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K.1 Memòria 

K.1.1 Objecte de l’estudi 

La finalitat de l’estudi de protecció contra incendis és establir les condicions que ha de reunir 
l’edificació per a protegir als seus ocupants davant dels riscos que poden produir-se en 
originar-se un incendi i per a prevenir danys a tercers. 

K.1.2 Dades de la obra i antecedents 

K.1.2.1 Autor de l’estudi de protecció contra incendis 

La redacció del present estudi ha estat realitzada per l’Enginyer Industrial Oscar Martín Raya. 

K.1.2.2 Emplaçament 

Les instal·lacions centrals de E.T.S. GRUPO TITAN S.A. s’ubicaran al carrer Vallespir del 
polígon industrial LES SALINES de Cubelles (comarca del Garraf, província de Barcelona). 

K.2.3 Pressupost d’elements de protecció contra incendis 

El pressupost d’elements de protecció contra incendis és de 10.058,50 euros. (deu mil 
cinquanta vuit euros) 

K.1.2.4 Propietat 

L’empresa propietària es GRUPO TITAN S.A. amb domicili social al carrer Muntaner, 472 
entresol 3ª, 08006 BARCELONA i el seu representant legal és Abraham de la Rosa Galopa, 
amb D.N.I. 47283714-S  

K.1.2.5 Edificacions llindants. 

La parcel·la limita al carrer Vilafranca amb naus industrials de 300 m2  Al carrer Vallespir 
amb un terreny urbanitzable. A l’altre banda del carrer Vallespir es situa la Central Tèrmica 
de Cubelles (Térmicas del Besos) i a l’altra banda del carrer Penedès es situa la carretera 
comarcal C-31 
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K.1.2.6 Accessos 

Es preveu un accés de públic en general a la cruïlla del carrer Penedès i carrer Vallespir. I 
accessos per a la maquinària pesada als carrers Penedès (1) i Vallespir (1), tots ells amb 
amplada igual o superior a 5 m. 

K.1.3 Sectorització i classificació d’espais 

Es considera com edificis independents l’edifici d’oficines, l’edifici nau-taller i l’edifici 
benzinera. A part de l’aparcament de grues i zona de rentat. Per tant hi haurà 5 sectors 
d’incendi separats amb mitjaneres i portes protegides especialment. Que queden definits de 
la següent manera: 

Número Sector 

1 Planta baixa oficines 

2 Planta 1 oficines 

3 Nau taller 

4 Benzinera privada 

5 Aparcament de grues 

Taula 1. Sectorització 

La classificació dels tipus d’espai serà la següent: 

Espai Tipus 

Oficines B 

Nau-Taller B 

Benzinera privada B 

Taula 2. Classificació d’espais 

El tipus B s’aplica quan l’edifici està ubicat a una distància igual o inferior a 3 m dels seus 
edificis llindants. 

Es justifica que son edificis independents ja que el col·lapse d’un d’ells no implica el col·lapse 
dels altres perquè tenen estructures independents.  
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K.1.4 Càlcul de l’ocupació  

Taller: Es considera un màxim de 3 persones. 

Oficines: 

En planta baixa, al ser un espai exclusiu privat, es considera el pitjor dels casos i és que hi 
hagi 25 treballadors més 1 professor a l’aula de formació. 

En planta primera: 

- Sala de reunions: 8 seients per tant 8 persones. Es considera que si la sala de 
reunions esta complerta els despatxos de direcció gerència i direcció d’administració 
estaran amb ocupació nul·la. 

- Serveis, magatzem i arxiu: 0 persones. 

- Despatxos: 3 persones 

- Administració: personesm 4,6
10
85,63 2

= , per tant 7 persones. 

- Visites: Es preveuen màxim 6 persones. 

- Recepció: 1 persona 

En estació de servei de gasoil per a usos privats d’empresa, màxim 2 persones (xofers) 
simultàniament. 

En aparcament grues i zona de neteja, màxim 17 persones (xòfers). Es recorda que és una 
zona d’accés exclusiu a treballadors de l’empresa. 

A totes les ocupacions, al ser menors de 100 persones s’aplica un factor de seguretat de 1,1 
i s’arrodoneix a nombre enter. 

 

 

 

 

Resum d’ocupacions: 
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Sector Ocupació [nº persones] 

Planta baixa oficines 29 

Planta 1 oficines 28 

Nau taller 4 

Benzinera privada 3 

Aparcament de grues 19 

Total ocupació max. 83 

Taula 3. Resum d’ocupació 

K.1.5 Evacuació  

K.1.5.1 Elements d’evacuació 

Com a origen d’evacuació es considera en la nau taller tot punt ocupable. En la planta baixa 
de l’edifici d’oficines es considera l’extrem més llunyà de la sala de formació. En la planta 1 
es consideren l’espai més llunya a la sortida més propera. En l’edifici benzinera es considera 
tot punt ocupable i en l’aparcament de grues també es considera tot punt ocupable. 

K.1.5.2 Recorreguts d’evacuació 

La longitud dels recorreguts d’evacuació correspondrà a la seva longitut real mesurada sobre 
l’eix dels pasadisos i escales. 

En l’aparcament i la benzinera el recorregut es mesurarà pels carrers de circulació de 
vehicles. 

Les distancies de recorreguts d’evacuació queden: 

- Planta baixa d’edifici d’oficines: 18 m 

- Planta primera d’edifici d’oficines: 20 m 

- Taller: 25 m 
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K.1.5.3 Sortides 

La planta baixa disposa de 3 sortides. Una que dona accés a l’aparcament de vehicles 
privats, una que dona accés a l’aparcament de grues i una tercera que dona accés a la nau 
taller. 

La planta primera de l’edifici d’oficines disposa de 2 sortides. Una que dona accés a les 
escales que porten al hall d’entrada de l’edifici i aparcament de vehicles privats, i una altre 
que dona accés a les escales que porten a l’aparcament privat de direcció i sortida al carrer 
d’entrada de vehicles a l’empresa. 

La benzinera disposa de dos vies d’escapament. Una cap al carrer Vallespir (entrada de 
vehicles a l’aparcament de grues), i una altre via cap a l’aparcament de grues. 

L’aparcament de grues disposa de quatre vies d’escapament pero només tres utilitzable ja 
que una dona cap al carrer Vallespir (no utilitzable en cas d’emergencia ja que a mig camí hi 
ha l’estació de servei). Les utilitzables son 1 cap a la nau taller, 1 cap a la planta baixa de 
l’edifici d’oficines i la última per la porta cap al carrer Penedes. 

El taller disposa de 2 sortides. Una cap a l’aparcament de grues i una altre cap a la planta 
baixa de l’edifici d’oficines. 

Resum de les sortides: 

Sector Nº de sortides 

Planta baixa oficines 3 

Planta primera oficines 2 

Estació gasoil 2 

Aparcament grues 3 

Taller 2 

Taula 4. Sortides dels sectors d’incendi 

 

K.1.5.4 Escales i aparells elevadors 

Hi ha 2 escales a l’edifici d’oficines. Situades a extrems oposats de l’edifici i que suposen 
dues vies d’escapament de la planta primera. 
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No hi ha cap tipus d’aparell elevador. 

K.1.5.5 Senyalització d’evacuació i il·luminació 

Es preveu la col·locació de senyals d’evacuació i il·luminació a dins dels edificis d’oficines i 
del taller. Aquestes estaran situades als passadissos indicant on està la sortida d’emergència 
més propera i sobre les portes a seguir en cas d’evacuació. 

K.1.6 Càrrega de foc dels sectors  
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∑=  

QS = Densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector o àrea d’incendi, en 
MJ/m2 o Mcal/m2. 

Gi = Masa, en kg, de cada un dels combustibles (i) que existeixen en el sector o àrea 
d’incendi. 

qi = Poder calorífic, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada un dels combustibles (i) que existeixen en el 
sector d’incendi. 

Ci = Coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat (per la combustibilitat) de 
cada un dels combustibles (i) que existeixen en el sector d’incendi. 

Ra = Coeficient adimensional que corregeix el grau de perillositat (per l’activació) inherent a 
l’activitat industrial que es desenvolupa al sector d’incendi. 

A = Superfície construïda del sector d’incendi o superfície ocupada de l’àrea d’incendi, en 
m2. 

 

Per taules s’obté que al taller en les diferents zones hi ha:  

- Zona pintura: 500 MJ/m2 en un total de 143 m2. 

- Zona reparació: 300 MJ/m2 en un total de 496,8 m2. 

- Magatzem exterior (pneumàtics): 700 MJ/m2 en un total de 87,20 m2. 

- Magatzem interior (eines i pintures): 2000 MJ/m2 en un total de22 m2. 
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Per a les oficines degut a la quantitat de fusta, informàtica i paper que hi ha, es considera 
700 MJ/m2 

A la zona de benzinera si és necessari calcular la densitat de càrrega de foc: 
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S === ∑  

A l’aparcament de grues: 200 MJ/m2 

Densitat de càrrega de foc per sectors: ( )2

1
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Sector Densitat de foc [MJ/m2] 

Taller 434,7 

Estació de servei 22588,2 

Aparcament de grues 200 

Planta Baixa edifici oficines 700 

Planta 1 edifici oficines 700 

Taula 5. Resum densitats de càrrega de foc 

K.1.7 Elements de protecció pasiva  

Es projectarà llana de roca sobre els elements estructurals (pilars i jàsseres) de l’edificació 
per tal de garantir l’estabilitat davant el foc. 

K.1.8 Elements de protecció activa  

Com a elements de protecció activa, es disposarà d’extintors ubicats d’acord amb el plec de 
condicions, boques d’incendi, alarma (amb polsadors a les sortides). No es preveu la 
instal·lació d’elements de detecció de foc ja que no son obligats per normativa i no es 
consideren necessaris.  

K.2 Plec de Condicions 
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K.2.1. Plec de condicions particulars 

K.2.1.1 Estabilitat dels elements 

Estructura: 

L’estructura del taller i de l’edifici d’oficines ha de tenir una resistència al foc igual o superior a 
R90 (EF-90). Això s’aconseguirà projectant llana de roca. 

L’estructura de l’estació de servei ha de tenir una resistència al foc igual o superior a R90 
(EF-90). Això s’aconseguirà projectant llana de roca. 

Cobertes: 

La coberta del taller i de la benzinera han de tenir una resistència al foc R30. 

Forjats: 

El sostre planta baixa i sostre planta 1 de l’edifici d’oficines tindran una resistència al foc R60. 

Parets mitjaneres: 

La paret que separa l’edifici d’oficines i la nau taller ha de tenir una resistència al foc de 
R180. Per tant serà de totxo ceràmic de gruix 12 cm mínim. 

La zona de paret que separa la nau taller de l’estació de servei, tindrà una resistència al foc 
de R240. S’aconseguirà projectant llana de roca i revestint la paret per la banda de l’interior 
de la nau, 

Portes entre sectors d’incendi: 

Les portes que separen els sectors d’incendi tindran una resistència mínima al foc de R90. 

 K.2.1.2 Extintors 

Tos els extintors instal·lats estaran homologats pel Servei d’Indústria i compliran l’especificat 
al Reglament d’Aparells a Pressió. L’eficàcia dels extintors complirà l’especificat als assaigs 
de la norma UNE 23.110. 

Els extintors es situaran d’acord als següents criteris: 

Es situaran on existeixi més gran risc de produir-se un incendi, propers a les sortides i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. El recorregut màxim per a disposar-ne d’un serà de 
15m. 
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Es col·locaran sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de manera que la part 
superior de l’extintor quedi a màxim 1,70 m del terra. 

Els extintors seran de pols seca i anhídrid carbònic. L’eficàcia extintora serà 21A-113B. La 
càrrega per als extintors de pols serà de 6 kg i 3,5 kg per als d’anhídrid carbònic. 

Els extintors a fer servir seran de pols per a les zones comuns i de CO2 a les zones on 
existeixi maquinària i quadres elèctrics. 

K.2.1.3 Boques d’incendi (BIES) 

S’instal·laran boques d’incendis, o hidrants, equipades en les localitzacions definides en els 
plànols i es nodriran de l’alimentació general. 

Aquesta xarxa suposa la instal·lació de canonades carregades de forma permanent amb 
aigua a pressió i connectades als equips de mànega. 

Seran de 25mm i estaran proveïdes de boquilla, llança, manguera, racor, vàlvula, 
manòmetre, suport i armari de xapa d’acer pintat en vermell i tapa de vidre amb la inscripció: 
“TRENCAR EN CAS D’INCENDI – ROMPER EN CASO DE INCENDIO”. 

Es situaran sobre un suport rígid, de forma que el centre quedi com a màxim a una alçada de 
1,5m.  

Es mantindran al voltant de cada boca equipada una zona lliure d’obstacles que permeti 
l’accés i maniobra sense dificultats. 

El radi d’acció de cada boca d’incendi no sobrepasarà els 40m. I l’aigua tindrà una pressió 
d’entre 3,5 i 5,0 kg/cm2 amb un cabal mínim de 2000 l/min. 

K.2.1.4 Instal·lacions de detecció i alarma 

No és necessari posar un sistema de detecció automàtic de protecció perquè la superfície 
total construïda no és més gran de 2000 m2. 

Es disposarà d’alarma per megafonia. Hi haurà polsadors per activar l’alarma a totes les 
sortides dels sectors, i seran del tipus “TRENCAR EN CAS D’INCENDI – ROMPASE EN 
CASO DE INCENDIO”. No serà necessari martell per a la seva activació.  

L’alarma ha de ser perfectament audible per tot el personal que es trobi al sector. I aquest 
serà instruït per identificar-la i conèixer el seu significat. Hi haurà un megàfon d’alarma a 
sobre de cada polsador d’alarma. Acompanyat d’una sirena intermitent vermella.  
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K.2.1.5 Portes 

Les portes previstes per a l’evacuació s’obriran cap a l’exterior. I no poden tenir un sistema 
d’obertura tal que en cas de fallada de subministrament energètic quedin bloquejades. 

K.2.1.6 Escales 

El paviment de les escales serà antilliscant. 

K.2.1.7 Passadissos 

A l’hora de fer distribucions de mobiliari s’ha de garantir que els passadissos tenen una 
amplada lliure d’obstacles igual o superior a 1 m. 

K.2.1.8 Senyalització i il·luminació 

Les sortides quedaran senyalitzades i identificables des de qualsevol punt del recinte. 

Es disposarà de senyals indicatives de direcció dels recorreguts a seguir des de tot origen 
d’evacuació fins al punt des del qual sigui visible la sortida o la senyal que l’indica. 

Es faran servir els següents rètols: 

- SORTIDA – SALIDA. Per a sortida d’ús habitual. 

- SORTIDA D’EMERGÈNCIA – SALIDA DE EMERGENCIA. Per a us exclusiu de 
situació d’emergència. 

Es senyalitzaràn també les ubicacions dels extintors i boques d’incendi. 

Al costat de cada extintor hi haurà un plànol penjat de la paret amb l’explicació dels 
recorreguts de sortida habitual i de sortida d’emergència. 

Es disposarà d’enllumenat d’emergència a les zones següents: 

- Recorreguts generals d’evacuació i sortida. 

- Quadres de distribució de la instal·lació d’enllumenat. 

La instal·lació serà fixa i disposarà de font d’energia autònoma (2h) i entrarà en funcionament 
al detectar-se una fallada en l’alimentació general (Caiguda de més del 70%). Proporcionarà 
llum a les senyals indicadores d’evacuació.  

K.2.1.9 Instruccions d’evacuació 
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El personal de l’empresa ha d’estar instruït en com actuar en cas de situació d’emergència. 
El personal que entri de visita a l’empresa ha de rebre informació per part del responsable de 
recepció de que fer en cas de situació d’emergència. 

Les normes a seguir pel personal i visites son: 

Que fer en cas d’emergència: 

Tota persona que descobreixi un inici d’incendi, o qualsevol situació que potencialment 
impliqui risc per a les instal·lacions o persones ha de: 

- Donar la veu d’alarma / activar l’alarma 

- Actuar contra l’incendi únicament quan no suposi exposició personal a cap risc. 

- No posar mai en perill la pròpia integritat física ni la d’altres persones. 

Que fer si sona l’alarma: 

- Abans d’abandonar el lloc de treball, deixar la maquinaria en posició d’aturada 
(personal de taller i xofers). 

- Dirigir-se ordenadament i amb calma cap a la sortida d’emergència més propera. 

- Evitar les aglomeracions i seguir les instruccions del responsable de seguretat. 

- Emportar-se a tot el personal extern (visites, subcontractats,..) cap a fora de l’edifici 
per alguna de les sortides d’emergència disponibles. 

- Dirigir-se (un cop s’està a l’exterior) al punt de concentració (entrada principal). 

- Romandre al lloc punt de concentració fins que s’autoritzi per part del responsable de 
seguretat a tornar al lloc de treball. 

Que no s’ha de fer si sona l’alarma: 

- Córrer. Quedar-se endarrerit. 

- Cridar. Fer sorolls innecessaris. 

- Crear confusió. 

- Quedar-se als lavabos o vestuaris. 

- Tornar a buscar objectes oblidats. 
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- No complir amb les normes d’evacuació de l’edifici. 

- Treure la grua de l’aparcament. 

 

K.2.2. Normativa 

NBE-CPI/96. Condicions de Protecció contra incendis. 

D. 241/1994. Decret complementari a la NBE-CPI/91. 

RD 2267/2004 Reglament seguretat contra incendis en establiments industrials 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.3. Plànols 

Els plànols a escala complerts es troben a l’anexe de planols. I son els G.12.1, G.12.2 i 
G.12.3 

K.3.1 Emplaçament 
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K.3.2 Ubicació dels elements de protecció contra incendis 
recinte exterior i recorreguts d’evacuació 
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K.3.3 Ubicació dels elements de protecció contra incendis 
taller i planta baixa edifici oficines i recorreguts d’evacuació 
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K.3.4 Ubicació dels elements de protecció contra incendis 
planta primera edifici oficines i recorreguts d’evacuació 
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K.4 Pressupost 

K.4.1 Amidaments 
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AMIDAMENTS

Nº DESCRIPCIÓ Nº PREU PREU
ORDRE UNITATS UNITARI TOTAL

CAPÍTOL ÚNIC

01.01 Indicadors de vies d'evacuació 11
01.02 Indicadors d'elements contra incendis 54
01.03 Extintors de pols ABC 6 kg amb manguera 13
01.04 Extintors de CO2 de 2 kg 21
01.05 Boca d'incendi 9
01.06 M2 Projecció de llama de roca contra estrucutra 550
01.07 Caixa d'iluminació d'emergència amb bateria 9
01.08 Polsador d'alarma d'incendis 11
01.09 Sirena interior d'alta potencia amb llum intermitent 7
01.10 Sirena d'exterior en policarbonat vermell amb llum intermitent 4
01.11 Porta tallafocs en P1 de fulla de 90x205. RF90 1
01.12 Porta tallafocs en PB de 2 fulles de 75 x220. RF90 2
01.13 Hr. Mà d'obra d'instalació i assistència tècnica 45  

 

K.4.2. Quadre de preus 

QUADRE DE PREUS

Nº DESCRIPCIÓ Nº PREU PREU
ORDRE UNITATS UNITARI TOTAL

CAPÍTOL ÚNIC

01.01 Indicadors de vies d'evacuació 11 3,60
01.02 Indicadors d'elements contra incendis 54 3,60
01.03 Extintors de pols ABC 6 kg amb manguera 13 33,50
01.04 Extintors de CO2 de 2 kg 21 62,00
01.05 Boca d'incendi 9 350,00
01.06 M2 Projecció de llama de roca contra estrucutra 550 3,50
01.07 Caixa d'iluminació d'emergència amb bateria 9 18,00
01.08 Polsador d'alarma d'incendis 11 16,00
01.09 Sirena interior d'alta potencia amb llum intermitent 7 19,00
01.10 Sirena d'exterior en policarbonat vermell amb llum intermitent 4 90,00
01.11 Porta tallafocs en P1 de fulla de 90x205. RF90 1 212,00
01.12 Porta tallafocs en PB de 2 fulles de 75 x220. RF90 2 422,00
01.13 Hr. Mà d'obra d'instalació i assistència tècnica 45 25,00  

K.4.3 Pressupost 
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Nº DESCRIPCIÓ Nº PREU PREU
ORDRE UNITATS UNITARI TOTAL

CAPÍTOL ÚNIC

01.01 Indicadors de vies d'evacuació 11 3,60 39,60
01.02 Indicadors d'elements contra incendis 54 3,60 194,40
01.03 Extintors de pols ABC 6 kg amb manguera 13 33,50 435,50
01.04 Extintors de CO2 de 2 kg 21 62,00 1302,00
01.05 Boca d'incendi 9 350,00 3150,00
01.06 M2 Projecció de llama de roca contra estrucutra 550 3,50 1925,00
01.07 Caixa d'iluminació d'emergència amb bateria 9 18,00 162,00
01.08 Polsador d'alarma d'incendis 11 16,00 176,00
01.09 Sirena interior d'alta potencia amb llum intermitent 7 19,00 133,00
01.10 Sirena d'exterior en policarbonat vermell amb llum intermitent 4 90,00 360,00
01.11 Porta tallafocs en P1 de fulla de 90x205. RF90 1 212,00 212,00
01.12 Porta tallafocs en PB de 2 fulles de 75 x220. RF90 2 422,00 844,00
01.13 Hr. Mà d'obra d'instalació i assistència tècnica 45 25,00 1125,00

TOTAL 10058,50  

K.4.4 Resum de Pressupost 

RESUM PRESSUPOST D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

CAPÍTOL  ÚNIC 10058,50

TOTAL PRESSUPOST 10058,50
(DEU MIL CINCUANTA VUIT EUROS)  
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