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Ús previst:
 - Pública Concurrència i ús Hospitalari, a Planta Baixa.
 - Ús Hospitalari, de Planta Baixa a Planta Tercera.

INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS

SI 1: PROPAGACIÓ INTERIOR

CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D’INCENDIS (Taula 1.1)

 · Ús hospitalari  
 - Les plantes amb zones d’hospitalització o amb unitats especials 
(quiròfans, UVI, etc.) han d’estar compartimentades al menys en dos sectors 
d’incendis, cadascun d’ells amb una superfície construïda que no excedeixi de 
1.500 m2 i amb un espai suficient per a allotjar als pacients d’un dels sectors 
veïns. S’exceptua de l’anterior aquelles plantes la superfície construïda de les 
quals no excedeixi els 1.500 m², que tinguin sortides directes a l’espai exterior 
segur i que els recorreguts d’evacuació fins a aquestes no excedeixin els 25 m.
 - En altres zones de l’edifici, la superfície construïda de cada sector 
d’incendi no ha d’excedir els 2.500 m².

RESISTÈNCIA AL FOC D’ELEMENTS QUE DELIMITEN SECTORS D’INCENDI (Taula 1.2)

 · Parets i sostres
 - Ús hospitalari i de Pública Concurrència (entre 15<h<28) : EI 120

 · Portes
 - EI t-C5, essent t la meitat del temps de la resistència al foc requeri-
da a la pared en la que es trobi, o bé la quarta part quan el pas es realitzi a 
través d’un vestíbul d’independència i de dues portes.

PAS D’INSTAL·LACIONS A TRAVÉS D’ELEMENTS DE COMPARTIMENTACIÓ 

 - La compartimentació contra incendis dels espais ocupables ha de 
tenir continuïtat en els espais ocults (fals sostres, etc...) excepte quan aquests 
estiguin compartimentats respecte els primers al menys amb la mateixa 
resistència al foc, podent reduir-se aquesta a la meitat en els registres per a 
manteniment. 
 - La resistència al foc requerida als elements de compartimentació 
d’incendis es deu mantenir en els punts en que aquests elements són 
travessats per elements de les intal·lacions (cables, conductes, canonades...)

SI 3: EVACUACIÓ D’OCUPANTS
DENSITAT D’OCUPACIÓ (Taula 2.1)
 · Ús hospitalari
 -Sales d’espera: 2 m²/persona
 -Serveis ambulatoris i diagnòstic: 10 m²/persona
 -Zones destinades al tractament de pacients interns: 20 m²/persona
 · Pública Concurrència
 - Zones destinades a espectadors sentats (amb seients definits en         
 projecte): 1 persona/seient
 - Zones de públic sentat en restaurants, bars...: 1.5 m²/persona
 - Vestíbuls generals en zones d’ús públic: 2 m²/persona

NOMBRE DE SORTIDES EN PLANTA I LONGITUD DE RECORREGUTS 
D’EVACUACIÓ  (Taula 3.1)
 - Plantes o recintes que disposen de més d’una sortida de planta: 
  -La longitud dels recorreguts d’evacuació fins a alguna sortida 
de planta no ha d’excedir els 50m, excepte en: 
  - 35m, en zones en les que hi ha ocupants que hi dormen, o en 
plantes d’hospitalització o tractament intensiu en ús hospitalari. 
  - 75m, en espais a l’aire lliure en els que el risc de declaració 
d’incendi sigui irrellevant, per exemple, una coberta d’edifici, una terrassa...

PROTECCIÓ DE LES ESCALES (Taula 5.1)
 · Ús hospitalari: Escales protegides

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 l’espai en el que 
estigui situada.

SI 4: DOTACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCEDIS
DOTACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCEDIS (Taula 1.1)
 · En General: Extintors portàtils: 
  - Una eficàcia 21A-113B cada 15m del recorregut d’evacuació. 
 · Ús Hospitalari: 
  - Boques d’incendi equipades: En tot cas.
  - Sistema de detecció i d’alarma d’incendis: En tot cas. El siste-
ma disposarà de detectors i de pulsadors manuals i han de permetre la trans-
misió d’alarmes locals, d’alarma general i d’instruccions verbals. 
  - Columna seca: si l’alçada d’evacuació excedeix els 15m. 
  - Ascensor d’emergència: en les zones d’hospitalització i de 
tractament intensiu l’alçada d’evacuació de la qual sigui major de 15m. 
 · Pública Concurrència
  - Boques d’incendi equipades: superfície construïda>500 m²
  - Sistema de detecció i d’alarma d’incendis: si la ocupació exce-
deix de 500 persones i la superfície construïda excedeix els 1000 m². El sistema 
ha de ser apte per a emetre missatges de megafonia. 
  
ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA
 - Proporcionarà una il·luminació mínima en cas de fallida de l’alimentació 
general i s’activarà a partir d’un descens del 70% del seu valor nominal. Entrarà 
en funcionament automàticament i tindrà una font d’alimentació pròpia. 
L’enllumenat d’emergència es col·locarà marcant el recorregut d’evacuació, 
les portes al llarg d’aquest i els quadres de distribució de l’enllumenat, a una 
alçada mínima de 2m i amb una lluminància de 5 lux.

SI 6: RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA
RESISTÈNCIA AL FOC SUFICIENT DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS (Taula 3.1)
 - Ús hospitalari i Pública Concurrència (h<28m): R120
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