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- Les superfícies dels sectors de incendis no superen els 2500m2.
- Les portes d'accès entre els diferents sectors de incendis ser an EI2 t-C5.
- Segons taula 1.2 de CTE-SI en planta baixa les parets ser an RF 120 i al
tenir una altura de evacuació superior a 28 metres tamb é seran RF 120
la resta de parets i sostres que delimiten sectors de incendis.
- L'aparcament serà un sector de incendis diferneciat amb vest íbul
d'independència.
- Cada planta constiturià un sector d'incendis.
- Les habitacions tindràn parets divisòries EI 60.
- L'auditori i els espais de pública concurrència estaran compartimentats
amb EI-120 i les sortides estaran resoltes de manera que comunicar an
amb l'exterior a travès d'un sector de risc mínim amb vestíbul de
independència.
- L'atri pot constiu ïr un sol sector d'incendis ja que el 90% de la seva
superfície es desenvolupa en planta baixa i les sor tides estan
connectades a l'exterior. Així mateix disposa d'un sistema anti-incendi
d'evacuació de fums a travès d'airejadors a coberta.
- La cuina és un local de risc especial així com el bar hi constituiran un
sector d'incendis. Els aparells estaran protegits amb un sistema
automàtic d'extinció, en cas de perill es far à un tall automàtic de la
instal·lació.
- S'usaran conductes d'extracció de fums independents cla ssificació EI 30
i estaràn separades (mín. 50 cm)de qualsevol material que no siguin A1/
els extractors de fum han de complir UNE -EN 12101-3:2002
Les portes en sectors de risc alt com la cuina seran 2 x EI2 45-C5 .
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General : - Extintors 21A -113B mínim cada 15 metres.
- Hidrants exterirors per superficies entre 2000 i
10000m2.

Residencial: - boques d'incendi establiment previst >50 
persones.

 - columna seca excedeix de 24 metres d'alçada.
 - sistema de detecció i alarma anti-incendis, 

>500m2.

Equipament: - boques d'incendi quan la superficie excedeixi
de 500m2.
- detecció i alarma anti-incendis, superficie 
>500m2.
- Hidrants exteriors per superficies entre 1000 i
10000m2.

Es disposen 4 sortides d' emergència d' evacuació vertical
diferenciades. Dues per a l' hotel i dues més per a la residència d'
estudiants. Aquestes estan situades de manera que desde
qualsevol punt del complex fins a aquestes sortides, la distància
no superi els 35 metres.
A l' equipament de la planta soterrani, es plantejen 3
entrades/sortides directes a la plaça exterior distribuides al llarg
de tota la peça i separades menys de 30 metres una de les
altres.. A més l' entrada principal també funciona com a element
d' escape.

El local de contadors i cuadros de distribució , el centre de
transformació , la sala de maquinària dels ascensors, la sala del
grup electrogen, el magatzem de combustible, la cuina, així com
la sala de calderes representaran sectors d'incendi.

 Tancament EI-120 entre sectors d' incendi

 Tancament EI-60 entre subsectors d' un mateix sector
 d' incendis

Per al dimensionat d' escales i passos dels recorreguts d'
evaquació s' ha calculat l' ocupació total màxima de cada planta,
d' acord ambla taula corresponent del CTE DB-SI per tal d' obtenir
la capacitat que hauria d' absorvir cada escala.
S' han dimensionat segons la taula 4.2 del DB-SI

S' ha comprovat que els recorreguts desde qualsevol punt d'
origen, fins al punt segur d' evacuació vertical i/o sortida d'
emergència sigui igual o menor a 35 metres.
Així mateix en aquells punts desde els quals és possible més d' un
recorregut alternatiu, s' ha comprovat que aquests no superin els
50 metres fins a la sortida d' emergència o punt segur d'
evaquació.
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