_INSTAL·LACIONS CONTRAINCENDIS
RECORREGUTS D’EVACUACIÓ (CTE-DB-SI1)
-Zones de risc baix i més d’una sortida en planta:
·Recorregut fins a alguna sortida de planta/edifici: 50m
·Recorregut fins a un punt amb dos recorreguts d’evacuació: 25m
-Zones de risc especial: 25m
-Coberta: 75m
-Les longituds augmenten un 25% si en el sector s’utilitzen ruixadors.
PORTES SITUADES EN ELS RECORREGUTS D’EVACU ACIÓ (CTE-DB-SI3)
Les portes que desemboquin en el recorregut d’evacuació obriran en el sentit d’aquest recorregut sempre que hi sigui prevista la sortida de més de 100 persones. Les portes de recintes
on s’hi prevegui un pas de 50 ocupants també s’obriràn cap a l’exterior.
Per als tamanys dels elements d’evacuació s’estableix:
·per a portes i passos: A > P/200 (Amin = 80 cm)
·per a passadissos: A > P/100 (Amin = 100 cm)
·per a escales: E > 3S + 160 As
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ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA (CTE-DB-SUA4, SI3)
Proporcionarà una il·luminació mínima en cas de fallada de l’alimentació general i s’activarà
a partir d’un descens del 70% del seu valor nominal. Entrarà en funcionament automàticament i disposarà d’una font d’alimentació propia.
L’enllumenat d’emergència es situarà marcant els recorreguts d’evacuació, i les portes al
llarg d’aquests, així com els quadres de distribució d’enllumenat, tindràn una alçada mínima
de 2 metres. La il·luminancia mínima horitzontal serà de 5 lux.

DOTACIÓ D’INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS (CTE-DB-SI4)
-Extintors portàtils d’una eficàcia 21A-113B cada 15m com a màxim al llarg dels recorreguts
d’evacuació, i un en cada zona de risc especial.
-Boques d’incendi equipades tipus 25mm situades cada 25m. Aquestes boques són d’instal·lació obligada en zones de risc alt i en edificis amb superfícies construida major de 2000
m2 com és el nostre cas.
-Sistema d’alarma necessari per a edificis amb més de 1000 m 2 construits. Aquests sistemes
transmetran mitjançant els dispositius adequats senyals acústics i visuals.
-Sistema de detecció d’incendis per a edificis amb una superfície construida superior als
5000 m2 com és el nostre cas, per tant s’instal·larà en tot l’edifici.
-Hidrants exteriors s’instal·larà un hidrant exterior per a superfícies construides entre 5000 i
10000 m2.
CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS
-BIES: les boques d’incendi equipades es situaran de manera que des de qualsevol punt de
l’edifici puguin ser utilitzades. A cada zona de risc alt hi haurà una BIE independent. La pressió de l’aigua ha de ser suficient per a abastir una longitud de raig de 5m. El cabal serà de
120 l/mm i el diàmetre de la canonada d’abastiment serà de 5mm. La longitud de la mànega
serà de 25 metres.
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PROPAGACIÓ INTERIOR (CTE-DB-SI1)

-Requeriments dels tancaments entre sectors de risc baix:
EI 60 per parets i sostres EI230-C5 per a portes.
-Requeriment tancaments sectors de risc alt:
EI 180 per a parets i sostres, R180 per a l’estructura i 2 x EI2 45-C5 per a les portes.
-Sectors especials tals com sales d’instal·lacions i comptadors:
EI 90 per a parets i sostres, R90 per a l’estructura i EI2 45-C5 per a les portes.
-Nuclis d’escales: les escales no caldrà sectoritzar-les ja que tenen una alçada inferior a
14m i un buit d’escales inferior a 1,5m2.
RESISTÈNCIA DE L’ESTRUCTURA (CTE-DB-SI3)
-Sectors de risc baix:
R60 (estructura metàl·lica recoberta amb pintura intumescent R60, fortjat col·laborant
protegit amb fals sostre R60).
-Locals de risc especial baix:
R90 (protecció fals sostre R90)
-Locals de risc especial : R180: fals sostres R180 i forjat amb projecció de morter
ignífug.

SECTORITZACIÓ

Condicions de compartimentació en sectors:
Per als edificis d’ús docent i de més d’una planta s’estableix que cada sector d’incendi no
podrà superar els 4000 m2. Per a espais amb altres usos no docents, tals com el restaurant
i la sala d’actes no es fa una diferenciació de sector especial ja que aquests no superen els
500 m2 .
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CÀLCUL DE LA OCUPACIÓ
Per a un ús docent els CTE estableix les següents relacions entre ocupants i metres de superfície, segons l’ús de cadascuna de les zones de l’edifici
*Zona d’aules: 1’5 m2/persona
*Zona de tallers: 5 m2/persona
Zona d’administració i professors: 10 m2/persona
*Zona bar/restaurant: 1 m2/persona
*Zona de biblioteca: 2 m2/persona
*Zona de recepció: 2 m2/persona
*Zona de vestuaris: 2 m2/persona
*Sala polivalent: 1 m2/persona
*Zona de banys: 2 m2/persona
*Zona d’accès: 2 m2/persona
*Zona de magatzem: 402/persona

ZONES DE RISC ESPECIAL
SECTOR
SUPERFÍCIE		
VOLUM		
NORMATIVA		
-Cuina
44 m2
158 m3
30<p<50 kW
-Biblioteca
220 m2
770m3
V>500m3
-Despatxos 		
108 m 2		
345 m3
200<V<500m3
-Magatzem taller
66 m2
184 m3
100<V<200 m3
-Magatzem			
60 m2		
167 m 3
100<V<200m3
-Sales instal·lacions									
-Ascensor											

RISC
Risc Mitg
Risc Alt
Risc Alt
Risc Baix
Risc Baix
Risc Baix
Risc Baix

*En el cas que hi hagi més d’un recinte amb el mateix programa s’ha considerat el de majors dimensions
per ser més desfavorable en aquest cas.
ESQUEMA RECORREGUT EVACUACIÓ VERTICAL

ESQUEMA SECTORS INCENDI
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