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LLEGENDA ESQUEMA SECTORS D’INCENDI

INCENDIS

Ús previst, pública concurrència

RECORREGUTS D’EVAQUACIÓ (CTE-DB-SI1)

Plantes o recintes que disposen d’una única sortida en planta o sortida de re-
cinte:
   - Ocupació no superarà de  50 persones
   - Longitud d’evaquació no superarà els 25 m 
     * Excepció: pot superar els 25 m fins al 50 m si en aquest 
      recorregut es passa per un espai a l’aire lliure, en que el risc 
      d’incendi es irrellevant. 

PROPAGACIÓ INTERIOR (CTE-DB-SI1)

Els sectors d’incendi no podran excedir a 2500 m2. 
El projecte en qüestió no supera la superficície construida de 2500 m2.

      - Requeriments dels tancaments en edificis de pública concurrència amb  
    15 < h 28m 
     * Parets i sostres: EI  120 / Estructura: R 90 / Portes: EI2 30 - C5

   - Requeriments dels tancaments sector de risc especial baix: 
     * Parets i sostres: EI 90 / Estructura: R 90 / Portes: EI 45 - C5

   - Requieriments dels tancaments sector de risc especial mig:
     * Parets i sostres: EI 120 / Estructura: R120 / Portes: 2 x EI2 30 - C5

RESISTÈNCIA DE L’ESTRUCTURA (CTE-DB SI1 i SI3)RESISTÈNCIA DE L’ESTRUCTURA (CTE-DB SI1 i SI3)

   - R 90:      - pilars: recobriment pintura intumescent R 90
            - jàsseres i forjat: recobriment pintura intumescent R 90

   - R120:      - pilars: revestit morter projectat ignífug R-120
            - jàsseres i forjat: morter projectat ignífug R-120

PROTECCIÓ DE LES ESCALES: (CTE -DB-SI3)

ElEl projecte en qüestió planteja una unica escala, ja que l’edifici no supera el 
28 metres d’altura i te una capacitat inferior a 50 persones. Aquesta escala es 
a l’exterior pel que actua tant de nucli vertical com d’escala d’evacuacio. 

L’escala cumpleix amb els requisits especificats pel CTE:
   - Per h < 28 m
   - Amplada mínima: 1,00 si P > 50 pers (la residència és per 34). 
   - Altura tramada < 3,20 m / > 3 esglaons 
      - esglaons: h < 28cm / c < 18,5 cm
   - Passamans: a un costat per alçada > 555 mm 

DOTACIÓ D’INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS (CTE-DB-SI4)

   - Extintors portàtils cada 15 m del recorregut d’evacuació i en les 
    zones de risc especial
   - Boques d’incendi equipades: de tipus 25mm amb una longitud de 
    manega de 25 m. Instal·lació obligada en sectors de risc alt.
      - Sistema d’alarma: Emetrà senyals acústic i missatges per megafonia
   - Sistema de detecció d’incendis: s’instal·larà en tot l’edifici. 
   - Hidrant exterior: Sup. construïda 500 m2 - 10000 m2. (S’instalarà un). 

ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA (CTE-DB-SUA4 i CTE-DB-SI4) 

L’enllumenatL’enllumenat d’emergència amb font d’alimentació pròpia es col·locarà 
marcant el recorregut d’evacuació, les portes al llarg d’aquest i els quadres 
de distribució de l’enllumenat, a una alçada mínima de 2m i amb una lu-
minància mínima de 5lux. 

PORTES SITUADES EN EL RECORREGUT D’EVACUACIÓ (CTE-DB-SI3)

Obrirà en el sentit de l’evacuació tota porta de sortida: 
   - Prevista per pas de més de 100 persones
   - Prevista per pas de 50 ocupants del recinte o espai en el que estigui 
    situat. 

ESQUEMA DE FAÇANES ENFRONTADES 

La cantonada Nord/Est de la Carboneria entra literalment en el pati de llums La cantonada Nord/Est de la Carboneria entra literalment en el pati de llums 
i ventilacions dels banys de la finca veina, per aquest motiu s’han de tenir en 
comte els critèris del codi tècnic, respectant les distàncies mínimes entres les 
obertures enforntades, o dotant aquestes obertures de carpinteries i vidres 
superiors al R exigit per el codi tècnic de l’edificació.
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