
INCENDISSegons CTE/DB-SI

PROPAGACIÓ INTERIOR
SECTORS D’INCENDI

ús administratiu: sup 39.4<2.500m2

ús comercial: sup 60<2.500m2

ús docent: sup 438<4.000m2

 En aquest cas (h<15m) la resistència al foc de parets, sostres i  

 portes que delimiten els sectors d’incendi serà de EI60. 

ús pública concurrència: sup 1.007’3<2.500m2

 En aquest cas (sota rasant) serà EI120.

ZONES DE RISC ESPECIAL

sala de màquines d’instal·lacions de climatització: risc baix

local de comptadors d’electricitat: risc baix

sala de maquinaria d’ascensors: risc baix

 Característiques:

estructura portant  R90

parets i sostres   EI90

vestíbul d’independència -

portes     EI245-C5

recorregut fins la sortida  <25m

ESPAIS OCULTS

La compartimentació en els espais ocupables ha de tenir continuïtat 

en el espais ocults.

PROPAGACIÓ EXTERIOR
FAÇANES

Els elements verticals hauràn de ser almenys EI120.

Els murs de la façana de formigó estructural lleuger estan qualificats 

com a Euroclasse A1 (no combustible)

COBERTES

Tindrà una resitència al foc REI60 en una franja de 50cm des de l’edifici 

contigu o la prolongació de la mitgera 60cm per sobre de l’acabat de 

la coberta.

EVACUACIÓ D’OCUPANTS
OCUPACIÓ segons l’ús previst

 Qualsevol

sales de màquines   3m2/p

banys de planta   3m2/p

 Administratiu

planta o zona oficines  10m2/p

 Docent

planta    10m2/p

tallers    5m2/p

aules    1.5m2/p

 Comercial

establiment en planta baixa 2m2/p

 Pública concurrència

espectadors asseguts definits 1pers/seient

bar    1.5m2/p

zona d’ús públic  2m2/p

 Ocupació total de l’equipament = 789p

RECORREGUTS D’EVACUACIÓ

En la planta baixa i les plantes superiors hi ha una sola sortida 

d’evacuació, longitud màxima serà de 25m i l’altura d’evacuació           

descendent menor de 28m.

En la planta soterrani hi ha dues sortides d’evacuació, el recurregut no 

excedeix els 50m en total i 25m fins on es separen els dos recorreguts.

DIMENSIONAT DEL MEDIS D’EVACUACIÓ

portes i passos   A>P/200>0.80m (entre 0.60 i 1.23)

escala no protegida (h<14m) A>P/160

DOTACIÓ D’INSTAL·LACIONS
rotulació de “SALIDA” en zones de superficie >50m2

senyalització de “SALIDA DE EMERGENCIA”

indicació de la direcció dels recorreguts

 General

extintors portàtils d’eficiència 21A-113B cada 15m

 Pública concurrència

boques d’incendi equipades del tipus 25mm.

sistema d’alarma de senyals visuals i acústics

sistema de detecció d’incendi cada 60m2

hindrants exteriors (col·locats segons dictamina l’ajuntament o el servei 

de bombers)

RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA
En les plantes sobre rasant serà de R60 i en el sotarrani R120.

Murs de formigó estructural lleuger euroclasse A1 (no inflamable).

Forjat sandwich/ llosa massissa

INTERVENCIÓ DELS BOMBERS
El vial pels vehicles de bombers compleix amb l’ample mínim de 

3.5m, l’altura lliure mínima de 4.5m i la capacitat portant de 20kN/m2.
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SECTORITZACIÓ

LLEGENDA
S1 pública concurrència  sup. 1005.22m2  o. 500p
S2 docent    sup.595.3m2  o. 213p
S3 comercial   sup 57.21m2  o. 29p

 rotulació de sortida d’incendis
  rotulació de sortida d’emergència
 rotulació de l’escala evacuació de sortida descendent
 extintors d’eficiència 21A-113B de pols seca
 exepte el del bar que és de CO2 que no danya els elements del quadre elèctric
 BIE
 alarma acústica
 detector de fum

 hidrant exterior (on indiqui el servei de bombers o l’Ajuntament)

PB

PB

superfície: 173.66m2

ocupació :117p
h evacxuació

P-1

P-1

superfície: 782.17m2

ocupació: 468p
h evacuació: 1.5m

P+2P+2

superfície: 196.42m2

ocupació: 97p
h evacuació: 7.2m

P+1

P+1

superfície: 270.33m2

ocupació: 107p
h evacuació: 3.6m

PLANTES DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS
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