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SISTEMA D’IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL

SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Donades les particularitats de 
l’emplaçament, situat en una vall i rodejat 
d’infraestructures, les condicions lumíni-
ques del lloc sovint no són les més ade-
quades. A banda, al tractar-se d’un espai 
industrial periurbà, el poc trànsit de gent 
i l’escassa il·luminació artificial del lloc fan 
que els usuaris puguin sentir certa inse-
guretat a l’hora d’utilitzar aquests espais.

Es planteja que l’element de passera 
aporti una millor qualitat a l’espai públic a 
través de la millora de les condicions lu-
míniques del lloc. D’aquesta manera, ge-
nerant un àmbit adequadament iluminat, 
els diferents usuaris podràn fer ús dels 
diferents espais i circular a través d’ells 
amb seguretat.

El concepte d’il·luminació va lligat a la 
repetició que generen els pòrtics de la 
passera. D’aquesta manera, a banda de 
generar una il·luminació uniforme amb 
elements de baix consum, s’aprofita la 
mateixa estructura portant de la passera 
per integrar els elements d’il·luminació, 
estalviant així el cost de les lluminàries.

ESPAI PÚBLIC SOTA PASSERA_

Es proposa una il·luminació lineal en el 
sentit dels pòrtics que enfatitzi la repeti-
ció de l’element, S’utilitzen tubs de fluo-
rescència tipus T5, de baix cost.

ESPAI PÚBLIC SOBRE PASSERA_

Es pretén una il·luminació indirecta pun-
tual en tot el perímetre de la passera, 
que defineixi un límit a l’usuari, utilitzant 
el mateix element de suport de la barana. 

ESPAIS INTERIORS NAUS_

El propi element de la passera és el que 
defineix els espais habitables dintre de 
les naus, també a través dels elements 
d’il·luminació.

CTE_ DB -SI i Reglament de la Seguretat 
Contra Incendis en Establiments 
Industrials.

. ús de l’edifici:  ADMINISTRATIU

. superfície:  4.800 m2 aprox.

. núm. plantes:  PB + 2  [h < 14m]

. estructura:  acer

COMPARTIMENTACIÓ DE SECTORS 
D’INCENDIS_

Per a un ús administratiu, la superfície 
construïda no pot excedir de 2.500 m2, 
per tant, cal compartimentar la nau en 2 
sectors.

Donades les caraterístiques espaials 
de la nau existent, es proposa una sec-
torització vertical de la nau mitjançant 
cortines de sectorització mecanitzades. 
Aquest sistema disposa d’instal·lació prò-
pia de ruixadors d’aigua que garanteixen 
l’estabilitat al foc. D’aquesta manera es 
garantitza el compliment de la superfície 
màxima dels sectors.

ZONES DE RISC ESPECIAL_

Es consideraràn zones de risc especial 
baix les sales de comptadors elèctrics i 
d’aigua situats al nucli d’accés en PB.

En aquestes zones es garanteix la se-
güent resitència al foc dels elements:

. estructura portant_   R 90

. parets i sostres_    EI 90

. portes de comunicació_ EI2 45-C5

Per tal de garantir la resistència al foc de 
l’estructura portant, s’aplicaràn les mi-
cres necessàries de pintura intumescent 
a l’estructura metàl·lica abans d’aplicar la 
capa de pintura d’acabat.

SORTIDES D’EMERGÈNCIA I RECO-
RREGUTS D’EVACUACIÓ_

Plantes amb una única sortida:

. la longitud dels recorreguts d’evacuació 
fins a una sortida de planta no excedirà 
de 25m.

Plantes amb més d’una sortida:

. la longitud dels recorreguts d’evacuació 
fins a una sortida de planta no excedirà 
de 50m.

* aquesta longitud es podrà augmentar 
en un 25% si la zona es protegeix amb 
una instal·lació automàtica d’extinció.

DOTACIONS D’INSTAL·LACIONS_

Es preveu la instal·lació de les següents 
mesures de protecció contra incendis:

. extintors portàtils d’eficàcia 21A - 113B en
  un radi de 15m
. boques d’incendis equipades en un radi
  de 25m
. sistemes de polsadors d’alarma en un
  radi de 25m
. un hidrant exterior a una distància infe-
rior a 40m de la façana de l’edificació.

No es considera obligatori instalar siste-
mes de detecció d’incendis donat que 
no existeixen zones de risc alt ni la su-
perfície excedeix de 5.000 m2.
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