
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Ús previst: Pública concurrencia i residencial públic.

RECORREGUTS D’EVACUACIÓ

Zones de risc baix i més d’una sortida de planta:
 Recorregut  fins una sortida de planta o edifici: 50m
 Recorregut fina a un punt amb dos recorreguts d’evacuació: 25m
Zones de risc especial:  25 m
Zones de terrat/coberta. 75m

PROPAGACIÓ  INTERIOR

Residencial Públic
 - La superficie construida de cada sector de incendi no ha d’ excedir de 2.500 
m2
- Tota habitació per l’allotjament ha de tenir parets EI 60 i portes d’acces EI2 
30-C5
Pública Concurrencia
 - La superficie construida de cada sector de incendi no ha d’excedir de 2.500 
m2

Resistencia al foc de parets i sostres en Pública Recorrencia: 
PB  EI 120 
Plantes fins a 15 m sobre rasant,  EI 90
Portes EI 2 30-C5
Resistencia al foc  Residencial  Public
 Sostres i Parets EI 60
portes EI 2 30-C5

Nuclis d’escala:
Concurrència pública: no protegida ja que l’alçada d’evacuació no sobrepassa 
els 10m
Residencial Pública: Protegida ja que es PB+2. ¿??

DOTACIÓ D’INTAL•LACIONS CONTRA INCENDIS

-Extintors portàtils: 
Un d’eficàcia 21A-113B cada 15 m del recorregut d’evacuació.
Un cada zona de risc especial.

-Boques d’incendi equipades:
Sup. Cosntruida > 500m2. De tipus 25mm amb una longitud de manguera de 
25m instal•lació obligada en sectors de risc alt.

-Sistema d’alarma:
Sup. Construida > 1000m2. Senyals acustics i visuals i capaç d’emeptre indica-
cions per megafonía

-Sistema de detecció d’incendis.
 Sup. Construida > 1000m2. S’instalarà en tot l’edifici.

-Hidrant exterior.
Un si la superficie construïda esta entre 1000 -10000m2

RESISTÈNCIA DE L’ESTRUCTURA

Planta baixa R120
Altres R90

ENLLUMENAT  D’EMERGÈNCIA

Proporcionarà una il•luminació mínima en cas de fallada de l’alimentació gen-
eral i s’activarà a partir d’un descens del 70% del seu valor nominal. Entrarà 
en funcionament automaticament i tindrà una Font d’alimentació propia.
L’ enllumenat d’emergència es col•locarà marcant el resorregut d’evacuació, 
les portes al llarg d’aquest i els quadres de distribució de l’enlumennat, aa 
una alçada mínima de 2m i amb una lluminancia mínima de 5 lux.

PORTES SITUADES EN EL RECORREGUT D’EVACUACIÓ

Obrirà en el sentit de l’evacuació tota porta de sortida:
-prevista pel pas de més de 100 persones
-prevista pel pas de 50 ocupants del recinte a espai en el que estigui situada.

Extintor portàtil

Boca d’incendis

SORTIDA Retòl de sortida

10 OCUP. Nombre d’ocupants per local

recorregut d’evacuació

recorregut alternatiu

sentit del recorregut
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