
  

Zona de pas vertical d'instal·lacions

Alarma d'Incendis

Enllumenat d'Emergència

Pulsador d'Alarma

Extintor de pols seca 

Detector de fums 

Radi d'actuació Boca d'Incendis (25m)

Recorreguts d'emergència

Recorregut dels conductes

Porta d'evacuació d'emergència

Boca d'Incendi

 Sectors d’incendi
 Secció SI 1 - Propagació interior
 1- Compartimentació en sectors d’incendi

Biblioteca / Centre d’estudis

B01  552,4m2
E01  186,95m2

Comerç / Restaurant

C01  66,38m2
R01  220,54m2

Allotjaments
  
H01  2010m2

Tots els separadors dels diferents sectors d’incendi compliran amb la resistència i 
estabilitat exigida en la norma

 Ocupació
 Secció SI 3 - Evacuació d’ocupants
 2. Cálcul de la ocupació

Biblioteca / Centre d’estudis

B01  Sala de lectura en biblioteca  2m2/pers. x 195 m2= 98 persones
 Arxius/magazems   40 m2/pers. x 43m2= 2 persones
 Zones de servei   10 m2/pers. x 183m2= 19 persones 
      Total    119 persones

E01 Conjunt    10 m2/pers. x 185m2= 19 persones
 Aules     1,5 m2/pers. x 165m2= 110 persones
      Total    119 persones

Comerç / Restaurant

R01 Zona de públic sentat  1,5 m2/pers. x 116m2= 78 persones
 Zones de servei   10 m2/pers. x 60m2= 6 persones
 Zones comuns   2m2/pers. x 136m2= 64 persones
       Total    148 persones

C01 Zona venta    2m2/pers. x 63m2=  32 perones
 Zones comuns   2m2/pers. x 43m2=  22 persones
      Total    54 persones

Allotjaments       
   

H01  Zones d’allotjament  20m2/pers. x 1610m2= 81 persones
 Sales d’ús múltiple   1m2/pers. x 110m2= 110 persones
 Zones generals d’ús públic 2m2/pers. x 200m2= 100 persones
      Total    291 persones

 Evacuació
 Secció SI 3 - Evacuació d’ocupants

Número de sortides i recorreguts d’evacuació:

Tots els sectors disposen de, com a mínim, d’una sortida d’emergència situada a 
menys de 25 metres de qualsevol punt d’evacuació. En el cas de la biblioteca i la 
residència es disposa d’una segona sortida d’emergència que garantitza el compli-
ment de la normativa

Protecció de les escales:

La planta baixa de serveis disposa de 2 sortides a peu de carrer i de unes escales 
exteriors d’evacuió. Els allotjaments al ser PB +2, necessiten d’una escala protegida. 
Les escales del allotjaments, al ser exteriors, es consideren escales especialment 
protegides sense necessitar de vestíbul d’independència.

Senyalityació dels medis d’evacuació:

S’ubicaran les senyalitzacions de sortida, conforme els criteris establerts per la 
normativa vigent

Control del fum d’incendi:

El projecte no requereix de cap sistema de control del fum de l’incendi ja que es 
troba per sota dels requeriments mínims que farien obligatori instalar aquests tipus 
de sistemes.

 Detecció control i extinció de l’incendi
 Secció SI 4: Detecció, control i extinció de l’incendi 
 1. Dotació d’instalacions de protecció contra incendis

Tots els sectors disposen d’equips i instalacions de protecció contra incendis que 
exigeix la normtiva (taula 1.1). El seu disseny, execució, posada en funcionament i 
manteniment compleixen les indicacions establertes en el Reglament  d’instalacions  
de protecció contra incendis.

Extintors Manuals (Pols polivalent / CO2)
Estan situats a menys de 15n de qualsevol punt d’evacuació.

Boques d’incendi (BIE-25)
Per el tipus d’edifici es necessita una i esta situada a 5m de la sortida oesta i a 
menys de 25m de qualsevol punt d’evacuació

Alarma (Polsador + Sirens)
Estan situades a menzs de 25m de qualsevol punt d’evacuació

Enllumenat d’emergència
Es complirà amb les exigències establertes en el Document Bàsic - Seguretat 
d’utilització (DB-SU) i, en concret, es garantitzarà una il.luminació mínima de 1lux a 
nivell de terra i de 5 luxs on es disposin els equips de protecció i quadres elèctrics

(Compliment normatiu del CTE D ocument Bàsic - Seguretat en cas d’incendi)
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Planta serveis - +136,50 m

Planta residència - 144,50 m

Planta residència - 140,50 m
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