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CRITERIS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Seguint els criteris indicats al CTE_DB_SI s'ha fet un primer encaix del 
plantejament de l'evacuació dels ocupants del edifici i del dimensionat 
de les instal.lacions de protecció contra el foc.

Sectorització

La sectorització es fa seguint els criteris marcats en la taula 1.1 del 
DB-SI. Al no superar els 2.500m2 permesos, no és necessari dividir l'edifici 
en sectors, tot i això  es dividira segons els usos en ús hospitalari per 
la part de residéncia geriàtrica i residencial l'altre.

També s'han definit els locals i zones de risc especial. segons la taula 
2.1 s'han de tenir en compte els següents locals:

Càlcul d'ocupació

Recorregut d'evacuació

El nombre de sortides per planta i la longitud d'evacuació queda determinat 
per l'ús de l'edifci, seguint les indicacions de la taula 3.1 del DB_SI3. 
En el cas del projecte agafem els valor de ús hospitalari per la banda 
esquerra de la residéncia (2 sortides máxim 35metres) degut a  la 
possible dificultat d'evacuació dels usuaris. La banda esquerra disposa de 
dues sortides del recinte una a través de l'escala d'emérgencia i l'altre 
a través del pont que et dirigeix a l'altre banda.

Escales d'evacuació

La taula 5.1 del DB_SI3 indica en quins casos són acceptables diferents 
tipus d'escales d'evacuació. en el cas de la residència totes 3 són 
especialment protegides o exteriors. En el cas del centre cívic es disposa 
d'una escala protegida. Es considera acceptable ja que l'ús és pública 
concurrencia i l'altura d'evacuació 14m (menor de 20metres).

Instal.lacions de protecció contra incendis

Les instal.lacions de protecció al foc que s'han de tenir en compte 
queden descrites a la taula 1.1 que trobem al DB_SI4. Per un edifici d'ús 
hospitalari i 14,7 metres d'altura d'evacuació ens marca les següents 
exigències:

Extintors portàtils

Generals:   1 cada 15m/ 5kg/ 21A-113B
Hospitalari: 1 per planta/ 25kg/ pols o CO2

Boques d'incendi equipades

Hospitalari: en tot cas/ diàm. 25 mm

Sistema de detecció i alarma

Hospitalari: en tot cas

Hidrant exterior

Hospitalari: 1 per cada 10.000m2

Estabilitat dels elements constructius

La normativa exigeix una resistència i una estabilitat dels elements 
constructius i estructurals en front al foc. En les següents taules queden 
definits els mínims a complir dels diferents elements segons l'ús:

Elements estructurals .............................. R-120
Sostres i parets habitacions ................... C-s2,d0
Sostres i parets escala protegida .......... B-s1,d0
Paviments habitacions ............................. Efl
Paviments escala protegida .................... Cfl-s1

Separació locals de risc (taula 2.1 CTE DB SI1)

Ús Risc Resistencia 
al foc

Portes al 
edifici

Cuina (40kW) Mig R120 2xEI2 30-C5

Magatzem de neteja (238m3) Mig R120 2xEI2 45-C5

Magatzem fàrmacs (32 m3) Baix R90 EI2 45-C5

Bugaderia (60m2) Baix R90 EI2 45-C5

Estació transformadora Baix R90 EI2 45-C5

Ocupació (taula 2.1 CTE DB SI3)

Ús m2 m2/pers. persones total
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P
T Habitacions --- --- 21

295
Menjador sala d'estar 274 1 274

P
B

Sala Polivalent 114 5 23

99

Rehabilitació 80 10 8

Administració 69 10 7

Locals 42 1,5 28

Vestíbul 66 2 33

C
e
n
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e
 
c
ív
ic P
B Vestíbul 187 2 94 94

P
1

Administració 89 10 9
15

Aula-taller 29 5 6

P
T Aules-taller 182,34 5 37 37

Sistema de detecció d'incendis

Llum d'emergència

Pulsador manual

Extintor 5kg

Extintor 25kg

Boca d'incendis

Hidrant exterior

Escala especialment protegida o exterior

Escala protegida
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Residencial

Hospitalari

EI230-C5

Paret: B-s1,d0

Cfl-s1

Cfl-s1
B-s1,d0

EI230-C5

Planta baixa

Planta tipus

Planta soterrani


