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Resistència al foc de l’estructura 
Per a edificis d’ús docent i administratiu amb plantes sobre rasant amb altura d’evaquació h<15m la resis-

tència al foc per a l’estructura requerida és EI60.

Elemets de formigó

Els elements a formigó de l’estructura són els murs portants (e=300mm), les lloses massisses (e=400mm), 

la capa de compressió del forjat col·laborant (htotal=130mm, capa de compressió de e=70mm), i les bigues 

de cantell.

Per a una estructura que requereixi una R60, els elements de formigó que treballen a compressió exposats 

a dues cares (els murs portants) requeriran una base bmin=140mm, amb una distància mínima equivalent a 

l’eix am=15mm.

Veiem, per tant, que amb el dimensionat estructural ja complim amb la resistència al foc requerida.

Per als elements que treballin a flexió, caldrà, en el cas de les bigues, una bmin=200mm amb una distància 

mínima equivalent a l’eix de l’estructura am=30mm en el pitjor dels casos, i pel que fa a les lloses una espes-

sor mínima hmin=80mm. 

Veiem, doncs, quet tant les bigues com les lloses massisses compleixen amb els requeriments contra la 

resistència al foc de l’estructura, però que pel que fa al forjat col·laborant, caldrà que augmentem en 1cm 

la capa de compressió d’aquest.

Elements d’acer

Els elements d’acer que componen l’estructura són bigues IPE 550, amb les característiques següents:

Factor de forma (3 cares) 124,6 M-1

Coeficient de protecció (d/λp) = 0,10 m2K/W

Per tant, caldrà aplicar una protecció contra el foc a les bigues IPE, que consistirà en una capa de pintura 

intumescent de 8 µm de recobriment.

Pintura intumescent λp= 0,008 W/mK

d = 0,10 m2K/W · 0,008 W/mK = 8 µm de recobriment

SEGURETAT I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Sectorització d’incendis
Cap dels dos equipaments, pel seu ús, dimensions i disseny, requereixen d’una sectorització d’incendis 

basant-nos en els requisits establerts pel CTE, exceptuant les sales d’instal·lacions, el forat de l’ascensor i 

altres zones que de per sí requereixen sempre una protecció especial. Per tant, l’equipament comptarà amb 

dos sectors d’incendis, un per a cada ús.

L’ús de biblioteca està considerat pel CTE com a ús Docent i, per tant, cada sector d’incendis no pot superar 

els 4.000m2. El total de la superfície construïda de la biblioteca és de 2.710m2. Per tant, tota la biblioteca es 

considerarà com un sol sector.

La llar d’infants funciona en una sola planta i totes les aules tenen accés al pati, ja sigui de manera directa 
(les aules en sí) o a través d’un passadís (les sales de servei i la sala polivalent).

BIBLIOTECA 

OCUPACIÓ 

Planta baixa

Conjunt de la planta o edifici   492m2  10m2/pers 50p

Sala polivalent (pública concurrència)  100m2  2m2/pers  50p

Planta +1

Conjunt de la planta o edifici en ús administratiu 1470m2  10m2/pers 147p

DIMENSIONAT DELS ELEMENTS D’EVAQUACIÓ

Portes, passos i passadissos  A > P / 200 = 147 / 200 = 0,735m Amplada mínima: 0,80m

Escales no protegides   A > P / 160 = 147 / 160 = 0,92m Amplada mínima: 0,95m

Escales protegides (segons taula 4.2) A = 1m

RECORREGUT D’EVAQUACIÓ 

La distància del recorregut d’evaquació a una sortida de planta des de qualsevol punt de l’edifici no supe-

rarà els 50m.

En planta baixa, que respon en planta a una forma de “L”, l’edifici disposa de dues sortides al vestíbul (si-

tuat a l’angle de la “L”) i de dues sortides d’emergència als extrems de la “L” que, si bé no són necessàries 

per a la distància del recorregut d’evaquació, es col·locaran perquè no es crei cap cul de sac: una situada a 

la sala polivalent, situada a l’extrem de la “L” que dóna al carrer; i l’altra al final de la zona infantil, donant a 

la plaça que es troba davant la façana principal a Can Ricart.

A la planta +1, que respon en planta a una forma de claustre, l’edifici disposa de dues escales situades en 

cantonades oposades del quadrat que tenen cada una accés directe a l’exterior, optimitzant així el nombre 

d’escales a col·locar. D’aquesta manera s’aconsegueix que cap punt de la planta es trobi a una distància 

superior a 50m lineals d’una de les escales i que els ocupants disposin sempre de dues vies d’escapament.

DOTACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Donat que la superfície construïda de l’equipament supera els 2.000m2, aquest haurà de disposar de bo-

ques d’incendi equipades i de sistema d’alarma. Requerirà també d’un sistema de detecció d’incendis a 

les zones d’alt risc però, al contenir material que es veuria afectat molt ràpidament, col·locarem el sistema 

de detecció d’incendis a tot l’edifici per a porder detectar am la màxima brevetat l’aparició d’un incendi.

LLAR D’INFANTS

OCUPACIÓ

Aules d’escoles infantils    286m2  2m2pers  143p

Sala polivalent     76m2  5m2/pers  15,2p

Conjunt de la planta o de l’edifici   484m2  10m2/pers 50p

DIMENSIONAT DELS ELEMENTS D’EVAQUACIÓ

Portes, passos i passadissos  A > P / 200 = 208 / 200 = 1,04m 

RECORREGUT D’EVAQUACIÓ 

La distància del recorregut d’evaquació a una sortida de planta des de qualsevol punt de l’edifici no supe-

rarà els 50m. A més a més, des de les aules, on està previst que hi hagi ocupants que dormen, la distància 

a l’exterior no podrà superar els 35m de recorregut.

Totes les aules donen directament al pati i, des l’allà o des del vestíbul, es pot accedir a la plaça (espai 

públic), que té una obertura àmplia. Si aquesta sortida quedés inhabilitada, es pot utilitzar la sortida de la 

cuina, que dóna al carrer posterior.

DOTACIÓ D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Donat que la superfície construïda de l’equipament supera els 1.000m2, aquest haurà de disposar d’un sis-

tema d’alarma (amb senyals visuals i acústiques).

Es tindrà cura en posar els polsadors d’incendis fora de l’abast dels infants.
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Boca d’incendis equipada 45mm
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Protecció de l’estructura EI60
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