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Protecció Contra Incendis
Criteris generals

L’ús de l’edifici pot presentar un cert perill de crear incendis al tractar-se 
d’una biblioteca on hi ha llibres i diversos documents en paper. Tot i així, la 
compartimentació d’espais fa que el risc estigui realment a la planta soterrani, on 
hi ha l’arxiu a causa de la concentració que hi trobem de llibres i altres documents 
(es tracta com un magatzem). 

Per altra banda, el disseny de l’edifici, amb dues escales amb boca d’entrada a 
dues cantonades oposades del pati interior fa que els recorreguts d’evaquació 
estiguin resolts de primeres. El dimensionament de tals ja s’ha fet pensant en 
la gran afluència que pot tenir un edifici com una bilblioteca. Veiem que a les 
plantes superiors (P2 i P. Sotacoberta), l’escala principal del pati ja redueix la seva 
amplada considerant que l’ús d’aquestes ja no és tan de pública concurrència.

Comprovant al CTE segons les característiques de l’edifici, cal dotar la biblioteca 
amb Boques d’Incendi Equipades (BIEs), sobretot a les zones de risc especial. 
Per facilitat, es col·locaran tres BIEs a cada planta (excepte Sotacoberta), una per 
cada “peça”.

Arxiu - Zones de risc especial

L’arxiu, tot i no ser un magatzem pròpiament dit, el podríem catalogar com a tal. 
Per a determinar quina classificació rep aquest espai s’ha comptabilitzat com a 
magatzem i, estudiant la seva superfície, volum i ocupació s’ha considerat zona 
de risc especial alt. 

A les plantes d’aquest plànol trobem grafiada en vermell les zones que són de 
risc especial.

PB - Zona de risc mínim

El pati interior constitueix un sector de risc mínim al estar destinat exclusivament a 
circulació i tenir resolta l’evaquació des de tots els seus punts mitjançant sortides 
segures a l’exterior. Això permet que l’escala protegida, en pb, no hagi de ser 
sectoritzada gràcies a que es troba a menys de 15metres de la sortida a l’exterior 
més propera.

Recorreguts d’evaquació

L’edifici compta amb dos nuclis de comunicació vertical. Un que es considera 
principal, el que transcorre pel costat nord del pati interior i un secundari però que 
serà utilitzat per qualsevol persona que així ho requereixi. Per a un millor control 
de la gent en la biblioteca, seria millor que aquesta segona escala només fos 
accessible en cas d’incendi o emergència però, al projecte, s’ha dissenyat com si 
fós una escala corrent.

El fet de tenir dues escales a cada planta fa que no hi hagi problemes seriosos 
per a complir amb les exigències del CTE per a l’evaquació tant ascendent com 
descendent. La disposició arquitectònica fa que cap recorregut superi, (tampoc 
s’apropa mai seriosament) als 50 metres de recorregut permesos. 

Escales i Portes

L’escala del pati és de tipus NO protegida i té una amplada lliure de 200cm en 
P.Soterrani, P.B. i P.1. i això li atorga una capacitat d’evaquació de 320 persones 
en sentit descendent i 264 en sentit asceendent. L’escala de la peça sud-est, que 
sí que és de tipus protegida, té una amplada lliure d’1 metre i abarca a 4 plantes; 
per tant, atorga una capacitat d’evaquació tant ascendent com descendent de 288 
persones. Les portes de sortida de façana a l’exterior són automàtiques però es 
disposarà una sortida convencional amb barres antipànic a la sortida del passeig 
de la Bonanova (la més propera als dos nuclis de comunicació vertical) per a 
emergències.


