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Evacuació i resistència al Foc

Planta Coberta

Planta Tipus (x3)

Planta Baixa

Planta Soterrani -3

Planta Soterrani-1/-2

Sector d'i. zona de risc especial

Sector d'i. zones comunes

Sector d'i. allotjaments

Sector d'i. locals

Sector d'i. escales protegides

LLEGENDA

origen recorregut evacuació

recorregut d'evacuació

detector de fums

polsador d'alarma

campana d'alarma

extintor

boca d'incendis equipada

extintor manual de

pols polivalent
extintor manual de

 neu carbònica CO²

SORTIDES I RECORREGUTS D'EVACUACIÓ

L'ocupació de l'edifici no excedeix de 100 persones per planta, i les plantes o recintes sempre disposen de més d'una

sortida de planta o sortida de recinte respectivament. La longitud dels recorreguts d'evacuació fins a alguna sortida

de planta no excedeix de 35 m en zones en les que es preveu la presència d'ocupants que dormen.

La longitud es podrà augmentar un 25% quan es tractin de sectors d'incendi protegits amb una instal·lació automàtica

d'extinció. Aixi 35 x 1,25 = 43,75m.

Protecció de les escales

Per a usos residencial public de PB+2 una escala no pretegida no s'admet. Per tant, s'han projectat escales obertes

amb un volum de més de 5m3 al exterior i escales protegides en evacuació ascendent (p-1/p-2).

Senyalització dels medis d'evacuació

S'utilitzen les senyals d'evacuació definides en la norma UNE 23034:1988. Les senyals han de ser visibles inclús en

cas d'error en el subministrament de la llum normal. Quan siguin fotoluminiscents han de cumplir l'establert en les

normes UNE 23035-1:2003, UNE  3035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment es realitzarà conforme l'establert

en la norma UNE 23035-3:2003.

Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis

Sistema de detecció i alarma d'incendi: En tot cas. El sistema disposarà de detectors i de pulsadors manuals i haurà

de permetre la transmissió d'alarmes locals, d'alarma general i d'instruccions verbals. El sistema d'alarma

transmetrà senyals visuals i acustiques. Les senyals visuals seran perceptibles inclús en l'interior de vivendes

accesibles per persones amb discapacitat auditiva. Si l'edifici consta de més de 100 llits haurà de contar amb una

comunicació telefonica directa amb el servei de bombers. Els polsadors d'alarma se situen de mode que la distància

màxima des de qualsevol punt fins a trobar un polsador no superi els 25 m.

L'us de l'edifici és de RESIDENCIAL PUBLIC, i per tant Les plantes dormitoris, cada apartament haurà de ser un sector d'incendi

independent i els tancaments que el delimitaran hauran de ser de EI-60 i les portes EI 30-C5. les zones comunes hauran d'estar

compatimentades amb una superficie construida que no excedeixi de 2.500 m² i amb espai suficient per albergar a les persones

d'un dels sectors contigus. Les zones de risc especial com la cuina i les sales de calderes formaran un sector d'incendis

independent, així com les escales protegides d'evacuació ascendent.

SECTORS:

-Planta Soterrani -3:

 sector p-3.1 : local 1

 sector p-3.2 : local 2

 sector p-3.3 : magatzem 1

 sector p-3.4 : magatzem 2

-Planta Soterrani -2:

 sector p-2.1 : calderes

 sector p-2.2 : trasters

 sector p-2.3-p-2.10 : apartaments

 sector p-2.11:  zones comuns

 sector p-2.12:  escales protegides

-Planta Soterrani -1:

 sector p-1.1 : trasters

 sector p-1.2-p-1.9 : apartaments

 sector p-1.10 : zones comuns

 sector p-1.11: sales d'ús multiple

 sector p-1.12:  escales protegides

-Planta Baixa

 sector A: zones comunes

 sector C: escales obertes

 sector D: vivendes pb.1-pb.4

-Planta Primera

 sector A: zones comunes

 sector C: escales obertes

 sector D: vivendes p1.1-p1.4

-Planta Segona/tercera/quarta

 sector A: zones comunes

 sector C: escales obertes

 sector p2/3/4.1-p2/3/4.3: apartaments

 sector D: vivendes p1.1-p1.4

OCUPACIÓ:

segons CTE Pojecte:

En ús Residencial Públic tindrem una ocupació de:

-Dormitoris    20 m²/persona          20-30 m²/persona

-Sales ús multipe 1 m²/persona 3,00 m²/persona

-Vestibul i ús public 2 m²/persona  3,60 m²/persona

En ús Residencial Públic tindrem una ocupació de:

-Dormitoris    20 m²/persona           21 m²/persona (Abans 19 m²/persona)

EXTINCIÓ D'INCENDIS

Ha de d'haber-hi una unitat minima d'extintors de 1 cada 100m²

Per protegir l'edifici amb l'eficàcia exigida per norma s'haurà

d'utilitzar l'extintor de pols ABC:

6 kg de pols ABC

eficàcia minima 21A  113B

Com extintor complementari ( per protegir equips de més

sensibilitat com el quadre electric) utilitzar el de CO2:

2 kg eficàcia minima 21B

Estaran situats a la distància correcta (15 m) i ben visibles: a

cota minima de 1'5 m.

Sector d'i. escales obertes

Sector d'i. sales d'ús multiple
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25 m de recorregut exterior

15 m de recorregut exterior


