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Protecció al foc. 21
Càlculs i normativa.

Compartimentació en sectors d’incendi

L’edifici està compartimentat per sectors d’incendi per planta i segons l’ús dels dife-
rents sectors i la seva superfície. La superfície màxima d’un sector d’incendi, en resi-
dencial vivenda i en administratiu,  és de 2.500m2. En usos docents no es necessari 
compartimentar en més d’un sector d’incendi si té una sola planta.
La resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten sectors d’incendi 
serà EI 60 en planta baixa, primera i segona i, serà EI 90 en planta tercera, quarta i 
cinquena.

Classificació de locals i zones de risc especial integrades a l’edifici

LOCALS TÈCNICS
-Comptadors
-Magatzem de residus
-Trasters
LOCALS SERVEIS
-Bugaderia
-Serveis d’ús públic

Recorreguts d’evaquació i dimensionat

En les plantes amb només una sortida d’emergència, el recorregut d’evacuació no 
excedeix els 25m, excepte en els casos que s’indiquen a continuació:
- 35m en ús d’Aparcament
- 50m si es tracta d’una planta que té una sortida directa a l’espai exterior 
segur, i l’ocupació no excedeix de 25 persones, o bé d’un espai lliure en el que el risc 
d’incendi sigui irrellevant, per exemple, una coberta d’un edifici, una terrassa, etc.
Aquest últim cas s’aplica a la planta baixa i la planta entresòl.
La longitud dels recorreguts d’evacuació es pot augmentar un 25% quan es tracti de 
sectors d’incendi protegits amb una instal·lació automàtica d’extinció.
Tenint en compte la densitat d’ocupació que estableix el CTE, l’amplada de les esca-
les és de 1,50m. Les amplades mínimes de portes i passadissos serà de 80cm, amb 
obertures de portes sempre en la direcció de l’evacuació i senyalitzant les sortides.

- Planol d’evaquació en els recorreguts en cas d’incendi clarament visibles en els 
diferents espais.

- Mànegues d’incendi, serà una instal·lació independent de la resta de la xarxa de 
fontaneria amb la pressió i cabal necessari.

- Boques d’incendi equipades 25mm senyalitzades i acompanyades d’un polsador 
d’alarma i la il·luminació d’emergència necessària a una distància màxima de 25m.

- Extintors tipus 21A i 113B col·locats a una distància màxima de 15m des de qual-
sevol punt d’evacuació situat en el recorregut de sortida. Extintors de CO2 als espais 
amb elements elèctrics.

- Detectors de CO, amb un sistema de detecció de monòxid de carboni.

-Il·luminació d’emergència en tots els recorreguts d’evacuació que garanteixi una 
il·luminació mínima d’1 Lux a nivell de terra i de 5luxes allà on es disposin els equips 
de protecció i quadres elèctrics.

Sectors        Superfícies (m2) 

S1_ Vestíbul en planta baixa
S.1.1-Vestíbul        416

S2_Locals tècnics
S.2.1-Comptadors, magatzem de residus i trasters    27

S3_Vestíbuls en plantes superiors
S.3.1-Vestíbul, espai comunitari                956

S4_Habitatges i tallers
S.4.1-Habitatges                 4.476
S.4.2-Tallers independents i restaurant               744

S5_Escola bressol
S.5.1-Escola bressol       432

S6_Nuclis de comunicació
S.6.1-Escales        120

Espai exterior segur
(La coberta d’un edifici es pot considerar com espai exterior segur sempre que la seva 
estructura sigui totalment independent de la de l’edifici amb sortida a l’espai esmentat 
i un incendi no pugui afectar simultàniament a ambdós).

Planta baixa. Planta entresòl. Planta primera.

Plantes 2,3,4. Planta cinquena. Planta sotacoberta.


