INSTAL·LACIONS: PROTECCIÓ I EVACUACIÓ EN CAS D’INCENDI
e: 1/300
e: 1/250
Polsador d’alarma
Alarma exterior

CRITERIS GENERALS CONTRA INCENDIS
PROPAGACIÓ INTERIOR CTE DB SI
1. Compartimentació en sectors d’incendi. *Condicions segons taula 1.1
Tot el projecte es prolonga de forma molt horitzontal, fet que l’únic punt del projecte on hi ha 2 plantes és a l’escola d’art.
- pública concurrència
la superfície construïda de cada sector d’incendi no superarà els 2500m2
- residencial públic
la superficie construida de cada sector d’incendi no ha d’excedir de 2500m2
tota habitació per a allotjament, així com tot ofici de planta la dimeció del qaul i ús previst no obliguin a la seva classificació com a local de risc especial conforme a SI
1-2, ha de tenir parets EI 60, i, en establiments on la superfície construida sobrepassi de 500m2, portes d’accés EI2 30-C5.
*Resistència al foc de parets, sostres i portes que delimiten sectors d’incendi segons taula 1.2
-pública concurrència		
EI 90		
ja que h < 15m
- residencial públic		
EI 90		
ja que 15 < h < 28m
Les portes de pas entre sectors d’incendi seran de tipus EI2 t-C5 tenint la meitat del temps de resistència al foc requerit.

Alarma interior

2. Locals i zones de risc especial
Locals d’instal·lacions, magatzems i quadres generals estan catalogats com a risc especial , risc baix.

Detector òptic de fum

*Condicions segons taula 2.2
resistpencia al foc de l’estructura portant			
resistència al foc de parets i sostres 				
Portes de comunicaciñoi amb la resta de l’edifici		
Longitud màxim recorregut d’evacuació			

Extintor portàtil

BIE diàmetre 25mm

EVACUACIÓ DELS OCUPANTS CTE DB SI3
*Càlcul d’ocupació segons taula 2.1
- general					3m2 / pers
- residència pública
- zones d’allotjament		
20m2 / pers
- sales d’ús múltiple		
1m2 / pers
- vestíbuls generals i zones generals d’ús públic en planta sòtan, baixa i entresòl
- pública concurrència
- sales de lectura en biblioteques
2m2 / pers
- vestíbuls generaks			2m2 / pers
- zones de públic assegut en bars
1,5m2 / pers
- zones de servei de bars			
10m2 / pers
- sala polivalent, públic de peu		
0,25m2 / pers

2m2 / pers

* número de sortide si longitud dels recorreguts d’evacuació segons taula 3.1
Plantes o recintes que disposen d’una única sortida de planta
- la longitud dels revcorreguts nd’evacuació fins a una sortida de la planta no excedeix de 25m
Plantes o recintes que disposen de més d’una sortida de planta o sortida de recinte respectivament
- la longitud dels recorreguts d¡evacuació fins a alguna sortida de planta no excedeix de 50m, excpte:
- 35m en zones en les que es preveu la presència d’ocupants que dormen

R 90
EI 90
EI2 45-C5
25m

3. Reacció al foc dels elements constructius
*Característiques dels elements constructius segons taula 4.1
Zones ocupables parets i sostres: C-s2, d0		
paviments :EFL
Passadissos i escales protegides parets i sostre: B-s1, d0 paviments: CFL-s1

PROPAGACIÓ EXTERIOR CTE DB SI2
S’ha comprovat la disposició d’obertures que comuniquen els diferents sectors.

*Càlcul de Mitjans d’evacuació segons la taula 4.1
Interiors
Portes i passos		
A > P / 200 (Amin = 0,80m)		
A = amplada de l’element en metres
Passadissos i rampes A > P / 200 (Amin = 1m)			
P = total persones que han de passr
per l’element a dimensionar
Escala protegida		
E < 3 S + 160 As
Zones a l’aire llire
- passos, passadissos i rampes A > P / 600
- escales				
A > P / 480

P4

Indicador sortida

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CTE DB SI 4
* Dotació d’instal·lacions de protecció contra incndis
- general
- extintors 21A - 113B		
cada 15m
- detectors òptics de fum		
cada 60m2 aprox.
- residència pública
- boques d’incendi equipades BIE
si S > 1000m2 o allotja més de 50 persones
- sistema de detecció i alarma		
si S > 500m2
- hidrants exteriors 			
1 si S > entre 2000 - 10000m2
- pública concurrència
- boques d’incendi equipades BIE		
si S > 500m2
- sistema d’alarma					
si ocupació > 500 pers
- sistema de detecció 				
si S > 1000m2

Indicador sortida
d’emergència

P3

INTERVENCIÓ DELS BOMBERS CTE DB SI 5
* Aproximació als edificis
- amplada mínima lliure
3,5m
- altura mínima lliure		
4,5m
- trams de curves, el carril de rodadura ha de quedar delimitat per la traça d’una corona circular els radis dels
quals mínims han de ser 5,3m i 12,5m, amb una amplada per a la circulació de 7,20m.
* Entorn dels edificis
Els edificis amb una altura d’evacuació descendent major que 9m ( ) han de disposar un espai de maniobra
per als bombers que compleixi les següents condicions en les façanes on es troben situats els accessos:
- amplada mínim lliure					5m
- altura lliure							la de l’edifici
- separació màxima del vehícle de bombers a la façana
		
- edificis h evacuació 15-20m				
18m
- distància màxima fins als accessos a l’edifici necessaris
per a poder arribar a totes les zones				
30m
- pendent màxim						10%

P2
PB

ACCESSIBILITAT PER FAÇANA
Les obertures que permetin l’accés des de l’exterior al personal del servei d’extinció dincendis, han de compli:
- facilitar l’accés a cada una de les plantes, de forma que l’altura de l’ampit respecte el nivell de la planta a la
que accedeix h > 1,2m
- dimensions horitzontals i verticals mínimes de 0,80x1,20m respectivament
- no s’han d’instal·lar a la façana elements que dificultin l’accessibilitat a l’interior de l’edifici.

P1

ENLLUMENAT D¡EMERGÈNCIA CTE DE SUA4 SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT
La instal·lació serà fixa i estarà prevista de font pròpia d’energia. La instal·lació etrarà automàticament en funcionament al produïr-se una fallida en l’alimentació de l’enllumenat per sota del 70% del seu valor nominal a
les zones cobertes pels llums d’emergència.
Els llums d’emergència es situaran marcant els recorreguts d’evacuació i els punts on estan situats els equips
de seguretat, les instal·lacions de protecció contra incendis d’ús manual i els quadres de distribució de l’enllumenat.

Airejador decoratiu Ventria, de Tecresa
Dissenyat per l’evacuació de grans volums d’aire calent,
gasos i fums d’incendi. S’instal·la en el projecte tan per a
facilitar una ventillació natural com per evacuar el fum en
cas d’incendi.
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