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Segons la normativa vigent podem classificar 
els edificis i els diferents establiments com a 
sectors d’incendis en funció de l’ús i de la seva 
superfície construïda.
No formen part d’aquests sectors els locals 
de risc especial i les escales i passadissos 
protegits.

L’edifici projectat es classifica en els següents 
sectors:
• Industrial (celler)
• Residencial Públic (masia) 
• Locals i zones de risc especial 

L’edifici del celler ha de donar compliment per 
a la correcta protecció contra incendis segons 
el Real Decret 2267/2004 “REGLAMENT DE SEGURETAT 
CONTRA INCENDIS EN ELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS” 
(RSCIEI).
D’acord amb aquest Reglament, el nivell de risc 
intrínsec de cada sector és de RISC BAIX nivell 
1, ja que la densitat de càrrega de foc ponderada 
i corregida és Qs<100 Mcal/m2. 
Per la seva configuració i ubicació en relació amb 
l’entorn podem classificar l’edifici del celler 
com a Tipus B, ja que l’establiment industrial 
ocupa la totalitat d’un edifici i està adossat 
a un altre edifici o a una distància inferior a 
3 metres.

Podem classificar la totalitat l’edifici del celler 
com a ús industrial encara que dins els programa 
també s’incorporen altes usos (administratiu, 
comercial, sales d’actes i reunions), però aquests 
no superen les superfícies màximes permeses ni 
l’aforament màxim.
Segons aquest Reglament els sectors d’incendis 
dels establiments classificats com a Tipus 
B de Risc Baix no poden excedir de 6000m2 
construïts. 

L’edifici de la masia es classifica com a 
Residencial Públic i per tant compleix el DB-
SI del Codi Tècnic de l’Edificació. En cap cas, 
els sectors d’incendis projectats excedeixen de 
2500m2 construïts d’acord amb el C.T.E. SI-1.

Segons la norma CTE vigent, els magatzems de 
residus, cuines, sales de calderes, vestuaris 
de personal, centres de transformació, sales de 
màquines d’instal•lacions de climatització i 
local dels comptadors elèctrics s’inclouen dins 
de la classificació de locals de risc especial.
Segons l’article 2.1; els sectors de risc especial 
del projecte els classificaríem de risc baix 
degut a que les superfícies, volums i potències 
dels aparells són baixes. Per tant, s’exigirà 
una R90 a l’estructura portant, i una EI 90 a les 
parets i sostres.

El recorregut màxim d’evacuació està en funció 
del número de sortides i l’ocupació:
1 sortida: Ocupació < 100 persones
Recorreguts d’evacuació < 25m
L < 50m si Ocupació < 50 pers.
Altura evacuació ascendent < 28m
+1 sortida: Ocupació > 100 persones
Recorreguts d’evacuació < 50m
Recorregut alternatiu < 25m
Altura evacuació > 28m

Elements de protecció contra incendis:

Extintors portàtils tipus 21A-113B:
Distància < 15m
En zones de risc especial 
BIE: 
Sc > 500m2
Distància > 25m
Enllumenat:
Ocupació > 100 persones
Recorreguts d’evacuació
Escales protegides
Evacuació > 100 persones
Locals de risc especial
Serveis públics
Detectors i alarma:
Recintes densitat elevada  Ocupació > 500 pers.
Sc > 1.000 m2


