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PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

 •ÀMBIT D’APLICACIÓ
CTE HS-3 Qualitat de l’aire interior

Edifi cis de qualsevol altre ús que no sigui residencial, aparcaments i garatges, considerant que formen part dels 
aparcaments i garatges les zones de circulació dels vehicles.

 •DISSENY 
3.1.4 Aparcament i garatges de qualsevol edifi ci

Ventilacions mecàniques
-Seran per a ús exclusiu de l’aparcament
-La ventilació ha de realitzar-se amb depressió i amb extracció mecànica
-S’ha d’evitar que es produeixin estancaments de gasos contaminants: ha d’haver una abertura d’admissió i una altra 
d’extracció per cada 100m2 de sup. util
-En aparcaments amb més de 15 places es dispondra al menys de de dos xarxes de conductes d’extracció amb el seu 
corresponent aspirador mecànic
-En aparcaments de més de 15 places o 100m2 s’ha de disposar de detectors de monòxid de carboni que activin 
automàticament els aspiradors mecànics quan s’arribi a una concentració de 50p.p.m

 •EXIGÈNCIES
CTE HS-3 Qualitat de l’aire interior

Taula 2.1 Caudals de ventilació mínims exigits
Condicions segons el local

-Aparcaments i garatges: 120 l/s per plaça 
-Magatzems de residus: 10l/s per m2

-Lavabos i cambres de bany: 15l/s per cada local

 •SECTORITZACIÓ
CTE SI-1 Propagació d’incendis

Taula 1.1 Condicions de compartimentació en sectors d’incendi
Condicions segons l’ús previst de l’edifi ci:

-En general
Es considera un Sector diferenciat quan l’ús previst és diferent de l’ús principal:
Zona d’ús aparcament la superfície del qual excedeixi 100m2

-Aparcament:
Ha de constituir un sector d’incendi diferent quan estigui integrat en un edifi ci amb altres usos. Qualsevol 
comunicació amb ells s’ha de fer a traves d’un vestíbul d’independència.

Taula 1.2 Resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimitin amb sectors d’incendi:
Aparcament (planta sota rasant) E120

Taula 2.1 Classifi cació dels locals i zones de risc especial integrats en l’edifi ci
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.

 •EVACUACIÓ D’OCUPANTS
CTE SI-3 Evacuació d’ocupants

Càlcul de l’ocupació:
Taula 2.1 Densitat d’ocupació

Ús previst: Zona, tipus d’activitat Ocupació (m2/persona)
-Qualsevol Ocupació ocasional i accessible per 

manteniment
nula

-Aparcament: Altres casos 40
-Comercial: Zones comunes de mercats i galeries 

d’alimentació
2

 •RECORREGUTS D’EVACUACIÓ 
CTE SI-3 Evacuació d’ocupants

Taula 3.1 Nombre de sortides en planta i longituts dels recorreguts d’evacuació 
Condicions per a plantes o recintes que disposin de més d’una sortida de planta o de recinte respectivament:

-La longitut dels recorreguts d’evacuació fi ns alguna sortida de planta no excedirà els 50m, excepte en els espais 
a l’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 75m.
- La longitud del recorregut d’evacuació fi ns un punt des del qual existeixin 2 recorreguts alternatius no excedirà de 
25m. En aparcaments la distància màxima d’evacuació no excedirà els 35m.

 •PROTECCIÓ DE LES ESCALES
CTE SI-3 Evacuació d’ocupants

Taula 5.1 Protecció d’escales
Les escales no protegides per una evacuació ascendent superior a 2.8m d’alçada no poden servir per a més de 100 
persones. En el nostre cas cada escala serveix per 43 persones.

 •CONTROL DEL FUM D’INCENDI
CTE SI-3 Evacuació d’ocupants

En els casos que s’indica a continuació s’ha d’instaŀlar un sistema de control del fum d’incendis capaç de garantir dit 
control durant l’evacuació dels ocupants, de manera que aquesta es pugui dur a terme en condicions de seguretat:

- Aparcaments: Zones d’ús aparcament que no tinguin la consideració d’aparcament obert.

 • INSTAĿLACIONS DE PROTECCIÓ 
Taula 1.1 Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis

Condicions segons l’us previst en l’edifi ci:
-En general

Extintors cada 15m de recorregut en cada planta, com màxim, desde cada origen d’evacuació
-Comercial

Extintors en tota agrupació de locals de risc especial mig i alt la superfície del qual excedeix de 1.000m2

-Aparcament
Boques d’incendi equipades ja que la superfi cie excedeix de 500m2

Sistema de detecció d’incendis en aparcaments convencionlas la superfi cie dels quals excedeix de 500m2

VENTILACIONS 

LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

INSTAL·LACIONS: protecció  contra incendis i ventilació
e 1/300


