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ESTRATÈGIA CONTRA INCENDIS

Donada la dimensió de l’edifi ci i la seva forma lineal es planteja dues sor" des per cada una de les barres d’habitacions, aquestes 
habitacions formen part d’un sector d’incendi  i comuniquen amb un ves# bul d’independència amb un altre sector (espais co-
muns).

Donada la topògrafa, s’u" litza un sistema d’evacuació ascendent o descendent depenent de la distancia de la sor" da d’edifi ci 
més pròxima. Com a màxim hi ha una planta d’evacuació ascendent o descendent per arribar a la sor" da de l’edifi ci. Aquesta 
sor" da és realitza per la part superior del carrer de Lugar les Clotes, mitjançant el pa"  de servei, o a través de els camins inferi-
ors que comuniquen amb l’espai exterior i el camí peatonal que comunica l’hotel amb la part inferior del terreny.

L’estratègia d’evacuació, es realitza col·locant una escala central protegida amb ves# bul d’independència, i escales exteriors per 
l’evacuació  en els extrems de l’hotel.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA (CTE-DB-SI)

PROPAGACIÓ INTERIO (CTE-DB-SI1)

1_Compar" mentació en sectors d’incendis.

Taula 1.1 Condicions de compar" mentació en sectors d’incendis.

Residencial Públic: -La super$ cie de cada sector d’incendis no haurà d’excedir de 2500m2

   -Els elements que separen habitacions entre si hauran de ser mínim EI60

Taula1.2 Resistència al foc de parets, sostres i portes que delimiten sectors d’incendis

2.Locals i zones de risc especial

Taula 2.1 Classifi cació de locals i zones de risc especial integrats en edifi cis 

   -Cuines segons potencia instal·lada P

   -Sala de calderes amb potencia ú" l nominal P

4. Reacció al foc dels elements construc" us, decora" us i de mobiliari.

   -Parets i sostres    C-s2-d0

   -Paviments     EFL

   -Espais ocults no estancs  B-s3-d0

EVACUACIÓ D’OCUPANTS  (CTE-DB-SI3)

2. Càlcul d’ocupació

Taula 2.1 Densitats d’ocupació

Residencial Públic: Zones d’allotjament  20m2/persona

   -Sales d’ús múl" ple  1m2/persona

   -Ves# buls generals   2m2/persona

3.Nombre de sor" des i longituds dels recorreguts d’evacuació

Taula 3.1 Nombre de sor" des per planta i longituds de recorreguts d’evacuació

Plantes o recintes que disposen de més d’una sor" da en planta o sor" da de recinte:

 -Longituds dels recorreguts d’evacuació fi ns a alguna sor" da de planta no ha d’exce  
 dir dels 35m (en zones on es preveu la presencia d’ocupants dormint)

 -La longitud dels recorreguts d’evacuació fes dels seu origen fi ns arribar a algun    
 punt en el qual existeixin mínim dos recorreguts no ha d’excedir de 25 m

 *La longitud dels recorreguts d’evacuació que s’indiquen poden augmentar en un 25 % quan es trac"    
 de sectors d’incendis protegits amb una instal·lació automà" ca d’ex" nció.

 -La longitud dels recorreguts d’evacuació en espais al aire lliure no ha d’excedir de 75m

4. Dimensionat dels mitjans d’evacuació

  Portes i passos    a>P/200>0,6m   (0,9-1,7m) projecte

  Passadissos i rampes  A>P/200> 1m   1,5m en projecte

  Escales no protegides  A>P/160   1,40m en projecte

5. Protecció d’escales

Taula 5.1 Protecció d’escales

  Escales per evacuació descendent  -Us residencial Públic (PB+1 No protegida)

  Escales per evacuació ascendent  -Qualsevol ús (h>6m Escala Protegida)

En el compliment de la norma" va vigent, s’u" litza una escala central pro-
tegida amb ves# bol d’independència en la sor" da del sector d’espai comú 
i escales exteriors (Escala Protegida) per l’evacuació  en els extrems.

LLEGENDA INCENDIS

SECTORS D’INCENDI
Sector 1 (HABITACIONS OEST P-1/P-2)sup. 1110m2

Sector 2 (HABITACIONS EST P-2/P-3)sup.1244m2

Sector 3(ESPAIS COMUNS)sup.876m2

Sector 4(SALES+ RESTAURANT)sup.292m2

Sector 5 (ESPAIS SERVEI) sup.223m2

RISC ESPECIAL (Sala Calderes, Cuina,bugaderia) 

VESTÍBUL D’INDEPENDÈNCIA

e.1000

PLANTA -3
COTA +55

PLANTA -2
COTA +58

PLANTA -1
COTA+61

PLANTA BAIXA
COTA+65


