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Tractant-se d’un edifici d’ús docent i amb una alçada 
sobre rasant de catorze metres, la resistència al foc dels 
elements estructurals exigida per al projecte és, segons 
CTE, RI60 (taula 3.1 del DB-SI-6) i la dels elements que 
delimiten un sector d’incendi, RI90. (taula 1.2 del DB-
SI-1)
Tant el formigó com els elements que es troben en la 
ruta d’evacuació compleixen aquest requisit.

Els nuclis de comunicació vertical són recintes protegits. 
A cada planta es troben dues sortides de planta. Amb 
això, el codi tècnic limita la longitud dels recorreguts a 
50m fins a la sortida de planta. (taula 3.1 del DB-SI-3) 

A totes les plantes, exceptuant la planta baixa, els 
recorreguts d’emergència es dirigeixen a les escales, que 
són un element protegit. En recintes educatius, aquests 
itineraris han de tenir com a desembocadura principal 
una part exterior que sigui interna al recinte escolar però 
amb possible connexió a carrer; en aquest cas, la pista 
poliesportiva de la planta baixa. No obstant això, tinc en 
compte altres possibles recorreguts per sortit de l’edifici 
a l’espai públic peatonal que es troba davant del centre. 

Segons el nombre de plantes, l’ample de l’escala i la 
protecció d’aquesta, la normativa ens dóna una xifra 
d’ocupants que poden utilitzar-la. En aquest projecte, 
com es tracta d’una escala protegida d’ample 2,40m, la 
capacitat d’evacuació d’una escala arriba a 876 usuaris. 
(taula 4.2 del DB-SI-3) L’excés de dimensió, en aquest 
cas, no el marca la normativa, sinó la voluntat d’amplificar 
els espais de pas i relació dels usuaris.

Pel que fa a protecció contra incendis, l’edifici es defineix 
amb dos nuclis verticals protegits que connecten totes 
les plantes. El disseny del projecte fa que cada planta 
sigui un sector d’incendi per si mateixa.
Pràcticament la totalitat dels paraments tenen una 
resistència al foc de 90 minuts; exceptuant els que 
delimiten les escales, la gran sala multifuncional i, per 
criteri propi de seguretat, els laboratoris, ja que poden 
treballar amb gas.

Com a norma general, s’hi han de col·locar:
- Extintors portàtils, a un màxim de 15m de l’inici dels 
recorreguts d’evacuació. 

En l’àmbit docent es requereix per aquest projecte: 
- Boca d’incendis equipada (BIE)
- Sistema d’alarma 
- Sistema de detecció d’incendis 
- Hidrant exterior, ja que la superfície construïda excedeix 
dels 5000m2. 
(taula 1.1 del DB-SI-4)

Al CTE també es recullen algunes normes respecte a 
l’accés dels bombers a l’edifici. A part d’una via d’accés 
rodat que es col·loca al marge nord-est de la parcel·la 
fins als patis del centre de l’illa. Per accedir a l’interior, 
trobem uns accessos directes en els patis de planta 
segona i quarta i un ràpid descens a través de l’espai 
central.


