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Instal·lacions contra la propagació d’incendis. Normativa: CTE-DB-SI. Reglament de la Seguretat Contra 
Incendis en Edificis d’Ús Pública Concurrència.

. SECTORS D’INCENDIS

Article 2.3. del CTE: Sectors d’incendis:
Superfície menor o igual a 2500m2 (5000m2 amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció)
L’edifici del projecte té més de 5000m2, però hi ha una excepció per a espais diàfans:
Poden constituir un únic sector d’incendis que superi els límits de superfície construïda que s’estableix, 
sempre que almenys el 90% es desenvolupi en una planta, les seves sortides comuniquin directament 
a l’espai exterior, almenys el 75% del perímetre sigui façana i no existeixi sobre el recinte cap zona 
habitable. 

. SORTIDES D’EMERGÈNCIA I RECORREGUTS

Planta amb dos o més sortides: el recorregut serà de 50 m màxim. 
*Podrà augmentar-se un 25%  si la zona està dotada d’instal·lació automàtica d’extinció.

. RESISTÈNCIA AL FOC  DELS ELEMENTS

Portes     EI-30  
Cobertes i façanes    EI-60
Parets, sostres que delimiten sectors d’incendi EI-90
Estructura portant    EI-90

. IGNIFUGACIÓ DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS

Els elements estructurals metàl·lics, ja siguin nous o existents, aniran protegits de la següent forma:

. Imprimació ignífuga (35 um): una capa d’imprimació sintètica ignífuga i una capa d’imprimació epoxi 
poliamida
. Pintura intumescent: revestiment ignífug d’intumescència progressiva. La seva funció consisteix en re-
tardar l’acció del foc reaccionant en presència de la flama inflant-se i formant un aïllament multicel·lular 
amb acció extintora.
. Esmalt d’acabat ignífug per al segellat i protecció de la pintura ignífuga.

Els elements estructurals de fusta aniran protegits amb un mínim de 3 capes de vernís intumescent que 
sota l’acció de la calor genera una espuma termoaïllant de molt baixa conductivitat tèrmica.

SISTEMA D’EXTINCIÓ

Els sistemes d’ignifugació per a pintures intumescents poden arribar a un màxim de R90. Tot i que 
aquesta és l’exigència màxima que tenim en tot el recinte, s’optarà per optimitzar la protecció antiin-
cendis amb un sistema de ruixadors o Sprinklers. Cal tenir en compte que els usuaris, sobretot als tallers 
de les naus de la resta del recinte, poden treballar en alguns casos amb productes químics altament 
inflamables: pintura, vernís, dissolvents. La instal·lació d’aquest sistema permet a la vegada tres accions 
importants: detecció, alarma i extinció.
Serà necessari un dipòsit d’aigua destinada a subministrar la xarxa de ruixadors. 

. ZONES DE RISC ESPECIAL

Les sales d’instal·lacions, així com els arxius i magatzems, es consideren sectors de risc espacial, els quals 
tindran un grau de risc diferents segons el seu volum.

. DOTACIÓ D’INSTAL·LACIONS

. Les sortides del recinte, planta o edifici tindran una senyal amb el cartell “SORTIDA”

. La senyal amb el cartell “Sortida d’Emergència” s’ha t’utilitzar en tota sortida prevista per ús exclusiu 
en cas d’emergència.
. S’han de disposar senyals indicatives de direcció dels recorreguts.
. Les senyals han de ser visibles fins i tot en cas que falli el subministrament a l’enllumenat normal.
. Boques d’incendi equipades, si la superfície excedeix de 500m2.
. Sistema d’alarma si l’ocupació excedeix de 500 persones.
. Sistema de detecció d’incendis si la superfície construïda excedeix els 1000m2.

. OCUPACIÓ I DIMENSIONAT

Lavabos en planta 3m2/p
Zones d’ocupació ocasional i accessibles únicament a efectes de manteniment: sales de màquines: ocu-
pació nul·la

PÚBLICA CONCURRÈNCIA:
Zones destinades a espectadors asseguts sense seients definits: 0,25m2/p
Zones de públic de peu, en bars, cafeteries, etc : 1m2/p
Espais d’usos múltiples per a congressos, conferències, etc: 1m2/p
Sales d’espera, de lectura, zones d’ús públic en museus, galeries d’art, fires, exposicions: 2m2/p
Vestíbuls generals, zones d’ús públic en plantes soterrades, baixa i entreplantes: 2m2/p
Vestíbuls, vestuaris, camerinos i altres dependències similars anexes a sales d’espectacles i de reunió: 
2m2/p
Arxius-magatzems: 40m2/p

29. TECNOLOGIA. INCENDIS

Anaïs Bas Mantilla

Reconversió del recinte de Can Batlló 
PFC ESTAV Gener2015

. Normativa aplicable . Planta d’evaquació

Es representen els recorreguts màxims de la planta 
primera, mai superiors a 50 metres, fins a les portes 
d’emergència. Tot i que a l’altra façana també hi ha sor-
tides per planta, les quals no es representen en aquest 
esquema, ja que no són portes d’emergència.

A la planta baixa hi ha sortida directa a la plaça amb un 
recorregut màxim de 14 metres.

. Planta de ruixadors

PLANTA i SECCIÓ 1:300
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