
EVAQUACIÓ: 

RECORREGUTS D'EVAQUACIÓ:
 Recorregut d'evaquació directa de planta  50m
 Recorregut d'evaquació alternatiu  25m
 Recorregut  25m si l'edifici té una sola sortida
 Recorregut  50m si l'edifici té dos o més sortides
APARCAMENT: Des de qualsevol punt de l'aparcament es compta amb, com a 
mínim, dues sortides d'emergència sectoritzades. Els recorreguts són com 
a màxim de 50m de longitud. Cap escala o passadís pot tenir una amplada in-
ferior a 1m.
VESTIUL,BAR-RESTAURANT I BOTIGA: són locals en planta baixa de petita su-
perfície i sense problemes d'evaquació. Es dotaran igualment de detectors 
de fum i dels dispositus necessaris d'alarma i sofocament del foc.
ANDANES: es tracta d'un espai exterior cobert, dotat de detectors de fum 
i dispositius antiincendis. Les sortides d'emergència tenen recorreguts 
d'evaquació que no superen els 50m.
OFICINES: espai reduit amb recorregut d'evaquació menor de 30m. Escales 
d'emergència sectoritzades.

SENYALITZACIÓ I DIMENSIONAT DE LES SORTIDES:

Disposició de lluminàries d'evaquació als recintes i al llarg dels recor-
reguts d'evaquació. Totes les senyals segueixen la norma UNE 
23.03.Il·luminació mínima de 1Lx a nivell de terra i de 5Lx on es disposin 
els equips de protecció i quadres elèctrics.
Les portes i passadissos no seran inferiors a 1m d'amplada. Les portes 
obriran sempre en el sentit d'evaquació. 

DOTACIÓ D'INSTALACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

-Extintors tipus 2IA-1138: situats a un màxim de 15m des de qualsevol 
origen de recorregut d'evaquació. Es colocaran en llocs amb accés ràpid i 
fàcil i a una altura de 1,70m. Extintor s de CO2 als espais amb elements 
elèctrics importants.
-Mànegues d'incendi: situades en zones de risc especial (pàrquing, an-
danes). Serà una instal·lació independent de la resta de la xarxa de fon-
taneria.
-Bies 25mm senyalitzades i acompanyades d'un polsador d'alarma i la 
il·luminació d'emergpecnia necessària a una distància màxima de 25m, 
tenint en compte que els últims 5m corresponen al raig d'aigua en linia 
recta.
-Hidrants exteriors: a tots els establiments amb una superfície construida 
compresa entre els 2000 i els 10000m2. Es colocaran a la plaça d'accés.
-Sistemes de detecció d'incendis: es colocaran per tot l'edifici. Al 
pàrquing es preveu un sistema de detecció de monòxid de carboni (detectos 
termovelocimètrics), que no permetran que la concentració de CO arribi a 
valors superiors als permesos. Es col·locarà un sistema d'alarma 
d'activació manual i automàtica de megafonia i sistema d'extinció mitjan-
çant ruixadors.
Sectorització: tots els elements separadors dels diferents sectors 
d'incendi compliran amb la resistència i estabilitat exigida per la norma.
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EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS SECA 5KG

ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA

BIE (BOCA D’INCENDI EQUIPADA) 25mm

SECTOR D’INCENDIS

HIDRANT

CONSTRUCCIÓ I ESTABILITAT AL FOC

Estabilitat al foc: Estructura EF-98. Els elements metàl·lics han de ser 
ignifugats amb una capa d'amianto projectada de 22mm.
Resistència tèrmica:
Murs i façanes sobre rasant RF-90
Murs sota rasant F-120
Els elements que estan en contacte amb les sales de màquines, telecomunica-
cions i altres instalacions tindran un protecció F-120 i una seguretat el-
evada.
Portes RF-60
Els materials de revestiment dels recorreguts d'evaquació seran protegits 
amb M2 en parets i sostres i M3 en paviments.

Resistència de les instalacions: els materials situats als fals sostres, 
tan els utilitzats com a aïllament tèrmic com acústic, han de tenir una 
protecció mínima M1.

ESQUEMA DETECCCIÓ D’INCENDIS

PANELL REPETIDOR A 

LLOC DE SEGURETAT

CENTRAL DE DETECCIÓ

D'INCENDIS

DETECTORS 

ANALÒGIS

MM

SENYAL ACÚSTICA

POLSADOR 

D'EMERGÈNCIA

MARCATGE 

TELEFÒNIC

PROPOSTES ALTERNATIVES PER  A LA MILLORA DE L’HABITABILITAT URBANA. PAISATGES

NOVA ESTACIO DE FGC  A PORTA SUD DE TERRASSA

PROJECTAR ELS ESPAIS ASSOCIATS A LA MOBILITAT, DE LA PORTA SUD DE TERRASSA

ALUMNE:
MANU PAGÈS JOVÈ

TUTOR:
XAVIER VANCELLS GUERIN

TRIBUNAL:
PERE RIERA, ANTONI PARICIO, JORDI PARCERISES

ETSAV PFC FEBRER 2009 27

PLANTA PARKING
1_500

PLANTA BAIXA_
1_500

PLANTA ANDANES
1_500

PLANTA INSTAL.LACIONS
1_500

ANÀLISI ARQUITECTURA DETALLS ESTRUCTURA INSTAL.LACIONS


