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Possessió de Ca Na Marca

Instal·lacions . PROTECCIÓ ENFRONT DEL FOC
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SENYALITZACIÓ D’ELEMENTS I EVAQUACIONS

Segons el CTE DB-SI la senyalització establerta per als elements i recorrgeuts 
d’evaquacions en cas d’incendi, està recollida a la norma UNE 23033-1.

Algunes de les senyals necessaries son aquestes:

LLEGENDA D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ EN CAS D’INCENDI






  

  
  

  

   
 
 
  

  
 

            
   
 
 
 
  
  
 

  
  


  


  

 

   
 


   
 

  


 

           
 

  
           
  


            






  


 





 
  

 
 

             


       


Sectorització del edifci. Com a conjunt intern té menys de 2500m2, per tant tot l’edifici 
es un únic sector d’incendis.

Com a locals de risc l’edifici té el magatzem, la sala de maquines i caldera, el magat-
zem de rebuitg i la sala del quadre de comandament. Aquest espais requereixen una 
major protecció enfront del foc

L’escala del edifici com te un recorregut inferior a 14m no necesita ser una escala 
protegida

L’edifici com a us rsidencial públic té uns requeriments d’instal·lacions específics, a 
part del genèrics per qualsevol edificació

Resistència al foc de l’estructura. Es demanen unes mesures mínimes i uns recubri-
ments suficients. L’estructura els compleix.





 
 




            
 

 












 
 

  
 
      

   


 
 



   
  
 
 
 




 
          
 
 


 
  

 
   

  
    

        
 
 


 




 



 
 

 







 
 
















 




 



 
 

 






















































  


 


 




 
 
 


 


 


 


 







 







 





 







 


 


 



  





  
 

 


   





          





  


  


 

  

  
   

 



 



 


           
 
  


 



 
 

  

 

 


 


  
 
           


       


 



    


 

 
  

 
 







   

 

 


 




 


    


  

      



      
  


  

      
      

 





 





  




    




  



       




 
 


 






  
  
  



 




 
   

    
     

      

   
   

   
   


   
    
















      
     

 


 




     


 
      





   

 


    


   
   




   

  
 




  

    
 




 

    
     
   




                

 
  




    
 
      


  
 

 
  

    



 





             


 



    

  

 






             


 

  


   

 


 

 





             


 

            



   

  

 


            





  


             


 



   

  

 






             


 

           
 
 


  

   

  





 




 
            




 








 





   
   
   
   
   
   

 
 
 


 

 






  



 






















   





     
     
     
     
     
     

 
 


  



           



 

      
   



 







 
 

     
    
    
    
    
    
    

 
  


 



    


 



 





   

PLANTA BAIXA E: 1/200

PLANTA PIS E: 1/200

ELEMENTS I PROTECCIÓ ENFRONT DEL FOC SEGONS CTE


