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DIMENSIONAT PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Segons CTE-DB-SI Protecció contra incendis

Secció1: Propagació al interior
Segons la taula 1.1 els sectors d’incendi en edificis de pública concurrència no 
poden superar els 2.500m². El cas que ens ocupa no supera aquesta xifra, per 
tant hauria de computar com un únic sector.  Per raons de seguretat el espai 
destinat a dipòsit documental formarà un sector d’incendi aïllat amb un siste-
ma d’extinció mitjançant gas per tal de no malmetre el fons documental. 

Locals de risc especial: 
Seran locals de risc especial la zona del local de comptadors i quadres generals 
i el recinte de maquinària d’ascensor. Es consideraràn tots sectors de risc baix

Pel que fa a la cafeteria, degut a que els aparells de cocció disposaràn d’un 
sistema automàtic d’extinció, no és considera el local com a zona de risc espe-
cial. 

Característica dels locals de risc baix:
• Resistència estructural   R90
• Resistència de parets i sostres  EI90
• Portes de comunicació  EI 45-C5
• Màxim recorregut d’evacuació <25m
• Revestiments de parets i sostres C-s2, d0
• Paviments    EFL
• Fals Sostres    B-s3, d0

Secció 3: Evacuació d’ocupants
Taula 2.1 Densitat d’ocupació segons us previst i tipus d’activitat. 
En aquest cas és un edifici de pública concurrència:
• Zones destinades a espectadors asseguts
amb seients definits en el projecte   1pers/seient
• Zones de públic asseguts en cafeteries  1,5pers/m²
• Sales de lectura en biblioteca   2 pers/m²

Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació:
Per plantes o recintes que disposen de més d’una sortida de planta o de recinte 
respectivament la longitud del recorregut d’evacuació no excedirà de 50m.

A efectes de càlcul de la capacitat d’evacuació dels punts de pas obligats i de 
les escales no protegides ni compartimentades es considera inutilitzada una 
d’elles, sota la hipòtesis més desfavorable.
• Portes i passos: A>P/200>0,80 m
• Rampes i passadissos: A>P/200>1 m
• Escala no protegida evacuació descendent: A>P/160
• Degut a l’alçada d’evacuació de les escales, sempre inferior a 14 metres, aques-
tes poden ser no protegides.

Secció 4: Instal•lacions de protecció contra incendis
Les condicions de les instal•lacions de protecció contra incendis es determinen 
en funció de l’ús previst, la superfície i els nivells de risc dels diferents espais de 
l’edifici:

General + Pública concurrència:
• Extintors portàtils de eficàcia 21A-113B a 15m de recorregut en cada planta, 
com a màxim, des de cada origen d’evacuació.
• Instal•lació automàtica d’extinció
• Boques d’incendi equipades de 25mm en columna cabal 1,7l/s presió mínima 
de 2 atm.
• Sistema d’alarma per megafonia
• Sistema de detecció d’incendis

Es situarà enllumenat d’emergència als recorreguts d’evacuació des de l’origen 
del recorregut fins a la sortida a l’espai exterior segur, a les escales i canvis de 
nivell i als canvis de direcció o intersecció entre passadissos. També els punts 
on es situïn els equips de seguretat o instal•lacions contra incendis d’utilització 
manual i tindran una il•luminació de 5 lux com a mínim.
La instal•lació serà fixa i prevista d’una font pròpia d’energia automàtica en cas 
de produir-se una fallida en l’alimentació de la instal•lació de l’enllumenat nor-
mal. Es considera fallida d’alimentació el descens de la tensió per sota de 70%       

Compartimentació reistent al foc EI90

Sector d’incendi presuritzat amb sistema d’extinció 
gasificat

Local de risc especial baix

LLEGENDA

Esquema d’extinció automàtica amb gas CO2 (DIPÒSIT)

1 Detectors òptics

2 Central d’incendis:
 ·Alarma
 ·Tancament de portes
 ·Descàrrega de gas (conductes d’acer inoxidable Ø20mm presió   
  fins a 40 atm per accelerar l’omplerta de la sala)

3 Ventilació extracció a la coberta per junt d’instalacions. 
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