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CTE DE -SI_ SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

Secció SI 1_Propagació interior

 -Segons CTE SI 1_Taula 1.1
  _Ús de pública concurrència superfície del sector <2.500 m2

  _Ascensors porta E30

Es diferencia en l’edifici les zones de risc especial que serien les escales, vestíbuls d’independència i els 
passadissos de la resta d’estances.
 
 - Segons CTE SI_Taula 2.1_ Classificació dels locals i zones de risc especial
  _Cuines:  20<P<30 kW = RISC BAIX
  _Local de comptadors d’electricitat i quadre general = RISC BAIX

 - Segons CTE SI_Taula 2.2_Condicions de les zones de risc especial
En el nostre cas que tenim una classificació en alguns àmbits com a ‘risc baix’ hem de tenir en compte:
  _Resistència al foc de l’estructura portant: R90
  _Resistència al foc de parets i sostres: EI90
  _Portes de comunicació resta edifici: EI

2
45-C5

  _Màxim recorregut fins a sortida local <25 m

LLEGENDA INCENDIS

  recorregut d’evacuació
  recorregut vertical
  sectorització incendis

  sortida

  extintor CO2

  boques incendi 

  enllumenat d’emergència
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22. INSTAL·LACIONS
SEGURETAT EN CAS D’INCENDIS

Secció SI 3_Evacuació d’ocupants

En quant a l’evacuació es realitzarà la comprobació a partir de la dimensió dels espais en el recorregut d’evacuació, 
on es posarà un maxim d’ocupació de l’edifici.

 CÀLCUL DE L’OCUPACIÓ 
 ÚS    ZONA    ÍNDEX   OCUPACIÓ (m2/pers)
 Pública concurrència 
     Bar Estació   1.5 m2/pers  95
     Bar Plaça   1.5 m2/pers  150
     Restaurant   2.0 m2/pers  200
     Terminals de transport 10  m2/pers  125
     Passera nord   10  m2/pers  65
     Passera sud   10  m2/pers  50
     Passera edifici   10  m2/pers  40
     Bany estació   3.0 m2/pers  8
     Bany plaça   3.0 m2/pers  8
     Bany restaurant  3.0 m2/pers  9
 Administratiu   
     Planta oficines   10  m2/pers  26
     Bany oficines   3.0 m2/pers  14

 - Segons CTE SI 3_Taula 3.1_Sortides d’evacuació
 Plantes amb mes d’una sortida d’evacuació: Longitud d’evacuació <50 m

En tot el recorregut es col·locarà la senyalèctica corresponent com l’enllumenat d’emergencia, rescorregut descen-
dent i les sortides dels edificis.

DIMENSIONAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ

Portes i passos    A> P/200  1,00-1,50
Passadissos    A> P/200  1,50-2,50
Escales no protegides   A> P/160  1,50

La capacitat d’evacuació de les escales en el punt mes desfavorable que seria a les andanes, és de 264per-
sones màxim. Com que el TGV que circula entre Nantes i Saint Nazaire ja pot portar un màxim de 512 
persones, en el cas que anés ple no ens compliria la capacitat d’evacuació per les escales. 
Així doncs, per l’andana del mig que separa entre els usuaris de TGV i del Tranvia, es disposarà d’un siste-
ma d’obertura de portes per poder sortir a nivell de l’andana directament a la Rue des Usines. D’aquesta 
manera es soluciona el problema d’evacuacio en cas d’incendi a les andanes.

DOTACIÓ D’ELEMENTS CONTRAINCENDIS

 Generals
 - Extintors cada 25 m

 Pública concurrència
 - BIES cada 50 m
 - Sistema d’alarma

O. màx.
150 persones

O. màx.
200 persones

O. màx.
125 persones

O. màx.
26 persones

O. màx.
95 pers


