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Per a la instal·lació del sistema contra incendis, s’ha realitzat d’acord amb la normativa del CTE SI.

SECTORS D’INCENDI
Complint amb la normativa del CTE SI, en el qual es permet superar la superfície de 2.500 m² sent 
un únic espai diàfan amb sortida directa a l’espai lliure exterior i el 75% del perímetre sigui façana, 
obtenim la diferenciació de tres sectors:

SECTOR 1    Planta Baixa + Planta Superior       
SECTOR 2    Cuina           
SECTOR 3    Sala polivalent       

ZONES DE RISC ESPECIAL
Sala de maquinària de climatització      Risc baix
Sala de comptadors elèctrics       Risc baix
Sala de maquinària d’ascensor       Risc baix

CONDICIONS D’ESTRUCTURES, PARETS, SOSTRES I PORTES
Zones de risc baix 
Zona de risc mitjana
Portes R90 R120
Estructura EI 90 R120
Parets i sostres EI45 2xEI 30.C5
Longituds màximes d’evacuació 50  m 
Vestíbul d’independència: no 

INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
Extintors portàtils d’eficàcia 21A-113B a   15 m de recorregut des d’origen d’evacuacion. Boques d’in-
cendi ja que la superfície excedeix de 500 m² , es col·loquen a 5 metres de les sortides i a menys 
de 25 m dels punts d’evacuació. Es disposaran sistemes d’alarma i extinció d’incendis, es coloquen 
a menys de qualsevol punt d’evacuació. S’instalarà un sistema d’extinció automàtic al soterrani de 
l’edifici.

DENSITAT D’OCUPACIÓ
PLANTA BAIXA: Sala polivalent (1m2/seient); vestíbul (2 m2/pers); lavabos (3 m2/pers); tallers 
(2m2/pers) Zona de descans (2 m2/pers).
PLANTA SUPERIOR:  tallers (1m2/pers); cafeteria (1,5 m2/pers) cuina (1m2/pers) 
TOTAL : 2933 personas.

SORTIDES D’EVACUACIÓ
Es tracta d’un recinte amb quatre accessos i sortida directa a l’exterior, de manera que el recorregut 
màxim permès és de 50 metres. La instalació de extinció automatica permet aumentar un 25% cuan 
la longitud de recorregut de evacuació. Per tant,  la longitud maxima permès  es de 62,5 metres.
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RECORREGUTS D’EVACUACIÓ EN PLANTA BAIXA

RECORREGUTS D’EVACUACIÓ EN PLANTA PRIMERA

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS NORMATIVA APLICADA
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Fi de recorregut en cas d´incendi, 
lloc segur

Inici de recorregut en cas d´incendi, 
lloc allunyat de la seguretat

Sistema d’extinció automàtic

Extintor 21A-113B

Sortida d’edifici

Bloc autònom d’emergència

Bloc autònom d’emergència amb 
indicador de sortida de l’edifici

Boca d’incendis 25mm

Detector de fums
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