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COMUNITATS HABITABLES: CENTRE PER A LA TERCERA EDAT A FIGUERES PROTECCIÓ AL FOC
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SECTORS D’INCENDI E 1/500

SI 1 Propagació interior

1- Compartimentació en sectors d’incendi
superfície construida del sector < 2.500 m2

parets de les habitacions: EI 60
resistència al foc de parets i sostres que delimiten sectors d’incendi: 
EI 120 (soterrani) i EI 60 (plantes sobre rasant)

Tot l’edifici és un únic sector, a excepció de les escales protegides que 
són un sector en si mateixes.

Ús de l’edifici: Pública concurrencia (PB) + Residencial públic (soterrani i plantes superiors)

SI 3 Evacuació d’ocupants
2- Càlcul de l’ocupació:
  lavabos de planta: 3 m2/pers
 Pública concurrencia
  zones de públic assegut en restaurants: 1.5 m2/pers
  vestuaris: 2m2/pers
  zones de servei de restaurants: 10 m2/pers
 Residencial públic
  zones d’allotjament: 20 m2/pers
  sales d’ús múltiple: 1 m2/pers
  zones d’ús públic (soterrani i PB): 2 m2/pers
3- Nº de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació
 Plantes o recintes que disposen de més d’una sortida de planta
 Longitud recorreguts d’evacuació < 50m excepte:
  < 35m en zones on es preveu presència d’ocupants que dormen
  < 75m en espais a l’aire lliure on el risc d’incendi sigui irrellevant
4- Dimensionat dels mitjans d’evacuació
 Portes i passos: mínim 0.8m
 Passadissos i rampes: mínim 1m
5- Protecció de les escales (alçada d’evacuació = 11m descendent i 3.7m ascendent)
 Pública concurrencia (h<20m): Protegida
 Residencial públic (h<28m): Protegida
 Soterrani (2.8m<h<6m) P<100 persones: No Protegida
Portes obrint en el sentit de l’evacuació, sortides senyalitzades i zones de refugi per a cadires de rodes

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis
1- Dotació
 Extintors portàtils: un d’eficàcia 21A-113B cada 15m des de qualsevol origen d’evacuació en el
 recorregut de sortida. Extintors de CO2 en els espais de risc elèctric.
 Boques d’incendi equipades: si superfície construida > 1.000 m2 o > 50 persones allotjades
 Sistema de detecció i alarma: si superfície construida > 500 m2 -> Detectors de paret
 Hidrant exterior: un si la superfície total construida està entre 2.000 m2 i 10.000 m2

SI 6 Resistència al foc de l’estructura
3- Elements estructurals principals
 soterrani R120
 plantes sobre rasant R60 (residencial públic h<15m) o R90 (de pública concurrencia)

CÀLCULS I NORMATIVA
PLANTA COBERTA

PLANTA SEGONA PLANTA PRIMERA PLANTA BAIXA

PLANTA SOTERRANI
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