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no habitable

sector 1 (administratiu): 709 m2

sector 2 (administratiu): 292 m2

sector 3 (administratiu): 424 m2

sector 4 (docent): 373 m2

La Tuta (pública concurrència): 174 m2

Can Macara (administratiu): 172 m2

sector 3 (administratiu): 419 m2

sector 4 (docent): 258 m2

sector 5 (residencial públic): 769 m2

sector 6 (residencial públic): 323 m2

La Tuta (pública concurrència): 58 m2

Can Macara (administratiu): 179 m2

sector 3 (administratiu): 419 m2

sector 4 (docent): 373 m2

sector 5 (residencial públic): 660 m2

sector 6 (residencial públic): 323 m2

La Tuta (pública concurrència): 150 m2

Can Macara (administratiu): 199 m2

sector 3 (administratiu): 259 m2

sector 4 (docent): 101 m2

sector 5 (residencial públic): 452 m2

sector 6 (residencial públic): 324 m2

La Tuta (pública concurrència): 148 m2

sector 3 (administratiu): 227 m2

sector 4 (docent): 101 m2

sector 5 (residencial públic): 220 m2

sector 6 (residencial públic): 162 m2

La Tuta (pública concurrència): 32 m2

sector 3 (administratiu): 80 m2

sector 4 (docent): 101 m2

sector 6 (residencial públic): 162 m2

La Tuta (pública concurrència): 121 m2
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Criteris pel dimensionat d’elements de protecció contra incendis (conforme a la 
normativa del CTE DB SI)

SI 1 - Propagació interior 
Compartimentació en sectors d’incendi

Els diferents usos que conviuen a un mateix edifici es compartimentaran en sectors 
d’incendis independents, la superfície màxima dels quals vindrà determinada per la 
taula 1.1. de la secció SI 1 del CTE:

Administratiu   < 2.500 m2

Residencial públic  < 2.500 m2

Pública concurrència  < 2.500 m2

Docent   < 4.000 m2

Planta soterrani  sector d’incendi diferenciat

*Portes de pas entre sectors d’incendi EI2 t-C5 on t és la meitat de temps de resistèn-
cia al foc requerit a la paret que la conté

Resistència al foc de parets, sostres i portes que delimiten els sectors d’incendi

D’acord els paràmetres contemplats a les taules 1.2. i 2.2. de la secció SI 1 del CTE:

Residencial públic, administratiu i docent  - altura d’evacuació  ≤ 15 m  
 EI 60
       - altura d’evacuació  15 < h ≤ 28 m 
 EI 90

Zones de risc especial baix           
 EI 90
(cuines, sales de màquines i local de
comptadors)

Portes de comunicació amb la resta de l’edifici EI2 45-C5

SI 2 - Propagació exterior

Mitgeres            
 EI 120
Façanes            
 EI 60, com a mínim
Cobertes            
 EI 60, com a mínim

SI 3 - Evacuació dels ocupants

*Qualsevol recinte, planta, establiment, etc. pot comptar únicament amb sortides 
d’ús habitual, sempre que amb aquestes es compleixin les condicions de capacitat 
d’evacuació, recorreguts, alternatives, etc.

Residencial públic   20 m2/ persona (zones d’allotjament)
     1 m2/ persona (sales d’ús múltiple)
Administratiu    10 m2/ persona
Docent    10 m2/ persona (conjunt de l’edifici)
     5 m2/ persona (locals diferents d’aules, com ara 
laboratoris)

Zones de pública concurrència 1 pers/seient (amb seients definits al projecte)

superfície (m2) ocupants
sector 1 administratiu 709 71
sector 2 administratiu 292 29
sector 3 administratiu 1.828 183
sector 4 docent 1.307 153
sector 5 residencial públic 2.101 105
sector 6 residencial públic 1.303 65
la Tuta pública concurrèn-

cia
683 100 + 85 (auditori)

Can Macara administratiu 550 55
 

Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació

una sortida de planta dues sortides de planta
ocupació recorregut 

màxim
ocupació recorregut 

màxim
en general < 100 persones 25 m > 100 persones 50 m
sortida di-

recta a espai 
exterior

< 25 persones 50 m > 25 persones 50 m

residencial 
públic

< 500 persones
o fins la segona 
planta per so-

bre de la sortida 
de l’edifici

25 m > 500 persones
o a partir de la 
segona planta 
per sobre de 
la sortida de 

l’edifici

35 m 

resta < 100 persones 25 m > 100 persones 50 m

*la longitud dels recorreguts d’evacuació indicats es pot augmentar un 25 % quan es 
tracti de sectors d’incendi protegits amb una instal·lació automàtica d’extinció
Dimensionat dels elements d’evacuació

Portes i passos  A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m  A = amplada element
Passadissos i rampes A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m  P = persones que es 
preveu que hi passaran
Escales no protegides* A ≥ P / 160    E = suma dels ocu-
pants assignada a una escala
Escales protegides*  E ≤ 3 S + 160 As   S = superfície escala 
protegida al conjunt de les plantes que         
  hi desemboquen

* l’amplada mínima serà l’establerta pel DB SUA 1-4.2.2, taula 4.1.:
 residencial    1,00 m
	 docent	i	pública	concurrència	 1,00	m	(	≤	100	persones)
	 	 	 	 	 	 1,10	m	(	≥	100	persones)
	 altres	usos	 	 	 	 1,00	m	(	≥	50	persones)

SI 4 - Instal·lació de protecció contra incendis

Extintors portàtils (d’eficàcia 21A-113B)
 a 15 m de recorregut en cada planta, com a màxim, des de tot origen 
d’evacuació
 a les zones de risc especial

Boques d’incendi equipades
 residencial públic: si la superficie construida supera els 1.000 m2 o l’establiment 
està previst per   allotjar més de 50 persones
 pública concurrència: si la superficie construida supera els 500 m2

Hidrants exteriors
 com a mínim un hidrant fins 10.000 m2 de superficie construïda
 residencial públic: si la superficie total construida està compresa entre els 2.000 
m2 i 10.000 m2

Sistema de detecció i d’alarma d’incendi
 en general, si la superficie construida supera els 2.000 m2

 residencial públic: si la superficie construida supera els 500 m2

definició dels diferents sectors d’incendi. e: 1/1000 planta tipus recorreguts d’evacuació i elements de protecció contra incendis. e: 1/250

simbologia

  recorregut d’evacuació

  sortida de planta

  
  hidrant
  detector òptic de fum
  instal·lació automàtica d’extinció
  boca d’incendis equipada
 
  extintor portàtil eficàcia 21A-113B
  il·luminació d’emergència

  polsador d’emergència
  central d’alarmes
  estació de megafonia

escales sector 3 - no protegides

160 persones - 2 escales amplada 1 m
  A ≥ P / 160
  1 ≥ 80 / 160  OK

escala sector 4 - protegida

104 persones - 1 escales amplada 1,1 m
  E ≤ 3S + 160 As
  104 ≤ 3·45 + 160  · 1,1  OK

escala sector 5 - no protegida

53 persones - 1 escala amplada 1 m
  A ≥ P / 160
  1 ≥ 53 / 160  OK

escala sector 6 - protegida

33 persones - 1 escala amplada 1 m
 E ≤ 3S + 160 As
 33 ≤ 3·45 + 160  · 1  OK

escala atri (serveix als sectors 5 i 6) 
- no protegida

86 persones - 1 escala amplada 2 m
 A ≥ P / 160
 2 ≥ 86 / 160  OK

altura dels elements d’evacuació vertical. e: 1/500


