacuació estan dimensionades de manera que: 

 Són no protegides 

 No tenen vestíbul d’independència 

 Les tramades en cap cas salven una altura superior a 3,20m. 

 Totes les tramades tenen com a mínim 3 esglaons 

 Els esglaons compleixen: 

o 540mm ≤ 2C +H ≤ 700mm 

o H ≥ 280mm 

o 130 ≤ C ≤ 185 mm 

o En evacuació ascendent (E3), amb davanter i sense volada. 

I.6.7.5.4.3 Resum del dimensionat dels elements d’evacuació 

DIMENSIONAT ELEMENTS D'EVACUACIÓ 
ID. Dependències 

evacuades 
Persones 

evacuades 
max. [P] 

A mín. 
segons 

càlcul  [m]

A mín. 
segons 

norma [m] 

Amplada 
real     
[m] 

Observacions 

SORTIDES [A>P/200]       
S1 PB - Guardaesquís 22 0,11 0,80 0,80  
S2 PB - Magatzem 7 0,03 0,80 1,40 Dos portes de 0,70 m 
  PB - Taller        
S3 PB - Guardaesquís 22 0,11 0,80 1,05
S4 Infermeria 7 0,03 0,80 1,20 Dos portes de 0,60m 
S5 PB - WC 18 0,09 0,80 1,60 Dos portes de 0,80m 
S6 P1 - WC 116 0,58 0,80 0,80   
  P1 - Bar        
S7 P1 - Bar 178 0,89 0,80 0,90
 P1 - Cuina  
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 P2 - Escola esquí 
S8 P1 - Restaurant 352 1,76 0,80 2,20 Dos portes de 1,10m 
 P1 - Cuina 
  P2 - Escola esquí     * Només en cas que S7 

estigui bloquejada 
S9 P1 - Restaurant 141 0,71 0,80 0,80

ESCALES 
[A>P/160]  
[A>P/(160-10h)]     

E1 Personal P1 i P2 48 0,30 0,90 1,00 Evacuació descendent    
Passamà a un costat      
H. evac = 8,50m           

E2 Públic P2 39 0,24 0,90 1,60 Evacuació descendent    
Passamà als dos 
costats                          
H. evac = 2, 50             

E3 Públic i personal 
guarda-esquís 

22 0,17 0,80 1,85 Evacuació ascendent      
Passamà als dos 
costats                          
H. evac = 2,80 

E4 Restaurant 274 1,71 1,10 1,75 Evacuació descendent    
Passamà als dos 
costats                          
Exterior                         
H. evac = 3           

E5 Bar 99 0,62 1,10 1,00 Evacuació descendent    
H. evac = 0,80              

Taula 31. Dimensionat dels elements d’evacuació – Cafeteria els Clots 

I.6.7.5.5 Recorreguts d’evacuació 

La longitud dels recorreguts d’evacuació, des de tot origen fins a la sortida no és en cap cas superior 

a 50m. 

I.6.7.6 Comportament davant del foc de l’estructura 

I.6.7.6.1 Estabilitat davant del foc de l’estructura 

Al ser estructura de formigó amb coberta lleugera es garanteix l’estabilitat al foc requerida de tots 

els elements: 

 R90: Estructura en general 

 R30: Coberta i suports. 

L’edifici no té construccions adjacents. 

I.6.7.6.2 Condicions exigibles als materials 

Els materials utilitzats com a revestiment o acabat superficial de sostres i parets són com a mínim C-

s2, d0, i per al terra EFL. 
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I.6.7.7 Instal·lacions de protecció contra incendis 

I.6.7.7.1 Instal·lacions de detecció d’incendis 

 Detecció automàtica 

S’ha instal·lat un sistema de detecció automàtica d’incendis al sector 1 (P1 i P2), utilitzant detectors 

termovelocimètrics en les zones on pugui ser normal l’aparició de fums i detectors iònics a la resta 

de dependencies del sector.  

La instal·lació s’ha realitzat a raó d’un cada 30m2 en el cas dels termovelocimètrics i un cada 60m2 

en els cas dels iònics. 

 Alarma 

El sector 1 s’ha equipat amb un conjunt de polsadors d’alarma distribuïts convenientment com a 

sistema de detecció manual. Aquests polsadors formaran part del sistema general de detecció del 

sector. 

El sector també disposa d’un sistema de senyalització d’alarma de tipus acústic mitjançant sirenes 

activades des de la central d’incendis. 

 Central de detecció 

Tots els elements del sistema de detecció es connectaran a una central de detecció automàtica. Les 

característiques tècniques d’aquesta central són: 

o Tecnologia amb microprocessador, impressora i mòdul d’alimentació, proves 

i senyalització, amb mòdul horari i pla d’alarma dia/nit. 

o Petita pantalla amb indicacions de les incidències enregistrades. 

o Teclat d’interrogació i comandament. 

o Mòdul d’alimentació d‘emergència format per una bateria estanca amb una 

autonomia en estat d’alarma d’un mínim d’1 hora i en estat de repòs de 72 

hores. 

o Sistema automàtic de trucada via telefònica a la central del Servei d’Extinció 

Públic o a una central d’alarma exterior. 

I.6.7.7.2 Instal·lacions d’extinció d’incendis 

 Extintors 

S’ha equipat tot l’edifici amb extintors manuals amb càrrega i agent extintor adequats per al tipus de 

foc que es prevegi, repartits en número suficient i situació òptima per cobrir tota l’àrea protegida. 



PLA D’AUTOPROTECCIÓ D’UNA ESTACIÓ D’ESQUÍ  Pàg. 43 

Annexes I. Adequació a la normativa contra incendis 

Es distribueixen de forma que des de qualsevol punt d’una planta es trobi un a una distància inferior 

a 15 m. Es col·loquen en llocs molt accessibles, especialment en les vies d’evacuació horitzontals. La 

part superior de l’extintor quedarà com a màxim a una altura d’1,70 m. 

El tipus d’agent extintor escollit és fonamentalment la pols seca polivalent antibrasa, llevat en els 

llocs amb risc d’incendi per causes elèctriques on seran d’anhídrid carbònic. 

Els extintors són del tipus homologat pel Reglament d’aparells a pressió (MIE-AP5) i UNE 23.110, 

amb la seva eficàcia gravada a l’exterior i equipats amb mànega, broquet direccional i dispositiu 

d’interrupció de sortida de l’agent extintor a voluntat de l’operador. 

Els extintors tindran les següents eficàcies mínimes: 

Àrees generals:    21A-113B 
Locals i àrees de risc especial:   21A ó 55B 

 Boques d’incendi equipades 

S’han instal·lat BIE amb boques de diàmetre apropiat a les zones i locals especificats per la 

normativa vigent, de forma que amb les mànegues esteses es cobreixen tots els punts de l’àrea a 

protegir de tot l’edifici. 

Al voltant de les BIE s’ha mantingut una zona lliure d’obstacles que permet l’accés a elles i al seu 

accionament. 

Les llances instal·lades en les boques d’incendi seran de triple efecte, és a dir, podran obrir i tancar 

el raig, graduar el cabal i també l’angle del amb de sortida. 

Donat que les característiques de la connexió pel que fa a pressió i cabal permet assegurar el cabal 

de disseny en les 2 boques d’incendi més allunyades, durant un mínim de 60 minuts, no s’ha 

considerat necessària la instal·lació d’un dipòsit d’emmagatzematge ni un grup de pressió. En 

qualsevol caso, la xarxa instal·lada és exclusiva per a ús contraincendis. 

 Instal·lació automàtica d’extinció a la cuina 

A la cuina, s’ha instal·lat un sistema d’extinció per inundació amb CO2. 

Aquest sistema està compost per un mecanisme d’accionament, control de funcionament elèctric o 

pneumàtic, grup de recipients per al gas extintor i un conjunt de conduccions i difusors de 

descàrrega. El sistema també està equipat amb una senyalització d’alarma per a l’evacuació del 

recinte en cas d’alarma de forma que quedi desocupat abans de descarregar el gas extintor. 

També s’ha equipat el sistema amb una xarxa d’extracció per al gas extintor que s’activa 

manualment un cop s’ha extingit completament l’incendi. 

I.6.7.7.3 Instal·lacions de senyalització i enllumenat d’emergència 
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 Senyalització  

Estan senyalitzats els mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual, que no siguin 

fàcilment localitzables des d’algun punt de la zona protegida per l’esmentat mitjà, de forma tal que 

des de l’esmentat punt el senyal resulti fàcilment visible. Els senyals són els definits en la norma UNE 

23.033. 

Estan senyalitzades totes les sortides, tant de planta com de l’edifici i es col·loquen senyals indicatius 

de direcció dels recorreguts d’evacuació des de tot origen fins a un punt des del que sigui 

directament visible la sortida. Els senyals d’evacuació es disposen de forma coherent amb 

l’assignació d’ocupants a cada sortida. Per indicar les sortides d’ús habitual o d’emergència s’utilitzen 

els senyals definits a la norma UNE 23.034. 

 Enllumenat d’emergència 

Compten amb instal·lació d’enllumenat d’emergència tots els recorreguts d’evacuació. 

La instal·lació està proveïda de font pròpia d’energia, la qual entra automàticament en funcionament 

al produir-se una fallada d’alimentació a la instal·lació d’enllumenat normal. 

La instal·lació compleix les condicions de servei que s’indiquen a continuació durant 1 hora com a 

mínim, a partir de l’instant en que té lloc la fallida: 

o Il·luminància d’1 lux, com a mínim, al nivell del sòl. 

o Il·luminància de 5lux com a mínim en els punts en els que estiguin situats 

els equips de les instal·lacions de protecció contra incendis que exigeixin 

utilització manual i en els quadres de distribució de l’enllumenat. 

o La uniformitat de la il·luminació proporcionada en els diferents punts de 

cada zona és tal que el quocient entre la il·luminància màxima i mínima és 

menor de 40. 

Els aparells o equips autònoms automàtics compliran les característiques establertes en les normes 

UNE 20062, UNE 20392 i UNE-EN 60598-2-22. 

I.6.8 CASETA DE BOMBES 

I.6.8.1 Normativa d’aplicació, ús i tipus d’establiment 

Caseta destinada a sala de bombes per a producció de neu artificial. S’assimila a ús industrial i per 

tant es d’aplicació el RD 2267/2004 Reglament de Seguretat Contra Incendis als Establiments 

Industrials. 

D’acord amb el RSCIEI es caracteritza l’establiment com tipus C. 
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I.6.8.2 Locals i zones de risc especial 

D’acord amb el RSCIEI, no hi ha zones de risc especial. 

I.6.8.3 Càrrega al foc ponderada i nivell de risc intrínsec 

Considerem els valors de densitat de càrrega al foc mitja presentats a la taula 1.2 de la RSCIEI com 

a valors orientatius per al càlcul de la càrrega de l’edifici, prenent com a activitats relacionades 

Maquines. 

Activitat 
qi        

[MJ/ m2] 
Si        

[m2] 
qi x Si      
[MJ] 

Maquines 200,0 216,5 43.290,0 

Ci   1,0 
Ra   1,0 
Qs [MJ/m2]   200,0 

Taula 32. Càlcul càrrega al foc – Caseta de bombes 

Càrrega al foc de l’edifici: 200 MJ/m2 / Nivell de Risc BAIX 1. 

I.6.8.4 Compartimentació 

Donades les característiques físiques del local, l’ús a que es destina, el nombre i ubicació de sortides 

i l’ocupació prevista, no és necessari compartimentar l’activitat. Per tant, només es contempla un 

únic sector d’incendis. 

I.6.8.5 Evacuació 

I.6.8.5.1 Càlcul de l’ocupació 

És un local d’ocupació nul·la, on només s’hi accedeix de forma esporàdica per a realitzar tasques de 

manteniment.  

I.6.8.5.2 Sortides d’evacuació 

L’edifici disposa de 2 sortides a l’espai exterior segur: 

S1: Una porta de doble fulla de 1,5m d’amplada i 2m d’alçada. 

S2: Una porta de doble fulla de 2,5m d’amplada i 2,5m d’alçada. 

I.6.8.5.3 Recorreguts d’evacuació 

La longitud del recorregut des de tot origen d'evacuació fins al punt en què almenys parteixen dos 

recorreguts alternatius cap a les sortides no és major de 25 m en cap cas. 

I.6.8.6 Comportament davant del foc de l’estructura 

I.6.8.6.1 Estabilitat davant del foc de l’estructura 
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Tenint en compte que és un edifici tipus C, en planta sobre rasant i nivell de risc baix: 

 La estabilitat al foc dels elements estructurals amb funció portant no tindrà un valor 

inferior a R30, d’acord amb la taula 2.2 de la normativa d’aplicació. 

 A la estructura principal de la coberta no se li exigeix estabilitat al foc d’acord amb la 

taula 2.3 del RSCIEI, ja que és una coberta lleugera, no prevista per a ser utilitzada a la 

evacuació, que pertany a un edifici de ocupació molt esporàdica i no pot ocasionar danys 

greus a altres edificis ja que està aïllat. 

Al ser estructura de formigó amb coberta lleugera es garanteix l’estabilitat al foc requerida de tots 

els elements. 

I.6.8.6.2 Condicions exigibles als materials 

Els materials utilitzats com a revestiment o acabat superficial de sostres i parets són com a mínim C-

s2, d0, i per al terra EFL. 

I.6.8.7 Instal·lacions de protecció contra incendis 

 Extintors portàtils, de pols polivalent, amb eficàcia 21A-113B, es garanteix que la 

distància des de qualsevol origen d'evacuació sigui inferior a 15 m. La disposició dels 

mateixos queda grafiada al plànol. S'instal·laran de tal forma que l'extrem superior de 

l'extintor es trobi a una altura sobre el terra menor d'1,7 m.  

 Enllumenat d'emergència amb d'equips autònoms, que entren en funcionament 

automàticament en produir-se la fallada de l'enllumenat general o la tensió baixi a menys 

del 70% del seu valor nominal. La duració del mateix serà almenys d'una hora a partir de 

l'instant de la fallada. 

I.6.9 CASETA CLOTS 

I.6.9.1 Normativa d’aplicació, ús i tipus d’establiment 

És un edifici aïllat d’escassa entitat constructiva, previst per a ocupació nul·la, per tant queda 

exempt d’aplicació del CTE. 

De totes formes es calcula la càrrega la foc i es disposen mesures de protecció contra incendis.  

I.6.9.2 Càrrega al foc ponderada i nivell de risc intrínsec 

La taula següent mostra els material i quantitats emmagatzemats a l’edifici: 

Material 
qi        

[MJ/ kg] 
Gi        

[Kg] 
qi x Gi      
[MJ] 

Plàstic 25,1 160,0 4.016,0 
Colchonetes 19,5 200,0 3.900,0 
Fusta 16,7 160,0 2.672,0 
Cartró 16,7 25,0 417,5 
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Total ∑qi x Gi  [MJ]   11.005,5 
Superfície [m2]   13,9 
Ci   1,0 
Ra   1,0 
Qs [MJ/m2]   790,6 

Taula 33. Càlcul càrrega al foc – Caseta Clots 

Càrrega al foc de l’edifici: 790,60 MJ/m2 / Nivell de risc BAIX 2. 

Durant el funcionament de l’activitat està sense ús ja que el material emmagatzemat està distribuït a 

les pistes. 

I.6.9.3 Instal·lacions de protecció contra incendis 

 Extintors portàtils de pols polivalent, amb eficàcia 21A-113B. La disposició dels mateixos 

queda grafiada al plànol. S'instal·laran de tal forma que l'extrem superior de l'extintor es 

trobi a una altura sobre el terra menor d'1,7 m. 

 Enllumenat d'emergència, es dotarà al local d'equips autònoms, que entraran en 

funcionament automàticament en produir-se la fallada de l'enllumenat general o la tensió 

baixi a menys del 70% del seu valor nominal. La duració del mateix serà almenys d'una 

hora a partir de l'instant de la fallada. 

I.6.10 CASETA L’OLLA 

I.6.10.1 Normativa d’aplicació, ús i tipus d’establiment 

És un edifici aïllat d’escassa entitat constructiva, previst per a ocupació nul·la, per tant queda 

exempt d’aplicació del CTE. 

De totes formes es calcula la càrrega la foc i es disposen mesures de protecció contra incendis.  

I.6.10.2 Càrrega al foc ponderada i nivell de risc intrínsec 

La taula següent mostra els material i quantitats emmagatzemats a l’edifici: 

Material 
qi        

[MJ/ kg] 
Gi        

[Kg] 
qi x Gi      
[MJ] 

Plàstic 25,1 60,0 1.506,0 
Colchonetes 19,5 150,0 2.925,0 
Fusta 16,7 50,0 835,0 
Cartró 16,7 5,0 83,5 
Total ∑qi x Gi  [MJ]   5.349,5 
Superfície [m2]   6,8 
Ci   1,0 
Ra   1,0 
Qs [MJ/m2]   792,5 

Taula 34. Càlcul càrrega al foc – Caseta l’Olla 

Càrrega al foc de l’edifici: 792,5 MJ/m2 / Nivell de risc BAIX 2. 
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I.6.10.3 Instal·lacions de protecció contra incendis 

 Extintors portàtils de pols polivalent, amb eficàcia 21A-113B. La disposició dels mateixos 

queda grafiada al plànol. S'instal·laran de tal forma que l'extrem superior de l'extintor es 

trobi a una altura sobre el terra menor d'1,7 m. 

 Enllumenat d'emergència, es dotarà al local d'equips autònoms, que entraran en 

funcionament automàticament en produir-se la fallada de l'enllumenat general o la tensió 

baixi a menys del 70% del seu valor nominal. La duració del mateix serà almenys d'una 

hora a partir de l'instant de la fallada. 

I.6.11 CASETA SNOW 

I.6.11.1 Normativa d’aplicació, ús i tipus d’establiment 

És un edifici aïllat d’escassa entitat constructiva, previst per a ocupació nul·la, per tant queda 

exempt d’aplicació del CTE. 

De totes formes es calcula la càrrega la foc i es disposen mesures de protecció contra incendis.  

I.6.11.2 Càrrega al foc ponderada i nivell de risc intrínsec 

La taula següent mostra els material i quantitats emmagatzemats a l’edifici: 

Material 
qi        

[MJ/ kg] 
Gi        

[Kg] 
qi x Gi      
[MJ] 

Plàstic 25,1 300,0 7.530,0 
Colchonetes 19,5 450,0 8.775,0 
Fusta 16,7 200,0 3.340,0 
Cartró 16,7 100,0 1.670,0 
Total ∑qi x Gi  [MJ]   21.315,0 
Superfície [m2]   37,4 
Ci   1,0 
Ra   1,0 
Qs [MJ/m2]   570,4 

Taula 35. Càlcul càrrega al foc – Caseta snow 

Càrrega al foc de l’edifici: 570,40 MJ/m2 / Nivell de risc BAIX 2. 

Es recorda que són quantitats màximes emmagatzemades i que durant la majoria de la temporada 

d’esquí el material emmagatzemat està distribuït al snow park. 

I.6.11.3 Instal·lacions de protecció contra incendis 

 Extintors portàtils de pols polivalent, amb eficàcia 21A-113B. La disposició dels mateixos 

queda grafiada al plànol. S'instal·laran de tal forma que l'extrem superior de l'extintor es 

trobi a una altura sobre el terra menor d'1,7 m. 

 Enllumenat d'emergència, es dotarà al local d'equips autònoms, que entraran en 

funcionament automàticament en produir-se la fallada de l'enllumenat general o la tensió 
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baixi a menys del 70% del seu valor nominal. La duració del mateix serà almenys d'una 

hora a partir de l'instant de la fallada. 

 

 

 

 


