Instal·lació de protecció contra incendis				
1. Sectorització
(CTE SI 1 Propagació d’incedis)
Taula 1.1 Condicions de compartimentació en sectors d’incendis
Condicions segons l’ús previst de l’edifici:
- En general:
Es considera un Sectors diferenciat quan lús previst és diferents l’us principal:
- Zona d’ús de Pública concurrencia quan l’ocupació excedeix de 500 persones.
- Zona d’ús d’Aparcament quan la superfície construida excedeici de 100m2
- Qualsevol comunicació amb zones d’altres usos s’ha de fer a través de vestíbuls independents.
- Un espai diafen pot constituir un únic sector d’incendis que superi els límits establers sempre que com a mínim el 90 % da’quest desenvolupi en una planta, les seves sortides comuniquin diecrament amb l’espai lliure exterior, almenys el 75% del seu perímetre sigui façana
-Docent:
- Si l’edifici té més d’una planta, la superfície construida de cada sector d’incendis no ha d’excedir de 4.000m2.
- Pública Concurrencia:
- La superficie construida de cada sector no ha de superar els 2.500 m2.
- Aparcament:
- Ha de constituir un sector d’incendis diferenciat quan estigui integrat en un edifici amb altres usos. Qualsevol comunicació amb ells s’ha
de fer a través d’un vestíbul d’independencia.

Planta Segona

Taula 1.2 Resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimitin sectors d’incendi								
Resistència al foc per Planta sobre rasant amb altura d’evacuació h< 15 m
Parets i sostres
Edifici d’ús docent
EI 60
Pública Concurrencia

EI 90

Aparcament
EI 120
Quan el sostre separa dues plantes ha de tenir mínim la mateixa resistència de les parets. Quan es tracta d’una coberta sense activitat, no cal que
funcioni com a compartimentació d’incendis, ha d’aportar només la resistencia al foc R corresponent a l’estructura.
Taula 2.1 Clasificació dels locals i zones de risc especial integrats en l’edifci
Els locals on es troben instal·lacions i equips reguladors com la sala de caldera, comptadors de gas i electricitat, maquinària d’ascensors, etc. es
consideren zones de risc especial.
Condicions segons l’ús previst de l’edifici:
- En general:
Magatzems d’elements combustibles
Dipòsit de llibres de la biblioteca
Sala de caldera segon Potencia
Local de comptador elèctric i quadre general
de distribució
Administratiu: reprografia

Planta Primera

Sup.42,78 m2 x 3,7m altura = V. 158,3 m3

Risc baix
Risc Baix (100<V<200)

30<P<50KW

Risc mig
Risc baix

sup. 18.43 x 4.05 m altura = V. 76.65 m3

Risc Baix (100<V<200

Taula 2.2 Condicions de les zones de risc especial integrats en els edificis
Risc baix
Resistencia al foc de l’estructura portant
R 90
R.foc parets i sostres que separen la zona de la EI 90
resta de l’edifici
Vestíbul d’independència de nucli de comuni- cació
Máxim recorregut d’evacuació fins alguna
< 25 m fins la sortida de planta
sortida del local

Risc mig
R 120
EI 120
Si cal

2. Evacuació d’ocupants
(CTE SI 3 Evacuació d’ocupants)
-Càlcul d’ocupació:
Taula 2.1 Densitats d’ocupació
Ús previst:
-Qualsevol
-Aparcament
-Administratiu
-Docent
-Pública concurrencia

Planta Baixa

Zona, tipus d’activitat:

Ocupació:

Ocupació ocasional i accessibles per manteniment
Vinculat a una activitat segons els horaris
Zona d’oficines
Vestíbuls generals
Tallers, sales d’informàtica, etc.
Aules
Zona d’espectadors de peu
Zona de peu en bar/ cafeteria
Zona de públic sentat en bar/cafeteria
Sala de lectura biblioteca, sala d’exposicions
Magatzems i arxius

nula
15 m2/prs.
10 m2/prs.
2 m2/prs.
5 m2/prs.
1,5 m2/prs.
0,25 m2/prs.
1 m2/prs.
1,5 m2/prs.
2 m2/prs.
40 m2/prs.

3. Longituds dels recorreguts d’evacuació
Taula 3.1 Nombre de sortides de planta i longituds dels recorreguts d’evaquació
Condicions per a plantes o recintes que disposin de més d’una sortida de planta o de recinte respectivament:
- La longitud dels recorreguts d’evaquació fins alguna sortida de planta no excedirà els 50 m, excepte en els espais al aire lliure en el que el
risc de declaració d’un incendi sigui irrellevant com cobertes, terrasses, etc., on la longitud màxima d’evacuació serà de 75 m.
- La longitud del recorregut d’evacuació fins un punt des del qual existeixin 2 recorreguts alternatius no excedirà de 25 m.
Aparcament: la distància màxima d’evaquació no excedirà els 35 m.
4. Instal·lacions de protecció
- Extintors portàtils cada 15 m de recorregut en planta com a màxim.
- Boques d’incendi equipades ja que la superfície construïda excedeix els 500 m2.
- Sistema d’alarma ja que l’ocupació excedeix de les 500 persones. El sistema ha de ser apte per emetre misstages per megafonia. Distància
màxima entre pulsadors 25 m.
- Sistema de detecció d’incendis ja que la superfície construïda excedeix els 1.000 m2. Un detector de fums óptic cada 60 m2, i en cada una de les
estances. Detector térmic cada 30 m2.En cas del passadís, si supera els 9 m de longitud, un detector a l’inici i un al final.
Aparcament:
- Boca d’incendis i sistema de detecció d’incedis ja que la superfície constuïda excedeix els 500 m2.
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INSTAL·LACIONS
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

