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SISTEMES D’EVACUACIÓ I INCENDIS

CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D’INCENDIS (TAULA 1.1)

Cal establir els criteris de sectorització de les àrees de projecte segons l’estipulat al CTE-DB-SI, per 
tal de que no exedeixin el volum establert a la Taula 1.1. En el cas d’edificis de pública concurrència, 
residencial públic i docent aquest volum es fixa amb una superfície de 2500 m2.

 - S1. Laboratori humit, sec, docent i despatxos. S’estableix un sector d’incendi docent per 
al volum que ocupa la planta baixa i la soterrani amb una superfície de 51,90 m2 i 492,35 m2, 
respectivament. 
 - S2. Bar/ restaurant. A la planta baixa amb una superfície de 126,85 m2 constitueix un 
sector diferencial.
 - S3. Passadís independent. A les plantes sense sortida accesible, planta primera i segona, es 
disposa d’un espai que es pot sectoritzar com a zona segura mitjançant portes de tancat automàtic 
quen es detecta un incendi.
 - S4. Museu i sales d’exposicions temporals. S’estableix un sector d’incendi de pública 
concurrència per al volum del museu + la sala d’exposicions temporals, situats a planta primera, 
amb una superfície de 299,01 m2 + 141,50 m2.
 - S5. Sala polivalent. A la planta primera es situa una sala polivalent tant per docència com 
possible espai privat, per tant, es considera un sector d’incendi general. Superfície 151,84 m2.
 - S6. Biblioteca. Situada a la planta segona amb 156,25 m2 de superfície es considera una 
zona de risc per la quantitat de llibres que aguarda i el volum que supera els 400 m3 (607,36 m3).
 - S7. Habitacions. S’estableix una sectorització d’incendis residencial públic, però que no 
suposa de risc per la superfície que té, 214,12 m2.
 - S8.  Zona de màquines. Sales situades al soterrani constitueixen locals de risc baix 95,46 
m2.
 - S9. Sales reproductores i d’emmagatzematge d’animals marins. Aquestes sales situades 
al soterrani no suposen cap risc, són sales sectoritzades amb una superfície de 116,31 m2.

RESISTÈNCIA AL FOC DE PARETS, SOSTRE I PORTES (TAULA 1.2)

-    A les plantes sobre rasant, hauràn de complir EI 120.
-    ESTRUCTURA. L’estructura metàl·lica es protegirà amb pintura intumescent, la nostra estructura 
es vista en tots els nivells i per tant quedarà vista.

ZONES DE RISC ESPECIAL (TAULA 2.1)

En aquest punt es tracta el grau de risc dels locals especials segons el seu tamany. Tots els locals 
són de risc baix:
 -   Local de quadres elèctrics i generals de distribució. 100<V<200 m3
 -   Sala de gas, osmosi i oxigen. 100<V<200 m3
 -   Sala geotèrmia. 100<V<200 m3
 -   Sala de recuperació d’aigües pluvials. 100<V<200 m3
 -   Sales de màquines frigorífiques. P<400 kW
 -   Lavanderia, vestuari de personal. 20<S<100 m2
 -   Sala de tractament d’aigua marina. 100<V<200 m3 

EVACUACIÓ DELS OCUPANTS (TAULA 3.1)

Els recurreguts d’evacuació es configuraran segons els criteris que figuren a la norma establerta a la 
taula 3.1. Com al nostre cas tenim dos nuclis verticals es consideren plantes amb més d’una sortida 
de planta. La longitud dels recorreguts d’evacuació fins a alguna sortida de planta no excedeix de
50 m, excepte en els casos que s’indiquen a continuació:

 -    35 m en zones en les quals es prevegi la presència d’ocupants que dormen, o en 
plantes d’hospitalització o de tractament intensiu en ús Hospitalari i en plantes d’escola infantil o 
d’ensenyament primari.
 -    75 m en espais a l’aire lliure en els quals el risc de declaració d’un incendi sigui
irrellevant, per exemple, una coberta d’edifici, una terrassa, etc.

L’única planta de l’edifici amb sortida directa a la cota 0,00 és la planta baixa, a la planta primera 
tenim l’accès a la coberta de l’edifici annex a la planta baixa, però únicament per manteniment o 
en cas d’emergència.

DENSITAT D’OCUPACIÓ (TAULA 2.1)

En aquest cas s’aplicarà l’ocupació màxima que el CTE-DB-SI estipula per a edificis de pública 
concurrència, diferenciant entre diversos usos dins d’aquests.
 -   Vestíbuls generls, zones d’ús públic en planta baixa, primera i segona. 2 m2/persona
 -   Sales d’espera, sales de lectura en biblioteques, zona d’ús públic en museus, galeries 
d’art i exposicions, etc. 2 m2/persona.
 -    Zones de servei de bars, restaurants, cafeteries,etc. 10 m2/persona

Espais docents:
 -    Conjunt de la planta o de l’edifici. 10 m2/persona
 -    Locals diferents d’aules, com laboratoris, tallers, gimnàs. 5 m2/persona
 -    Aules. 1,5 m2/persona 

DIMENSIONAT D’ELEMENTS D’EVACUACIÓ

A continuació es llisten alguns dels elements que hauran de garantir unes mesures per tal de servir 
als propòsits d’evacuació segons la taula 4.1.

• Portes generals i pasos. A > P/200 > 0,80m; Mínim 0,8m.
• Pasadissos. A > P/200 > 1,00 m 
• Ascensors. 1,60m de diàmetre lliure davant de l’ascensor.
• Escales no protegides per evacuació. A > P/160

SENYALITZACIÓ / EMERGÈNCIA

-     Es disposaran indicacions a totes les sortides d’emergència previstes com a tal.
-     Es prestarà especial atenció a indicar correctament el creuament de circulacions.
-    En el recorregut principal es disposaran indicacions lumíniques fins a un altre sector, en 
cas de presència de fum al recorregut.
-   Un sistema d’alimentació independent garantitzarà el funcionament d’aquestes llums 
d’emergència en cas de fallida del sistema.

Recorregut d’evacuació

Sortida exterior

Extintor 15kg

Extintor de pols 50kg

Boca d’incendi

Hidrant exterior

Alarma amb sistema de megafonia 
i estació de megafonia

Detector de fums

Pulsador d’alarma manual

Senyal sortida d’emergència

Planta primera

Planta segona

Planta baixa

Planta soterrani


