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1_exigències

El Codi  Tècnic de l’Edificació en el seu  capítol DB SI determina 6 exigències bàsiques que qualsevol edifici de nova 
construcció ha de garantir:

SI 1_programació interior
Es limitarà el risc de programació del foc per l’interior de l’edifici a través de la seva compartimentació en sectors d’in-
cendis independitzats els uns dels altres mitjançant elements constructius amb requisits específics de resistència al foc. 
També es detectaran i independitzaran de la resta de l’edifici els locals amb risc especial. 

Sectors d’incendi (SEC)
Segons la taula 1.1, l’edifici s’hi distingeixen 2 usos diferents: docent, l’escola i pública concurrència, associat al restau-
rant. L’edifici d’accés constitueix un sector d’incendis i tot l’espai destinat a docència és un únic sector d’incendis ja que 
la superfície construïda de l’edifici és en una única planta i no supera els 4.000m2, per tant no és necessari que estigui 
compartimentada en sectors d’incendi. Cada taller, individualment és un sector d’incendi diferenciat, ja que són elements 
aïllant que només es connectem amb l’edifici existent a partir de la teulada. D’aquesta manera l’edifici es divideix en 6 
sectors d’incendis. 

Segons la taula 1.2, les parets i sostres que separen un sector d’un altre han de garantir un valor concret de resistència 
davant del foc en funció de si es troben sobre o sota rasant i tenint en compte que l’altura i l’evacuació de l’edifici és 
menor a 15 metres:
 _Els elements constructius separadors del restaurant i recepció tenen una resistència al foc igual o superior al 
EI90. EN el cas de les portes EI2 45-C5.
 _Els elements constructius que separen sectors d’ús docent entre si tenen una resistència al foc igual o superior 
a EI 60. En el cas de les portes, EI2 30-C5.

Locals de risc especial (RE)
Segons la taula 2.1, distingim diversos tipus de locals de risc especial a l’edifici: cambres frigorífiques, sales de màqui-
nes, magatzems de residus, vestidors, cuines i magatzems. La classificació de la resta de locals és sempre de risc baix 
(veure taula).

Segons la taula 2.2
La resistència al foc de l’estructura portant és igual o superior a R90.
La resistència al foc de parets i sostres que separen els locals de la resta de l’edifici és igual o superior a EI90.
No calen vestíbuls d’independència entre els locals i la resta de l’edifici.
Les portes de comunicación amb la resta de l’edifici tenen una resistència de EI2 45-C5 o superior.
El recorregut màxim fins a una sortida del local és de 25m. 

SI 2_programació exterior
Es limitarà el risc de propagació per l’exterior de l’edifici complint un valor mínim de resistència al foc per a façanes i 
cobertes. 

SI 3_evacuació d’ocupants
L’edifici compta de dels mitjans d’evacuació requerits. Es dimensionaran les portes i els recorreguts d’evacuació i es 
limitaran la longitud màxima. 

càlcul de l’ocupació
Segons les densitats que es mostren a la taula 2.1 es calcula la ocupació de cada espai.

Docent 
 _conjunt planta de l’edifici: 10m2/persona
 _laboratoris, tallers..: 5m2/persona

Pública concurrència 
 _Restaurant i cafeteria: 10m2/persona
 _Vestíbul, zona d’ús públic en planta baixa: 2m2/persona

Biblioteca esquerra: 442,54m2 / 10m2/persona = 44 persones
Laboratori: 25,5m2/ 5m2/persona = 5 persones
Seminari 1: 41,93m2/ 5m2/persona = 8 persones
Infermeria: 15,6m2/ 5m2/persona = 3 persones

Co cooking: 478,82m2 / 10m2/persona = 47 persones
Hall: 22,6m2/ 5m2/persona = 5 persones
Aula professors: 63,97m2/ 5m2/persona = 12 persones

Biblioteca dreta: 460,42m2 / 10m2/persona = 46 persones
Creativa: 22,6m2/ 5m2/persona = 5 persones
Seminari 2: 40,3 m2/ 5m2/persona = 8 persones
Teòrica: 43,85m2/ 5m2/persona = 8 persones

Hall: 293m2/ 2m2/persona = 146 persones
Restaurant: 239,18m2/ 10m2/persona = 23 persones
Magatzem: 59,28m2/ 5m2/persona = 11 persones
Vestuaris: 72,79m2/ 5m2/persona = 14 persones

Taller Vegetals: 138,3m2/ 5m2/persona = 27 persones
Taller Carn+Peix: 138,2m2/ 5m2/persona = 27 persones
Taller Obrador: 122,65m2/ 5m2/persona = 24 persones
Taller Bodega: 122,65m2/ 5m2/persona = 24 persones

Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació
Segons els requisits establerts a la taula 3.1, l’edifici ha de comptar amb X sortides d’emergència i amb la condició de X 
metres de longitud màxima del recorregut d’evacuació. 

Plantes que disposen d’una o més sortides de planta: La longitud dels recorreguts d’evacuació fins a una sortida de 
planta no excedeix de 50 metres, excepte:
 - 75 metres en espais a l’aire lliure en els que el risc de declaració d’incendi sigui irrellevant. 

dimensionament dels mitjans d’evacuació
Es determina l’amplada de les portes d’evacuació aplicant la taula 4.1 del DBSI3:

Càlcul de l’amplada de les portes d’evacuació i de totes les portes situades al llarg del recorregut. 
Aplicant la fórmula P/200, on P és el nombre de persones que travessaran la porta en qüestió, considerant sempre que 
una de les sortides d’emergència està bloquejada, i en concret, la hipòtesi més desfavorable. Per a fer el càlcul de l’am-
plada de les portes a la planta de sortida de l’edifici determinarem el valor P a utilitzar en la fórmula. El valor mínim és de 
80cm.

    porta 1  porta 2  porta 3  porta 4  porta 5  porta 6 
 porta 7
Nombre total d’usuaris  217  107  84  27  27  24 
 24  
Amplada porta P/200  85  0,53  0,42  0,13  0,13  0,12 
 0,12
   
Totes les portes són de 90cm garantint els valors mínims establerts i calculats segons el CTE. Es necessiten 7 portes 
d’evacuació per a sortir directament a l’exterior.

SI 4_instal·lacions de protecció contra incendis
L’edifici compta amb els sistemes de protecció contra incendis necessaris per a la detecció i l’extinció. S’utilitzen extintors 
portàtils, boques d’incendi equipades, un hidrant exterior i sistemes de detecció, alarma i extinció automàtics. 

Segons la taula 1.1 del DB SI4 s’estableix la dotació necessària d’equips contra incendis per a l’edifici d’ús docent.
-Extintors portàtils, a cada 15metres de recorregut des de l’origen d’evacuació i a cada taller de cocció.
-Boques d’incendi equipades del tipus 25mm, ja que la superfície és major a 2.000m2.
-Un hidrant exterior, ja que l’ocupació és major que 1persona cada 5m2 i la superfície està compresa entre 2.000 i 
10.000m2.
-Instal·lació automàtica d’extinció en les cuines amb més de 50kW.
-Sistema d’alarma de senyal acústica i lluminosa, ja que la superfície supera els 1.000m2.
-Sistema de detecció d’incendis, ja que la superfície supera els 2.000m2.

Tots els element d’utilització manual estaran senyalitzats mitjançant senyals definides per la UNE 23033-1 i tindran les 
dimensions establertes al CTE.

SI 5_intervenció de bombers
Es facilitarà l’accés dels equips de rescat i extinció d’incendis.
Es garanteix una amplada mínima d’aproximació de 5m al voltant de l’edifici. La separació entre el vehicle de bombers 
i la façana, donat que hi ha una plataforma elevada d’accés, es manté dins el límit de 23m que marca la normativa. La 
distància màxima fins als accessos és inferior a 30m.

SI 6_resistència al foc de l’estructura
L’estructura portant garantirà la seva resistència al foc durant el temps necessari per al compliment de les anteriors exi-
gències.

Segons la taula 3.1, els elements estructurals principals garanteixen una resistència al foc de R60 tenint en compte l’ús 
docent i l’altura d’evacuació de 1 metre (<15m).
La coberta és lleugera i no transitable, per tant no s’utilitza per l’evacuació i no supera la rasant de 28 metres, així que ha 
de complir una R60.

2_criteris generals

Amb l’objectiu de cumplir les exigències demanades, s’escolliran els materials de construcción que garanteixin els va-
lors de resistència que es determinen i es dotarà a l’edifici de 10 sortides d’emergència a l’exterior amb uns recorreguts 
d’evacuació sempre inferiors als 50 metres màxims que estableix el CTE.

Les portes dels recorreguts d’evacuació sempre tindran un ample de 90 cm per garantir una evacuació segura i sense 
perill. 
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il·luminació artificial

Es garanteix una bona il·luminació diferenciant els espais segons l’activitat i les exigències  
necessàries. 
En els tallers s’utilitzen unes llums suspeses que il·luminen directament les taules i les su-
perfícies de treball a partir d’una llum focalitzada.
A més a més, sempre hi ha una distribució lluminosa àmplia i general a tota la sala, suficient 
i sense diferenciació entre espais a partir d’unes lluminàries de superfície. 

En els espais d’esbarjo, descans i lectura, s’utilitzen unes llums de peu, que delimiten un 
espai més acollidor i privat. Alhora sempre tenim la il·luminació general de la nau que és 
indirecta i uniforme. Aquesta llum es situa a la part superior dels murs interiors de façana i 
és del tipus “banys de paret” que fa destacar el caràcter del mur de maons existent i marca 
el perímetre interior de circulació. 

En l’espai de tast, es necessita una lluminària mòbil i adaptable a les necessitats, és a dir 
articulable per aconseguir diferents angles d’il·luminació.

il·luminació natural
 
espai biblioteca-caserna
Les obertures existents aporten una bona il·luminació interior a l’espai de biblioteca, tot i 
així les portes que comuniquen amb el pati exterior també són vidriades per a aportar més 
claror. En els espais on la coberta es converteix en plana, es generen unes obertures i en-
trades de radiació solar que aporten un extra. Alhora, la utització de fusta clara a l’acabat 
de coberta i pòrtics, fa que la llum es reflexi i dona una sensació d’il·luminació general. 

espai taller
Als tallers, al ser espais amb  façana vidriada transparent, la il·luminació natural és innevita-
ble. Ens protegim de la radiació solar directa a partir del voladiu de la coberta, calculat per 
a que a l’estiu els rajos solars no entrin, en canvi a l’hivern si. També s’utilitza un sistema de 
correderes de lames que permeten ser col·locades segons la posisició del sol.
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