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Instal·lacions de Climatització i Ventilació

Instal·lacions contra Incendis

Instal·lació lumínica artificial

Llegenda

Extintors manuals de pols

Senyalització d'emergència

Boca d'incendi

Recorregut d'evacuació

Porta de sortida d'emergència 

Ruixador actiu d'incendis

Compliment de la Normativa (CTE)

-Sectorització d'espais

(segons taula 2.1 i 2.2 DBSI):

sectors d'incendis tindran les següents característiques 

Les resistències al foc de les parets, sostres i portes que delimiten 

-Zona de pública concurrència

Locals i zones de risc especial:

amb altres sectors.

EI180 en els paraments verticals i horitzontals que delimitin 

L'estructura en aquests punts estarà protegida amb R180 i 

Espai de risc alt a l'emmagatzematge de llibres (V>500m3). 

-Zona de la Biblioteca

-Zona de la Escola Bressol

-Elements d'evacuació

descendent han de tindre una amplada de 1 m.

Les escales no protegides tant per evacuació ascendent com 

Els passadissos i rampes tindre un ample mínim de 1 m.

Les portes i passos han de disposar d'un ample mínim de 80 cm.

cas que es disposi de més d'una sortida per planta.

Recorregut màxim fins a la sortida de planta 25 m, i 50 metres en 

Elements estructurals secundaris: R30.

Elements estructurals sota rasant: R90.

Elements estructurals sobre rasant: R90 (h>15 m).

Plantes sobre rasant:  EI90 (h>15 m).

espai de pública concurrència, no podrà excedir als 2.500 m2.

La superfície construida de qualsevol sector d'incendis d'un 

segons la normativa del CTE (taula 4.1 DBSI):

Els medis d'evacuació han de tenir unes dimensions establertes 

-Dimensionat de les escales protegides:

4 plantes amb capacitat d'evacuació de 432 persones: 1,4 m

Escales protegides descendent: 

1 plantes amb capacitat d'evacuació de 328 persones: 1,4 m

Escales protegides ascendent: 

concurrència: 20 m

Eslimita la seva alçada (taula 5.1), segons edifici de pública 

Instal·lacions contra Incendis

l'estructura-

Sistema actiu aplicat als tirants per evitar una posible fallida de 

excedeix de 1.000 m2.

Sistema de detecció d'incèndis, ja que la superfície construïda 

1.000 m2.

Sistema d'alarma, ja que la superfície construïda excedeix de 

compresa entre 2.000 m i 10.000 m.

Hidrant exterior quan la ocupació > 1p/5 m2 i la superfície estigui 

Boques d'incendi equipades en zones de risc alt.

com a màxim.

Extintors portàtils a 15 m del recorregut en cada planta 

Evacuació minusvàlids

de la planta (dimensions 1,2 x 0,8 m2, amb cercle de gir de 1,5 m)

capacitat per un usuari amb cadira de rodes cada 100 ocupants 

disposarà d'una zona sectoritzada en cada planta amb 

-Pública concurrència amb evacuació h>10 i sup.>1.500 m2, 

Senyalització de les instal·lacions

senyalitzar segons:

- Els elements de protecció contra incendis, s'hauran de 

594x594 mm distància d'observació entre 20 i 30 m 

420x420 mm distància d'observació entre 10 i 20 m 

210x210 mm distància d'observació 10 m                 

Intervenció dels bombers

- Característiques dels vials d'aproximació:

Capacitat portant del vial 20 kN/m2

Gàlib de 4,5 m mínim                        

Amplada lliure mínimaa de 3,5 m      

- Característiques de l'entorn de l'edifici:

camió 18 m (si 15<h<20).

Separació màxima de façana fins punt accessible del 

Ample mínim de 5 m respecte les façanes.

-Aire de ventilació en Unitats Terminals de Conductes

ventilació i el tracta tèrmicament mitjançant un recuperador de calor.

La unitat de tractament de l'aire ubicada en l'última planta filtra l'aire de 

fancoil.

de l'aire exterior a partir de la mmedició del CO2 en l'aire d'entrada del

El caudal de ventilació es regula actuant sobre la comporta d'admisió

el tractament tèrmic.

ventilació amb l'aire secundari de la zona delimitada abans de produir 

Consisteix en conectar l'aire de ventilació a fancoils i mesclar l'aire de 

-Esquema de la instal·lació.

*Informació i esquema extret de www.idae.es

canvi formal d'arquitectura i delimitar les dues zones.

i la capsa làmpades fluorescents led blanques, per a resaltar aquest 

Per últim, es troben a tot el perímetre delimitatiu entre la zona penjada 

focalitzades. En ambdós casos es tracten de làmpades penjades. 

que a les zones de treball i consulta, es troben làmades més 

constant es resol amb làmpades fluorescents led blanques, mentres 

luminàries. Les zones de pas i les zones que requereixen una llum 

Per altra banda, a la zona central es diferencien dos tipologies de 

biblioteca.

el cas de la il·luminació de la zona d'emmagatzematge dels llibres a la

llum més amagats, integrats tant en les parets com al mobiliari (com és 

Així doncs, la il·luminació artificial perimetral es tracta amb punts de 

centrals, penjades.

espais projectuals, la part perimetral, més compacte, i les plataformes

La estratègia lúmínica artificial consisteix en la diferenciació dels dos 
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