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INTRODUCCIÓ 01

INCENDIS

recorregut evacuació

direcció sentit evacuació

sortida d’emergŁncia

origen d’evacuació

extintor
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CRITERIS DE DISSENY I NORMATIVA

La normativa reguladora vigent en tema d’incendis Øs el Codi TŁcnic de l’Edificació (CTE). Concretament 

el seu document bàsic DB-SI, seguretat en incendis.

S’ha d’entendre però que aquesta normativa va lligada amb el DB-SU, Document de Seguretat a la 

Utilització, on tambØ es fa referŁncia a temes d’amplàries, sortides d’emergŁncia, sentits d’obertura...

És per això que es contemplen ambdues per al disseny de la protecció i evacuació de l’edifici.

SECTORITZACIÓ

EVACUACIÓ D’OCUPANTS

CTE secció S1-Propagació interior

1. Compartimentació en sectors d’incendi

Taula 1.1 Condicions de compartimentació en sectors d’incendi

      Residencial pœblic: La superfície de cada sector d’incendi no ha d’excedir de       2.500 m2

      Tota habitació per a allotjament ha de tenir parets EI-60

4. Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i mobiliari

Taula 4.1 Classes de reacció al foc dels elements constructius

Espais ocults no estancs: cels rasos (excepte els existents dins les cŁl•lules 

habitacionals)_ B-s3, d0

CTE secció S1 3 - Evacuació d’ocupants

2. Càlcul ocupació

Taula 2.1 Densitat d’ocupació

      Residencial pœblic: zona allotjament_ 20 m2/persona

    vestíbuls generals_ 2 m2/persona

3. Nombre de sortides i longitud de recorreguts d’evacuació

Taula 3.1. N” sortides i longitud de recorreguts d’evacuació

Plantes o recintes que disposen de mØs d’una sortida de planta respectivament:

_La longitud dels recorreguts d’evacuació fins a alguna sortida de planta no excedeix els 35 

metres.

4. Dimensionat mitjans d’evacuació

Taula 4.1. Dimensionat dels elements d’evacuació

A zones a l’aire lliure: Passeres, passadissos i rampes A > P/600 > 1m (amb 

    el mínim seria suficient però al passadís se li ha        donat una amplada 

mínima de 1,5 m)

   Escales_ A> P/480 > 1m 

5. Protecció de les escales

L’alçada dels diferents volums no supera en cap cas els 28 metres, amb la qual cosa no Øs necessari 

protegir les escales.

INSTAL•LCIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

CTE secció S1 3 - Instal•lacions de protecció contra incendis

1. Dotació d’instal•lacions de protecció contra incendis

Taula 1.1

Extintors portàtils d’eficàcia 21A-113B: A 15 m de recorregut en cada planta, com a màxim, 

des de qualsevol punt d’origen d’evaquació.

Boques d’incendi: Si la superfície construïda excedeix de 1.000 m2 o l’establiment està 

previst per donar allotjament a mØs de 50 persones.

2. Senyalització de les instal•lacions manuals de protecció contra incendis

Els mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual cal senyalitzar-los mitjançant senyals 

definides a la norma UNE 23033-1, el tamany dels quals sigui 210 x 210 mm quan la distància de 

l’observació a la senyal no excedeixi de 10 metres.
      


