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Resum 

Una activitat industrial sempre implica uns certs riscs per les  persones, els béns i el medi 
ambient. 

La reglamentació vigent en matèria de riscs industrials és una eina per controlar-ho. 
L’activitat industrial que tracta el present projecte és una activitat de logística de productes 
farmacèutics amb emmagatzematge en alçada, altres emmagatzematges, zones de 
manipulació i expedicions, oficines i serveis. És per tant un escenari òptim per al disseny i 
aplicació de mesures de protecció contra incendis i d’altres riscs associats. 

L’elevada densitat de càrrega de foc (poder calorífic per unitat de superfície) dels productes 
emmagatzemats en alçada permet l’aplicació dels requisits legals, realitzar el disseny bàsic 
de les instal·lacions i les condicions de protecció contra incendi per a un risc d’incendi elevat 
que s’ha quantificat i valorat.  

El projecte tracta de donar una solució global i integrada en tots els àmbits de la protecció 
contra incendis, també es soluciona el possible risc de vessament. La descripció general de 
l’establiment permet l’aplicació del Reglament de Seguretat contra Incendis en Establiments 
Industrials i del Codi Tècnic de l’Edificació que donen els requisits mínims de seguretat en 
cas d’incendi que s’han de complir a nivell d’instal·lacions, protecció de l’estructura i 
evacuació d’ocupants entre d’altres. L’aplicació d’aquests reglaments és la base per al 
disseny bàsic de les instal·lacions de protecció contra incendis com el sistema de ruixadors 
automàtics, boques d’incendi equipades, sistema de detecció i alarma, abastament d’aigua 
per els sistemes de protecció contra incendi que ho requereixen etc. El disseny del sistema 
de ruixadors i l’abastament d’aigua s’han tractat específicament. Totes les instal·lacions es 
dissenyen amb els criteris de la normativa més reconeguda a nivell europeu i complint alhora 
les disposicions legals. Els riscs associats com els vessaments de productes químics o el 
possible risc d’explosió s’han avaluat adientment. 

S’ha realitzat un pla d’emergència per integrar tots els elements presents en un disseny 
integral d’autoprotecció i que ajuda a tenir controlat el factor humà en el tractament de 
l’emergència. Es dóna la base per establir les relacions amb les autoritats públiques en 
matèria de seguretat. 

S’adjunta un pressupost i els terminis de la implantació dels sistemes específics de protecció 
contra incendis que requereixen abastament d’aigua i els extintors portàtils. 
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1. Glossari 

A: Superfície construïda del sector d’incendis en m2. 

QS: Densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector d’incendi, en MJ/m2. 

qSi: Densitat de càrrega de foc de cada zona amb procés diferent segons els diferents 
processos que es realitzen en el sector d’incendis (i),  en MJ/m2. 

qv: Densitat de càrrega de foc volumètrica de l’emmagatzematge, ponderada i 
corregida. 

Ci: Coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat (per la combustibilitat) 
de cadascun dels combustibles (i) que existeixen en el sector d’incendis. 

Ra: Coeficient adimensional que corregeix el grau de perillositat (per l’activació) 
inherent a l’activitat industrial  que es desenvolupa en el sector d’incendi, producció, 
muntatge, transformació, reparació, emmagatzematge. 

R: Capacitat portant, seguit del temps que es manté en un incendi 

E: Integritat al pas de flames i gasos calents, seguit del temps que es manté en un 
incendi 

I: Aïllament tèrmic , seguit del temps que es manté en un incendi 

BIE: Boca d’ncendi equipada 

CHE: Columna d’hidrant exterior 

QB: Cabal requerit per el sistema de boques d’incendi equipades 

RB: Reserva d’aigua per el sistema de boques d’incendi equipades 

QH: Cabal requerit per el sistema de columnes d’hidrants exteriors 

RH: Reserva d’aigua per el sistema de columnes d’hidrants exteriors 

QRA: Cabal requerit per el sistema de ruixadors automàtics 

RRA: Reserva d’aigua per el sistema de ruixadors automàtics 

P: Pressió 
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Q: Cabal 

 N: Potència hidràulic 

p: Pèrdues de càrrega 

RSCIEI: Reglament de Segureta Contra Incendis en Establiments Industrials, Reial 
Decret 2267/2004 

CTE: Codi Tècnic de la Edificació, Reial Decret 314/2006 

Sector d’incendi: Espai d’un edifici separat d’altres zones per elements constructius 
delimitadors resistents al foc durant un períodre de temps determinat, a l’interior del 
qual es pot confinar l’incendis perquè no es pugui propagar  a una altra part de 
l’edifici. 

Càrrega de foc: Suma de les energies calorífiques que es lliberen en la combustió de 
tots els materials combustibles existents en un espai.  
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2. Prefaci 

2.2. Origen del projecte 

Una activitat industrial, sempre implica un certs riscs per a les  persones, per tant ha de 
complir els Reglaments tècnics de seguretat vigents en el moment de la obtenció de  la 
llicència d’activitats i en cas de reforma substancial.  

2.3. Motivació 

Aplicació del disseny global en enginyeria per tal de protegir les persones, els béns i el medi 
ambient. Existeixen una gran quantitat de disposicions legals per complir, degut a l’impacte 
social i econòmic que pot tenir un accident en aquesta activitat industrial. 

Aquest tractament global i integral és el més eficient que el tractament de cada matèria 
implicada per separat, és per això que ha d’estar integrat en el projecte de dimensionat bàsic 
de les instal·lacions, ja que totes elles formen un conjunt que interacciona entre si i ha de ser 
interpretat i resolt pels ocupants de l’establiment industrial. 

En la societat actual, la seguretat és un tema de vital importància, i les disposicions legals 
cada vegada obliguen més al seu compliment, les noves disposicions legals, transcripcions 
adaptades a l’escenari de l’Estat Espanyol de directives europees permeten uns marges de 
disseny molt més amplis que les seves predecessores. El criteri prestacional del nou Codi 
Tècnic de la Edificació ,d’obligat compliment des del 29 de setembre del 2006, dóna molt 
més marge al projectista que la antiga Normativa Bàsica de la Edificació del 1996. Per tant 
s’obren nous horitzons en el plantejament dels projectes d’instal·lacions per a edificis i 
activitats industrials (el Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments 
Industrial , d’aplicació a les activitats industrials, ara fa referència al Codi Tècnic de 
l’Edificació en alguns dels seus apartats).  

Aquest projecte és una aplicació real dels camps pluridisciplinars de l’Enginyeria Industrial, 
alhora que està fortament lligat a disposicions legals que obliguen a manejar molts 
paràmetres de diferents disciplines que a la força interaccionen entre si. Això dóna la 
oportunitat d’aplicar els coneixements adquirits a la carrera i a la vegada aprendre la seva 
aplicació en una activitat real. 
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2.4. Requeriments previs 

Partint d’un disseny de l’edifici i d’una manera pluridisciplinar d’enfocar el projecte, es pretén 
harmonitzar les condicions de seguretat amb la funcionalitat necessària per a l’activitat.  

L’escenari inicial és el d’un establiment industrial en fase de projecte i del que es disposen 
les dades bàsiques per fer-ne un estudi de seguretat i proposar solucions en matèria de 
seguretat en cas d’incendi, vessaments o explosions. 

Es disposa del plànols arquitectònics i les dades de matèries primes, procés logístic i 
empleats de l’activitat. 

Als apartats descriptius de l’activitat es considerarà que  ja està en funcionament per donar 
més realisme a les explicacions i captar l’atenció del lector. 
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3. Introducció 

Una activitat industrial, sempre implica un certs riscs per a les  persones, per tant ha de 
complir els Reglaments tècnics de seguretat vigents en el moment de la obtenció de llicència 
d’activitats.  

Una de les activitats industrials de més risc és l’emmagatzematge de productes amb 
embalatges i retractilats de gran capacitat i alçada, ja que implica un risc molt gran degut a la 
seva gran càrrega de foc. És per això que la integritat de les persones i per tant la seva 
evacuació en el menor temps possibles i el confinament d’un incendi en una zona concreta, 
per evitar la seva propagació, són els principals objectius reglaments vigents. Un altre factor 
a tenir en compte és que les companyies asseguradores exigeixen que s’obtingui la màxima 
protecció possible dels béns assegurats, les primes de les assegurances van directament 
correlacionades amb el risc de l’activitat a assegurar, arribant fins i tot a no assegurar 
l’establiment industrial si no compleix uns requisits mínims, que poden, fins i tot ser més 
exigents que els reglaments vigents. 

L’equilibri entre mesures d’obligat compliment i les que van més enllà per augmentar la 
seguretat de les persones i dels béns, és una tasca del projectista que ha d’avaluar i escollir 
les més adients amb el vist i plau de la propietat de l’activitat. El conjunt que optimitza la 
eficiència econòmica i la valoració social del projecte és el que tindrà l’èxit assegurat i és el 
vector principal que ha de guiar al projectista en tot el procés de disseny de mesures i 
instal·lacions de seguretat contra incendis, explosió, vessaments i fuites. 

3.2. Objectius del projecte 

L’objectiu d’aquest projecte és el disseny d’un sistema integral d’autoprotecció d’una activitat 
industrial de logística d’emmagatzematge i distribució de productes farmacèutics. 
S’aconseguirà un augment substancial de la seguretat de les persones i dels béns, així com 
disminuir la possibilitat d’un incendi de grans proporcions que s’extengui descontroladament i 
afecti les propietats, poblacions veïnes i el medi ambient (fums tòxics, emissió de CO2, etc.) 

El disseny integral d’autoprotecció dóna solució a les necessitats de seguretat de 
l’establiment industrial en front dels riscos existents. Es realitzarà una avaluació del risc 
d’incendi i s’establiran tots els requisits que exigeixen els reglaments vigents en seguretat 
contra incendis que afecten a l’activitat i són d’obligat compliment. També s’avaluaran altres 
riscos que poden afectar l’establiment com el risc de vessaments o explosió.  
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Es projectaranaran les instal·lacions de protecció contra incendis, es dimensionaran les que 
tinguin un nivell de dificultat més elevat a nivell bàsic i s’ubicaran aquestes instal·lacions en 
els plànols arquitectònics per a poder desenvolupar posteriorment el projecte detallat 
d’instal·lació dels sistemes de protecció contra incendis. S’inclouran els terminis de revisió de 
les instal·lacions.  

Es  realitzarà un pla d’emergència bàsic per tal de conèixer la gestió de l’emergència  i es 
donarà informació sobre mesures organitzatives i plans d’emergència públics que afecten 
l’activitat per tal d’informar sobre aspectes menys tècnics relacionats amb el camp de la 
seguretat.  

Per tenir una idea de magnitud sobre els costos dels sistemes de protecció contra incendis 
dissenyats es realitzarà un pressupost aproximatiu dels materials i mà d’obra, també es 
donaran  els terminis d’implantació de les instal·lacions pressupostades. S’inclourà a títol 
informatiu el pressupost de la realització del present projecte. 

3.3. Abast del projecte 

El projecte pretén donar a conèixer l’aplicació de les mesures de protecció contra incendis. 
Avarca molts camps especialitzats on cada un d’ells pot ser desenvolupat posteriorment per 
fer-ne un estudi o projecte més extens. Així doncs es presenta una visió global de la 
realització d’un sistema d’autoprotecció integral. 

S’aplicaran les normatives d’obligat compliment en risc d’incendi, per garantir l’evacuació de 
l’establiment en cas de qualsevol emergència, es deduirà una magnitud del risc associat a 
l’activitat per a les diferents zones . Es llistaran els diferents requisits que exigeixen els 
reglaments en matèria de protecció contra incendis. 

Es dimensionaranaran les instal·lacions a nivell de projecte bàsic, tenint en compte les 
normatives més exigents i el risc de l’activitat, per a la futura implantació. Es donarà més 
informació de les instal·lacions més complexes i es farà un predimensionat.  

També s’inclouen apartats menys tècnics relacionats amb la seguretat per donar a conèixer 
tots els camps que engloba un disseny integral. 

Es dóna una magnitud dels costos més importants inclosos a la realització del sistema. 
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4. Descripció general de la activitat 

La activitat que es desenvolupa a FARMALOGIC S.A. amb CIF: B81945581, és la 
d’emmagatzematge i distribució logística de productes farmacèutics per a laboratoris 
farmacèutics. És una empresa que treballa en l’àmbit de europeu. 

4.2. Classificació de la activitat 

Aquesta activitat es classifica segons la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques amb 
el codi CCAE-93: 63124 que descriu la activitat com “Altres tipus de dipòsit i 
emmagatzematge (magatzem i distribució de productes farmacèutics)”. 

Segons els annexos del Reglament de la Llei 3/1998 de la intervenció integral de l’autoritat 
ambiental (IIAA), es classifica com: 

Dipòsit i emmagatzematge de mercaderies amb una capacitat >1000 m3 o superfície > 2000 
m2 i Indústries i magatzems amb una càrrega de foc > 250.000 MJ que corresponen a 
l’Annex II.2 apartat 12 i subapartats 11 i 21 respectivament. 

4.3. Situació 

La activitat està situada al terme municipal de Barberà del Vallès en el Polígon Industrial de 
Santiga, parcel·la 12B a la comarca del Vallès Occidental. Les coordenades de l’establiment 
són UTM X: 429.500 m i UTM Y: 4597.800 m.  

La parcel·la està ubicada en una zona amb bona comunicació, imprescindible per la activitat 
logística, ja que està a prop de la l’encreuament de l’autopista C-58, que proporciona la 
connexió cap a la Catalunya interior en direcció nord i Barcelona en direcció al sud, i la AP-7 
que connecta amb el Camp de Tarragona en direcció sud-oest i Girona en direcció nord-est. 

4.4. Dades generals 
• Superfície de la parcel·la:    39.191,84 m2  
• Superfície edificada:   8.774,92 m2 
• Superfície construïda:   10.819,42 m2 
• Nombre de treballadors:    62 treballadors 
• Coordenades UTM X :   0429.500 m 
• Coordenades UTM Y:    4597.800 m 
• Potència instal·lada (kW):   800 kW 
• Consum d’energia elèctrica anual 1.207.546 kWh/any 
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4.4.1. Organització del centre de treball 
• Dies de treball a la setmana: 5 
• Horari laboral: de 6 hores a 22 hores 
• Nombre de torns, horaris i treballadors: Taula 4.1 

Taula 4.1: Torns de treball, horaris i treballadors 

Torn Horari Número de 
treballadors 

1r 6 – 14 hores 27 

2n 14 – 22 hores 23 

Torn partit 9-14 i 15-18 hores 9 

Vigilància 0-24 hores 3 

4.4.2. Descripció de les instal·lacions 

Les instal·lacions de FARMALOGIC S.A. consten de tres zones perfectament diferenciades 
amb llocs específics d’emmagatzematge: la nau, l’àrea tècnica i el pati. A la nau es 
diferencien 3 mòduls (Mòdul de recepció i expedició, sitges i mòdul de preparació). 

Zona nau 

• Mòdul de recepció i expedició (Molls) 

Té una superfície de 1.418 m2  i 7 molls de càrrega i descàrrega de camions, té una alçada 
de 7,5 m. Hi ha una petita sala de manteniment, una sala d’emmagatzematge de matèries no 
aptes (tant de recepció pròpia com de devolucions de client, sempre propietat dels 
laboratoris), la sala de recepció de matèries primeres  i la zona de expedició on es paletitza i 
es retractila per la seva expedició. Tot el mòdul, i per tant les diferents sales 
d’emmagatzematge són cobertes i pavimentades. 

• Sitges 

Disposa d’una superfície de  3.320 m2, 16,4 m d’alçada màxima i 15 de mínima i 20 línies de 
prestatges on s’emmagatzema tots el paquets amb productes farmacèutics recepcionats. Es 
tracta d’un emmagatzematge independent i operat manualment. Tot el mòdul es cobert i 
pavimentat. 

• Mòdul de Picking 
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Disposa de 3.780 m2 de superfície, 8,87 m d’alçada màxima i 7,5 m de mínima. Compta amb 
diferents zones d’emmagatzematge previ a les 4 línies d’embalatge amb diferents cintes 
transportadores que envien les comandes preparades al mòdul d’expedició. Disposa  de 2 
cambres refrigerades on es preparen les comandes per productes amb limitació de 
temperatura, la sala de maquines d’una de les cambres refrigerades, la zona de càrrega dels 
elevadors i carretilles, amb un dipòsit d’aigua desionitzada i, finalment una sala tancada 
d’emmagatzematge de productes psicotròpics y estupefaents. 

Tot el mòdul és cobert i pavimentat.  

Mòdul d’oficines 

S’ubica a la segona planta de la nau i té una superfície de 1037,47 m2, l’alçada entre forjats 
és de 2,75 m. Consta de zones administratives, despatxos, sanitaris, sala de juntes, cantina, 
menjador, vestuaris, arxiu i sala informàtica. Es comunica per l’exterior mitjançant la entrada 
principal i el mòdul de picking a la planta inferior 

Zona de l’Àrea Tècnica 

Planta annexa a la nau, té una superfície de 204 m2, ubicada entre la nau i la riera (est). Hi 
ha el local dels grups electrògens, la sala elèctrica, la sala de manteniment general (on 
s’emmagatzemen productes de jardineries) i la estació transformadora. Tota l’àrea és 
coberta i pavimentada.  

Zona Pati 

El pati, té 30.417 m2, parcialment pavimentat, amb canalitzacions de recollida d’aigües 
pluvials que envolten la nau. Es diferencien la zona de aparcament per 50 cotxes, zones 
verdes i dos zones especifiques d’emmagatzematge de residus no especials; una zona 
d’emmagatzematge de palets i cartró (compactador) y l’altre de residus assimilables a 
municipals (2 contenidors de 5 m3). 

La zona d’emmagatzematge de residus no especials (no perillosos) es pavimentada i no 
coberta. 
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4.5. Descripció del procés productiu 

L’activitat que desenvolupa FARMALOGIC S.A. és la recepció de caixes amb diferents tipus 
de productes farmacèutics, emmagatzematge, preparació de les comandes dels laboratoris 
i la seva expedició. No es realitza cap tipus de manipulació dels productes farmacèutics. 
L’únic canvi és l’embalatge. 

L’activitat comença amb la recepció dels productes farmacèutics encaixats procedents dels 
laboratoris. Un cop identificats, es codifiquen (per lot, palet...), es classifiquen i 
s’introdueixen les dades en el sistema informàtic abans de donar entrada a les sitges, 
cambres refrigerades o garjola de psicotròpics. Seguidament, el sistema assigna la ubicació 
d’aquest palet als prestatges.  

Un cop ubicats i segons les comandes dels laboratoris (mitjançant una connexió on-line) es 
traslladen a una de les 4 línies de preparació de la comanda, on es despaletitza, es 
desretractila, es desempaqueta (depenent de la comanda), es completa la comanda i es 
torna a empaquetar, amb la corresponent identificació, i es trasllada mitjançant les cintes 
transportadores a la zona d’expedició. 

 La cinta transportadora finalitza en un lector d’identificació que relaciona la caixa amb 
l’empresa transportista. Finalment es recullen les caixes, es paletitzen, es retractilen, 
pendent d’expedició final.  

Per productes que necessitin mantenir-se a temperatures entre 2ºC i 8ºC, el procés es 
realitza en cambres frigorífiques. 

4.5.1. Esquema general de l’activitat 

La Fig. 4.1 representa l’esquema general de l’activitat d’emmagatzematge i distribució de 
productes farmacèutics:  
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Fig. 4.1: Esquema general de l’activitat 

4.5.2. Diagrama de matèries 

Les tècniques que utilitza FARMALOGIC S.A. per l’activitat d’emmagatzematge i expedició 
de productes farmacèutics corresponen amb les millors tècniques disponibles, tècnicament i 
econòmicament viables.  
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Fig. 4.2: Diagrama de matèries de l’activitat industrial 

El procés que es realitza a FARMALOGIC S.A., no inclou manipulació dels productes 
farmacèutics, es bàsicament elaboració de les comandes amb un canvi de d’embalatge 
extern. Per tant no consumeix aigua pel procés, no generen emissions a l’atmosfera, aigües 
residuals de procés, sorolls ni vibracions. Tanmateix, no hi ha cap residu que es gestioni com 
a subproducte.  

També es generen residus que no són propis del procés com els fluorescents, bateries 
propis de manteniment. 

4.5.3. Relació de matèries primeres  

Les matèries primeres utilitzades per FARMALOGIC S.A. en el seu procés 
d’emmagatzematge i distribució de productes farmacèutics són bàsicament cartró, film i 
paper de farcit, ja que els productes farmacèutics amb el seu embalatge propi no es 
manipulen. No s’utilitza cap producte químic. 
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Taula 4.3: Relacions de matèries primeres consumides 

Matèria 
primera 

Quantitat anual 
consumida (Kg) 

Tipus 
d’emmagat
zematge 

Característiques 
de 
l’emmagatzematge  

Quantitat 
màxima 
emmagatzem
ada (kg) 

Paquets 

amb productes 
farmacèutics 

9.600·103 Embalatge Zona coberta i 
pavimentada a P 

atm. 

800 ·103 

 

cartró 175.395 

(461.180 unitats) 

Cartró 
plegat 

Zona coberta i 
pavimentada a P 

atm i T amb 

14.616,25 

Film 6.177 Bobines o 
caixes de 

cartró 

Zona coberta i 
pavimentada a P 

atm i T amb 

514,75 

Paper de farcit 20.730 Bobines o 
caixes de 

cartró 

Zona coberta i 
pavimentada a P 

atm i T amb 

1.727,5 

4.5.4. Relació de producte final 

FARMALOGIC S.A. no genera cap producte intermedi en el seu procés d’emmagatzematge i 
distribució de productes farmacèutics. Els producte final son paquets (caixes de cartró) de 
productes farmacèutics, els quals no són manipulats. Per tant com a producte final es 
generen caixes de cartró plenes de productes farmacèutics, on cadascun d’aquests 
productes té les seves especificacions (frase de risc, noms químic....) 

4.5.5. Altres matèries no consumides en el procés productiu 

Hi ha altres matèries que són consumides principalment per a tasques de manteniment de 
les zones enjardinades de dins de la parcel·la de la instal·lació (fertilitzants i vitamines). 
També s’hi troben els gasos refrigerants de les cambres frigorífiques i els olis per al 
manteniments de la maquinària. S’emmagatzemen a l’exterior i sota cobert (excepte les 
bateries). Es tracta de matèries consumides en molt poca quantitat i no són rellevants en la 
descripció de l’activitat. 
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4.5.6. Relació de producte final 

FARMALOGIC S.A. no genera cap producte intermedi en el seu procés d’emmagatzematge i 
distribució de productes farmacèutics. Els producte final son paquets (caixes de cartró) de 
productes farmacèutics, els quals no són manipulats. Per tant com a producte final es 
generen caixes de cartró plenes de productes farmacèutics, on cadascun d’aquests 
productes té les seves especificacions (frase de risc, noms químic....) 

4.5.7. Energia consumida 

El consum mitjà d’energia elèctrica anual de FARMALOGIC S.A. de 1.207.546 kWh. Els 
consums elèctrics són deguts principalment a l’ús de la maquinària, climatització i il·luminació 
de la planta. 

El consum de les fonts pròpies en la seva totalitat és d’un grup electrogen alimentat per gas-
oil amb una autonomia de 48 hores que genera electricitat per la planta i té una potència 
nominal de 450 kW.  Aquest grup electrogen només s’utilitza en situacions de tall del 
subministrament elèctric. 

Taula 4.4: Característiques emmagatzematge de gas-oil 

Combustible Situació Tipus de 
recipient i 
capacitat 

Condicions 
d’emmagatzematge 

Quantitat 
màxima  

consumida/
any (l) 

Gas-oil El grup electrogen per 
generar energia s’ubica a 
la zona de l’àrea tècnica 
(zona coberta i 
pavimentada, el dipòsit 
aeri de 200 l de gas-oil 
que l’alimenta es troba a 
l’exterior).  

Dipòsit d’acer 
de 200 l (0,2 m3) 
sobre placa per 
retenció de 
fugues.  

Pressió atmosfèrica i 
temperatura ambient 

0,2 m3 
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5. Aplicació de Reglament de Seguretat Contra 
Incendis en els Establiments Industrials 

Aquest reglament aprovat pel Reial Decret 2267/2004 de 3 de desembre, té com a objectiu 
establir i definir els requisits que han de satisfer i les condicions que han de complir els 
establiments i instal·lacions d’ús industrial per la seva seguretat en cas d’incendi, per prevenir 
la seva aparició i per donar la resposta adequada. En cas de produir-se, limitar la seva 
propagació i possibilitar-ne la extinció, amb l’objectiu d’anular o reduir els danys o pèrdues 
que l’incendi pugui produir en persones o béns. 

5.2. Àmbit d’aplicació 

L’àmbit d’aplicació d’aquest reglament són els establiments industrials. S’entenen com a tals:  

 Indústries.  

 Magatzems industrials  

 Tallers de reparació i estacionament de vehicles destinats al transport de persones o 
mercaderies. 

 Els serveis auxiliars o complementaris de les activitats anteriors. 

 Qualsevol emmagatzematge amb càrrega de foc total, superior o igual a 3·106 MJ. 

 Queden exclosos de l’aplicació de reglament: 

o Instal·lacions nuclears, extracció de minerals, activitats agropecuàries i 
instal·lacions per a usos militars. 

o Activitats industrials, tallers artesanals i similars amb densitat superficial de 
càrrega de foc inferior a 42 MJ/m2, sempre i quan la superfície útil sigui 
inferior o igual a 60 m2.  

o Activitats d’ús no industrial amb diferent titularitat. 

o Activitats d’ús no industrial amb la mateixa titularitat que superin els següents 
límits, serà d’aplicació el Codi Tècnic de la Edificació: 

o Zona comercial: Superfície construïda superior a 250 m2. 
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o Zona administrativa: Superfície construïda superior a 250 m2. 

o Sales de reunions, conferències, projeccions: Capacitat superior a les 100 
persones assegudes. 

o Arxius: Superfície superior a 250 m2 o volum superior a 750 m2. 

o Bar, cafeteria, menjador de personal: Superfície construïda superior a 150 m2 
o capacitat per a servir a més de 100 comensals simultàniament. 

o Biblioteca: Superfície construïda superior a 250 m2. 

o Zones d’allotjament de personal: Capacitat superior a 15 llits. 

o Les zones a les que per superfície siguin  d’aplicació les prescripcions del 
Codi Tècnic de l’Edificació hauran de constituir sector d’incendi independent. 

5.3. Caracterització dels establiments industrials en relació 
amb el seu entorn 

S’entén per establiment el conjunt d’edificis, edifici o zona d’aquest, instal·lació o espai obert 
d’ús industrial i magatzem, destinat a ser utilitzat sota una titularitat diferenciada i que el seu 
projecte de construcció i reforma, així com l’inici de la activitat prevista, sigui objecte de 
control administratiu. 

5.3.1.  Configuració  i ubicació en relació a l’entorn 

L’activitat industrial propietat de FARMALOGIC S.A., es desenvolupa dins d’un establiment 
industrial amb d’altres usos (administratiu, menjador, arxiu etc.) 

Aquest establiment industrial ocupa totalment un edifici, que està a una distància superior a 3 
m de l’edifici més pròxim d’altres establiments. Aquesta distància està lliure de productes 
combustibles o elements intermitjos susceptibles de propagar l’incendi. Aquesta configuració 
en relació al seu entorn correspon a un TIPUS C. 
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Fig. 5.1: Dibuix esquemàtic de la configuració de l’edifici  

Alguns requeriments del reglament necessiten la configuració de cada sector en relació als 
altres, és a dir, es tracta cada sector com una activitat industrial independent de la resta. La 
determinació del tipus de configuració de cada sector es farà en l’apartat d’aplicació del 
reglament on es necessiti conèixer aquesta configuració. 

5.3.2.  Nivell de risc intrínsec 

Com ja s’ha vist el total de l’activitat industrial s’ha separat en tres sectors d’incendis 
independents atenent als criteris descrits en l’apartat 4.2.1. Sectorització. 

Atenent a l’àmbit d’aplicació del reglament els sectors d’aplicació d’aquest són el sector I, ja 
que es tracta d’un magatzem industrial i el sector II, ja que es tracta de la activitat industrial 
que es desenvolupa.  

Pel que fa al sector III, al tractar-se d’un ús no industrial (administratiu, arxiu, menjador de 
personal i d’altres serveis) amb la mateixa titularitat i una superfície construïda superior a 250 
m2 no és aplicable el reglament. Així doncs només s’especificaran els requisits i condicions 
que han de complir segons el RSCIEI els sectors I i II. Atenent al sector III, s’haurà d’aplicar 
el Codi Tècnic de l’Edificació que es veurà en l’apartat 6 en el Compliment del Codi Tècnic 
de la Edificació. 

Pel càlcul de la càrrega de foc, s’han utilitzat els valors de la taula 1.2 del RSCIEI, i la fórmula 
utilitzada per a zones de no emmagatzematge és (veure càlculs a l’Annex B): 
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                                                                        (Eq. 5.1) 
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QS: Densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector d’incendi, en MJ/m2. 

Si: Superfície de cada zona amb procés diferent i densitat de càrrega de foc, qSi 
diferent, en m2. 

qSi: Densitat de càrrega de foc de cada zona amb procés diferent segons els diferents 
processos que es realitzen en el sector d’incendis (i),  en MJ/m2. 

Ci: Coeficient adimensional que pondera el grau de perillositat (per la combustibilitat) 
de cadascun dels combustibles (i) que existeixen en el sector d’incendis. 

Ra: Coeficient adimensional que corregeix el grau de perillositat (per l’activació) 
inherent a l’activitat industrial  que es desenvolupa en el sector d’incendi, producció, 
muntatge, transformació, reparació, emmagatzematge. 

A: Superfície construïda del sector d’incendis en m2. 

En els casos d’emmagatzematge s’aplica la càrrega de foc volumètrica qv (MJ/m3) i 
l’alçada d’emmagatzematge hi (m) que multiplicades donen la qsi de cada zona. 

Un cop calculat la densitat de càrrega de foc superficial (Qs) dels sectors (veure Annex A), el 
nivell de risc intrínsec de cada un, s’indica en la següent taula. Els valors del risc intrínsec 
han estat extrets de la taula 1.3 de l’Annex I del RSCIEI. (Veure detall sectors plànol E.2, 
Annex E) 

Taula 5.1: Densitat de carrega de foc i risc intrínsec dels sectors 

 Qs (MJ/m2) Risc intrínsec 

Sector I  20982 Risc alt 8 

Sector II  20982 Risc alt 8 

Sector III 1157,23 Risc mitjà 3 

5.4. Requisits constructius segons la configuració, 
ubicació i nivell de risc intrínsec  

Els requisits constructius no només fan referència a la estabilitat i resistència al foc exigida 
en el reglament, també fan referència a les condicions d’accessibilitat de les façanes, 
evacuació de l’establiment, ventilació i eliminació de fums i gasos de combustió etc. Tot això 
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es realitza amb els criteris constructius, d’ubicació en relació amb d’altres activitats i el nivell 
de risc intrínsec. 

5.4.1. Superfícies dels sectors d’incendi 

Taula 5.2: Superfícies dels sectors i màximes superfícies permeses segons risc 

 Risc intrínsec Superfície (m2) Superfície 
màxima per 

TIPUS C    (m2) 

Superfície 
màxima per 

TIPUS C    amb 
façana 

accessible (1) 
(m2) 

Sector I  Risc alt 8 1659,8 2000 2500 

Sector II  Risc alt 8 1659,8 2000 2500 

Sector III Risc mitjà 3 5129,2 5000 6250 

(1) S’entén per façana accessible aquelles que disposin de forats que permetin l’accés des 
de l’exterior al personal del servei d’extinció d’incendis en més del 50% del perímetre. Els 
forats han de tenir dimensions horitzontals i verticals de 0,80 m i 1,20 respectivament i han 
de tenir una separació entre eixos verticals màxima de 25 m.  

 En el cas de les sitges, el sector de la hipòtesis inicial s’ha hagut de dividir en dos sectors 
idèntics, ja que la superfície d’aquest segons el seu risc intrínsec era massa elevada. 
Aprofitant els pilars metàl·lics de separació entre pòrtics que coincideix amb l’eix de simetria 
horitzontal de la zona, s’ha de dividir amb paret mitgera amb plaques de formigó prefabricat 
tipus “Siporex” que garanteixin l’estabilitat al foc necessària i amb obertures que  permetin el 
pas funcional entre sectors i que compleixin els màxims recorreguts d’evacuació admissibles.  

Pel que fa al sector III la superfície supera en un 2,6% la superfície màxima admissible per al 
sector. Això suposa haver d’habilitar el 50% del perímetre exterior amb façanes accessibles 
o negociar amb les autoritats competents alguna mesura complementària per permetre 
aquest increment de superfície del sector d’acord amb el que disposa el reglament. La 
mesura pot ser compensatòria. El fet de protegir un altre sector de l’establiment més que el 
que fixa el reglament és una mesura que compensa l’increment de la superfície del sector III 
respecte el límit fixat, tenint en compte que el límit no es sobrepassa notòriament. 
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5.4.2. Estabilitat al foc dels elements constructius portants 

Les exigències de comportament al foc d’un element constructiu portant es defineixen per el 
temps en minuts, durant el qual l’element ha de mantenir la capacitat portant en un assaig 
normalitzat conforme a la norma de la decisió 2003/629/CE de la Comissió Europea.  

La classificació de reacció al foc dels materials constructius es farà conforme a la nova 
classificació europea amb marcatge CE si existeix norma harmonitzada. En cas contrari es 
farà segons norma UNE-EN 13501-1 (Classificació en funció del comportament al foc dels 
productes de construcció i elements per a la edificació) amb un sistema de conformitat 
equivalent al del marcatge CE. 

Estabilitat al foc dels elements constructius portants segons taula 2.2 del RSCIEI (R: 
Capacitat portant o resistència estructural):  

Taula 5.3: Estabilitat al foc dels elements constructius portants 

 Material Nivell de risc 
intrínsec 

Estabilitat 

(min) 

Estabilitat 
exigida 

(min) 

Sector I Acer Alt R 30 R 90 

Sector II Acer Alt R 30 R 90 

Sector III Acer Mitjà R 30 R 60 

Els casos en que l’estabilitat al foc és insuficient s’haurà d’aplicar un projectat de formigó de 
perlita-vermiculita sobre les bigues i columnes amb un gruix suficient per garantir l’estabilitat 
exigida.  

Estabilitat al foc de les cobertes lleugeres i suports en plantes sobre rasant que disposin de 
sistema d’evacuació de fums i sistema de ruixadors automàtics segons taula 2.4 del RSCIEI: 

En tots els casos s’haurà de comptar amb un sistema d’extracció de fums i gasos de 
combustió en risc mitjà i alt.  
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Taula 5.4: Estabilitat al foc de les cobertes i suports 

 Material Nivell de risc 
intrínsec 

Estabilitat 

(min) 

Estabilitat 
exigida 

(min) 

Sector I Jàsseres d’acer 
sobre pilars 
protegits amb 
pladur-foc i suport 
de planxa metàl·lica 
a dos aigües 

Alt R 15 R 15 

Sector II Jàsseres d’acer 
sobre pilars 
protegits amb 
pladur-foc i suport 
de planxa metàl·lica 
a dos aigües 

Alt R 15 R 15 

Sector III(1) Jàsseres d’acer 
sobre pilars 
protegits amb 
pladur-foc i suport 
de planxa metàl·lica 
a dos aigües 

Mitjà R 15 NO EXIGIBLE

(1) Excepte en zona d’expedicions on la coberta separa els sectors d’incendi III i IV I no es 
disposa d’extracció de fums.  

Pel que fa els prestatges metàl·liques dels sectors amb operació manual s’exigeix en tots els 
casos que tinguin sistemes de ruixadors una estabilitat al foc R-15, serà el cas del sector I i II. 

5.4.3. Resistència al foc dels elements constructius de tancaments 

Les exigències en el comportament al foc d’un element constructiu de tancament o 
delimitador, es defineixen per el temps durant l’element ha de mantenir les següents 
condicions (Decisió 2003/629/CE de la Comissió Europea), que s’indica a continuació dels 
paràmetres de comportament que són: 

Capacitat portant (R). 
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Integritat al pas de flames i gasos calents (E). 

Aïllament tèrmic (I). 

Resistència al foc de tota la paret de separació (sense funció portant) o mur limítrof amb una 
altra sector serà com a mínim : 

Taula 5.4: Resistència  al foc de parets mitgeres entre sectors 

 Material Nivell de 
risc 

intrínsec 

Resistència 

(min) 

Resistència 
exigida (min) 

Sector I Plaques prefabricades de 
formigó de gran format, 
tipus Siporex. 

Alt EI 240 EI 240 

Sector II Plaques prefabricades de 
formigó de gran format, 
tipus Siporex. 

Alt EI 240 EI 240 

Sector III Plaques prefabricades de 
formigó de gran format, 
tipus Siporex. 

Mitjà EI 240 EI 180 

Pel que fa a la resistència al foc de les cobertes, a on es disposin les parets de separació 
entre sectors, existirà una franja amb una amplada d’un metre amb un resistència al foc tal 
que sigui la meitat que la exigida en aquell element constructiu, per tal d’evitar la propagació 
horitzontal de l’incendi a sectors  veïns.  

Aquest element anirà fixat a la paret separadora entre sectors i a ambdues bandes d’aquesta 
a una distància major de 40 cm de la part inferior de la coberta. 

 

Fig. 5.2: Secció de la nau amb protecció horitzontal de coberta 
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Una altra solució factible és prolongar la paret separadora entre sectors d’un mínim 1 m per 
sobre de la coberta. D’aquesta manera s’aconsegueix una resistència al foc igual que la de la 
paret i s’evita la propagació horitzontal de l’incendi entre sectors. Aquesta solució és millor 
que l’anterior ja que assegura una millor protecció, 

 

Fig. 5.3: Secció de la nau amb protecció vertical de coberta 

Pel que fa a la resistència al foc de passos entre sectors els nivells d’estabilitat al foc hauran 
de ser: 

Taula 5.5: Estabilitat al foc dels elements de pas entre sectors 

Pas entre sector Sectors I i II (min) Sector III (min) 

Portes de pas EI 120 EI 90 

Comportes canalitzacions d’aire E 240 E 180 

Segellat de canalitzacions 
d’aigua 

E 120 E 90 

Segellat de safates de cables 
elèctrics 

E 240 E 180 

Segellat de tapes de registre E 120 E 90 

Tancaments practicables de 
galeries de servei  

E 240 E 90 

Quan la canonada que circuli a través un sector d’incendi estigui fabricada amb un material 
fusible, el segellat ha d’assegurar l’espai intern que deixi aquesta al fondre’s o cremar-se.  
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Les canonades d’aigua a pressió estan exemptes de segellat sempre i quan el forat estigui 
perfectament adaptat al seu diàmetre exterior. 

5.4.4. Evacuació de l’establiment industrial 

Els sectors de risc alt hauran de comptar amb dues sortides alternatives d’evacuació a 
l’exterior o cap a un altre sector. Longitud del recorregut d’evacuació màxim haurà de ser: 

Taula 5.6: Distància d’evacuació segons el núm. de sortides. 

 Una sortida recorregut 
únic (m) 

Dues sortides alternatives 
(m) 

Sector I No admès 25 

Sector II No admès 25 

Sector III 25 50 

En els magatzems i sitges els passos longitudinals i els recorreguts d’evacuació hauran de 
tenir un mínim de 1 m d’amplada, fet que es compleix en la distribució donada. Entre els 
sectors I i II caldrà habilitar una porta de pas en el punt mig de la paret que separa ambdós 
sectors, deixant un passadís que vagi per sota dels prestatges (treure el prestatge més baix) 
per complir aquestes distàncies d’evacuació. La porta ha de tenir 1 m d’amplada com a 
mínim, anàlogament al passadís. La resta de sortides i vies d’evacuació compleixen els 
requeriments d’evacuació ja que es disposa de passadissos amples, múltiples sortides de 
planta i passos entre sectors que asseguren els requisits mínims d’evacuació. 

5.4.5. Requisits constructius segons la configuració, ubicació i nivell de risc 
intrínsec  

Tots els aparells, equips, sistemes i components de les instal·lacions de protecció contra 
incendis dels establiments industrial, així com el disseny, la execució, la posta en 
funcionament i el manteniment de les seves instal·lacions, compliran el Reglament 
d’Instal·lacions de protecció contra incendis, Reial Decret 1942/1993 del 5 de novembre i 
l’ordre del 16 d’abril del 1998 sobre les normes de procediment i desenvolupament d’aquest. 

Els instal·ladors i mantenidors de les instal·lacions de protecció contra incendis també hauran 
de complir els requisits que, per ells, estableix el Reglament d’Instal·lacions de Protecció 
contra Incendis, aprovat pel Reial Decret 1942/1993 del 5 de novembre. 
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5.4.6. Sistemes automàtics de detecció 

La taula 5.7 representa la obligatorietat de disposar d’una instal·lació de detecció automàtica 
d’incendis en funció del nivell, de la superfície construïda de cada sector i del seu ús 
principal. 

Taula 5.7: Necessitat d’instal·lació de detecció automàtica 

 Tipus d’activitat Nivell de 
risc 
intrínsec 

Superfície 
(m2) 

Superfície 
mínima per 
sistema 
detecció (m2) 

Sistema de 
detecció 
automàtica 

Sector I Emmagatzematge Alt 1659,8 800 Sí 

Sector II Emmagatzematge Alt 1659,8 800 Sí 

Sector III Transformació Mitjà 5129,2 3000 Sí 

Si en un sector fos exigible o tingués una instal·lació de ruixadors automàtics i aquest també 
hagués de tenir detecció automàtica i els detectors a instal·lar fossin detectors tèrmics, la 
instal·lació de ruixadors automàtics eximeix la obligatorietat de la instal·lació de detectors 
tèrmics. 

5.4.7. Sistemes de transmissió i comunicació d'alarma 

En la taula 5.8 s'observa la obligatorietat de disposar d’un sistema manual d’alarma 
d’incendi, per tal de transmetre l’alarma de forma manual mitjançant polsadors al lloc de 
control i/o a la centraleta automàtica d’alarmes. La obligatorietat es dóna en funció de la 
superfície construïda de cada sector i del seu ús principal. 
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Taula 5.8: Necessitat d’instal·lació de sistema de transmissió i comunicació d’alarma 

 Tipus d’activitat Superfície 
(m2) 

Superfície 
mínima per a 
la instal·lació 

(m2) 

Sistema de 
transmissió 

manual 
d’alarma 

Sector I Emmagatzematge 1659,8 800 Sí 

Sector II Emmagatzematge 1659,8 800 Sí 

Sector III Transformació 5129,2 1000 Sí 

Els polsadors es situaran al costat de cada sortida d’evacuació del sector d’incendis. La 
distància mínima de recorregut des de qualsevol punt fins a arribar a un polsador no pot 
superar els 25 m. 

El sistema de comunicació de la alarma es tracta d’una senyal acústica transmesa per un 
sistema de comunicació d’alarma d’incendi i permetrà diferenciar si es tracta d’una alarma 
“d’emergència parcial” o “emergència general” segons el grau d’afectació de la emergència. 
Aquesta comunicació es farà preferentment per un sistema de megafonia. 

La obligatorietat de la instal·lació d’un sistema de comunicació d’alarma té en compte la 
suma de les superfícies de tots els sectors independentment d’altres variables.  

Taula 5.9: Condicions per a la instal·lació d’un sistema de comunicació i alarma 

 Superfície (m2) Superfície 

Mínima per a la 
instal·lació (m2) 

Sistema de 
comunicació 

d’alarma 

Tots els sectors 10819,42 10000 Sí 

5.4.8. Sistemes d’hidrants exteriors 

La necessitat de la instal·lació d’un sistema d’hidrants exterior ve reflectida en la taula 5.10 
en funció de la superfície dels sector, la configuració del sector i el seu nivell de risc intrínsec. 
Com que tots els sectors estan inclosos dins del mateix edifici, si només un de tots els 
sectors complís els requisits per tenir un sistema d’hidrants exteriors, els altres, encara que 
no ho requerissin, també se’ls hi ha d’instal·lar els sistema. D’aquesta manera s’assegura tot 
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el perímetre exterior de l’edifici i es facilita l’entrada als serveis d’emergència i el control de 
l’incendi. 

Taula 5.10: Necessitat d’instal·lació sistema d’hidrants exteriors 

 
Configuració 

de 
l’establiment 

Nivell de 
risc 

intrínsec 

Superfície 
(m2) 

Superfície mínima 
per sistema 

d’hidrants exteriors 
(m2) 

Sistema 
d’hidrants 
exteriors 

Sector I Alt 1659,8 2000 No 

Sector II Alt 1659,8 2000 No 

Sector III 

C 

 
Mitjà 5129,2 3500 Sí 

Les condicions que haurà de complir la seva instal·lació seran: 

 Els hidrants exteriors s’instal·laran de manera que la zona protegida per cadascun 
d’ells serà de 40 m de radi. 

 Un mínim d’un hidrant, situat preferentment a la entrada, haurà de tenir una sortida 
de radi 100 mm. 

 La distància entre l’emplaçament de cada hidrant i el límit exterior de l’edifici (façana), 
mesurats perpendicularment, haurà de ser de com a mínim 5 m. 

 En cas de que no es puguin complir els requisits anterior de la instal·lació s’haurà de 
justificar raonadament. 

Necessitats d’aigua per als hidrants exteriors: 

Com que existeix com a mínim un sector que és risc intrínsec alt, els cabals nominals dels 
hidrants es calcularan per a un nivell de risc intrínsec alt per a tot el perímetre de l’edifici i 
tenint en compte la seva configuració. Es tindrà en compte dos hidrants per el càlcul de 
reserva d’aigua i cabal subministrat específicament per a la xarxa d’hidrants. En el cas que 
es requereixi la simultaneïtat de funcionament amb d’altres sistemes com un sistema de 
ruixadors, a efectes de càlcul de reserva del dipòsit d’abastament d’aigua de protecció contra 
incendis (P.C.I)  i cabal subministrat serà d’un sol hidrant funcionant simultàniament amb els 
altres sistemes que determini el reglament.  
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         Taula 5.11: Necessitats hidràuliques per als hidrants exteriors 

Configuració de 
l’establiment 

Nivell de 
risc 

intrínsec 

Cabal per 
hidrant 
(l/min) 

Autonomia 
(min) 

Pressió mínima a 
la boca en 

funcionament (bar) 

C Alt 2000 90 5 

5.4.9. Extintors d’incendi 

El material inflamable que aporta més càrrega de foc a tots els sectors tractats en el present 
reglament, és el cartró, ja que està present tan en l’embalatge dels fàrmacs com en les 
caixes on s’empaqueten productes farmacèutics en gran quantitat. El cartró produeix focs de 
classe A, focs de combustibles sòlids que generen brasa. Atenent a la taula 3.1 del RSCIEI 
la eficàcia dels extintors serà: 

Taula 5.12: Eficàcia i superfície de protecció del extintors 

 Nivell de 
risc 

intrínsec 

Eficàcia 
mínima de 
l’extintor 

Superfície màxima 
protegida per unitat 

(m2) 

Sector I Alt 34A 300 

Sector II Alt 34A 300 

Sector III Mitjà 21A 400 

En cas de que la superfície total no fos divisor de 300 o 400 segons el cas, es posarà un 
altre extintor a partir dels 200 m2 o fracció en excés. 

Pel que fa a la eficàcia per focs tipus B (cremen sense deixar brasa) s’utilitzarà una eficàcia 
113B que és la mínima exigida. 

5.4.10. Sistemes de boques d’incendi equipades (BIEs) 

S’instal·laran en funció de la superfície del sector, del nivell de risc intrínsec i de la 
configuració de l’establiment. 
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Taula 5.13: Necessitat d’instal·lació de BIEs 

 Configuració de 
l’establiment 

Nivell de 
risc 

intrínsec 

Superfície 
(m2) 

Superfície 
mínima per 
sistema de 
BIEs (m2) 

Sistema de 
BIEs 

Sector I Alt 1659,8  500 Sí 

Sector II Alt 1659,8  500 Sí 

Sector III 

 

C 

Mitjà 5129,2 1000 Sí 

Les necessitats d’aigua i tipus de BIEs instal·lades a cada sector han de ser:  

Taula 5.14: Necessitats hidràuliques i tipus de BIEs 

 Configuració de 
l’establiment 

Nivell de 
risc 

intrínsec 

Tipus de 
BIE (DN en 

mm) 

Autonomia 
(min) 

Simultaneïtat 
(1) 

Sector I i II Alt DN 45 90 3 

Sector III 

C 

Mitjà DN 45 60 2 

(1) La simultaneïtat fa referència al màxim número de BIEs operant al mateix temps a efectes 
de càlcul de la autonomia. 

La pressió en funcionament haurà de ser: 2 bar ≤ P ≤ 5 bar 

Es pot disposar de grups reductors de pressió.  

Sistemes de ruixadors automàtics d’aigua 

La taula 5.15 representa la obligatorietat de disposar d’un sistema de ruixadors automàtics 
d’aigua atenent al nivell de risc intrínsec, la superfície construïda de cada sector, del seu ús 
principal i el tipus de configuració de l’edifici. 
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Taula 5.15: Necessitat sistema de ruixadors automàtics 

 Tipus d’activitat Configurac
ió de 

l’establime
nt 

Nivell de 
risc 

intrínsec 

Superfície 
(m2) 

Superfície 
mínima per 
sistema de 
ruixadors 

(m2) 

Sistema 
de 

ruixadors 

Sector I Emmagatzematge Alt 1659,8 1000 Sí

Sector II Emmagatzematge Alt 1659,8 1000 Sí

Sector 
III 

Transformació 

 

C 

 

 

Mitjà 5129,2 3500 Sí

Els sistema de ruixadors automàtics eximeix la obligació d’instal·lar un sistema de detecció 
per detectors tèrmics.  

5.4.11. Altres sistemes 

 Sistemes de columna seca 

Els sistemes de columna seca s’instal·len en edificis d’alçada 15 m o superior amb boques 
de sortida als recintes de les escales o en els vestíbuls previs a aquestes. 

L’activitat industrial en qüestió té una altura màxima de més de 15 m en la zona sitges, però 
és d’un sola planta, per tant no s’aplica la obligatorietat de la instal·lació d’un sistema de 
columna seca. 

 Sistemes d’aigua polvoritzada 

La instal·lació d’aquests sistemes té per finalitat refrigerar parts del contingut de l’edifici per 
evitar els efectes de la radiació de calor i assegurar la estabilitat estructural.  

En el cas de FARMALOGIC S.A. la instal·lació de ruixadors ja assegura la protecció del 
contingut i per tant no és necessari la instal·lació d’aquest tipus de sistemes, que són 
d’inundació total i no adequats per aquest tipus d’establiment. 
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 Sistemes d’espuma física 

Aquests sistemes tenen com a finalitat extingir focs de líquids inflamables per sufocació. La 
pel·lícula d’espuma que s’aboca per una boca on es mescla aigua amb additius espumògens 
en la proporció adequada del risc a tractar. Aquesta mescla aïlla la superfície lliure del líquid 
del comburent, l’oxigen. El foc s’acaba extingint per la falta de comburent.  

En l’activitat industrial en qüestió no tenim cap líquid inflamable ni cap risc especial que 
requereixi sufocació per espuma física, per tant no s’instal·larà aquest sistema. 

 Sistemes d’extinció per pols 

Aquests sistemes són indicats per a l’extinció de focs tipus B i C (tot i que també poden amb 
els de tipus A) que tenen una ràpida expansió del front de flama i que per tant es necessita 
una ràpida extinció per evitar la seva propagació en sectors limítrofes. Requereixen ser 
aplicats en sectors de mida petita i totalment estancs (sense obertures). 

Les condicions per a la seva instal·lació no es compleixen en cap dels tres sectors de 
l’activitat i no hi ha cap disposició vigent que obligui la seva instal·lació en el tipus de risc de 
FARMALOGIC S.A. 

 

 Sistema d’abastament d’aigua contra incendis 

La instal·lació d’aquest sistema es requereix si s’ha de donar servei a un o diversos sistemes 
de lluita contra incendis com: 

Xarxa de boques d’incendis equipades (BIEs) 

Xarxa d’hidrants exteriors 

Ruixadors automàtics 

Sistema d’aigua polvoritzada 

Sistema d’espuma física 

A FARMALOGIC S.A. s’ha vist que hi ha la obligatorietat de la instal·lació de tres d’aquests 
sistemes que requereixen l’abastament d’aigua per al seu servei a unes condicions de cabal, 
pressió i autonomia determinats: BIEs, hidrants exteriors i ruixadors automàtics. 
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El sistema consta de grup impulsor per assegurar cabal i pressió i dipòsit d’aigua exclusiu 
per la protecció contra incendis amb una reserva d’aigua determinada segons instal·lacions a 
protegir. 

Els coeficients de simultaneïtat per als tres sectors (falta determinar els requeriments per al 
sector IV que es farà a partir del Codi Tècnic de la Edificació) són: 

Es té un sistema de BIEs + hidrants + ruixadors automàtics 

Suma de cabals del 50% requerit per als hidrants (0,5·QH) segons taula 5.16 i el requerit per 
als ruixadors automàtics (QRA).  

Suma del 50% de la reserva d’aigua necessària per als hidrants (0,5·RH) i la necessària per 
als ruixadors automàtics (RRA) 

Taula 5.16: Necessitats hidràuliques genèriques del sistema d’abastament d’aigua contra 
incendis 

Tipus 
d’instal·lació 

Cabal requerit Reserva 
requerida 

Cabal 
subministrat 

per al sistema 
d’abastament 

d’aigua 

Reserva 
subministrada 
per al sistema 
d’abastament 

d’aigua 

BIEs QB RB 0,5·QH+QRA 0,5·RH+RRA 

Hidrants exteriors QH RH   

Ruixadors 
automàtics 

QRA RRA   

 Sistema d’enllumenat d’emergència 

Hauran de tenir un sistema d’enllumenat d’emergència les vies d’evacuació de cada sector si 
es compleixen les condicions de la taula 5.17: 

             Taula 5.17: Necessitat d’enllumenat d’emergència 

 Sistema d’enllumenat 
d’emergència 

Sector I i II Sí
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 Sistema d’enllumenat 
d’emergència 

Sector III Sí 

Les condicions que ha de complir el sistema d’enllumenat d’emergència són: 

o Serà fixa, tindrà una font pròpia d’energia i entrarà automàticament en 
funcionament al produir-se una fallada del 70% de la seva tensió nominal de 
servei. 

o En el moment en que es produeixi la fallada mantindrà les condicions de servei 
durant una hora. 

o Proporcionarà una lluminancia de 1 lux, com a mínim, en el nivell del terra en els 
recorreguts d’evacuació. 

o La lluminancia serà, com a mínim, de 5 lux en els espais tècnics on estiguin 
instal·lats quadres elèctrics, centres de control o comandaments d’instal·lacions 
tècniques de serveis o processos que es desenvolupin en el establiment 
industrial. 

o La uniformitat de la il·luminació proporcionada en els diferents punts de cada 
zona serà tal que el quocient entre la lluminància màxima i mínima sigui menor 
que 40. 

o Els nivells d’il·luminació s’han obtenir considerant nul el factor de reflexió de 
parets i sostres i contemplant un factor de manteniment adequat que tingui en 
compte la reducció del rendiment lumínic de les làmpades i la brutícia de les 
lluminàries. 

 Senyalització 

Es senyalitzaran d’acord amb el Reglament de Senyalització dels Centres de Treball, Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril: 

o Sortides d’us habitual o d’emergència  

o Mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual, quan no siguin fàcilment 
localitzables des d’algun punt de la zona protegida. 
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6. Compliment del Codi Tècnic de la Edificació 

El Codi Tècnic de la Edificació (CTE), Reial Decret 314/2006 de 17 de març, és el marc 
normatiu per el que es regulen les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els 
edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i 
habitabilitat, en desenvolupament del previst en la disposició addicional segona de la llei 
38/1999, de 5 de novembre, de Ordenació de la Edificació (LOE). 

En l’àmbit de la protecció contra incendis el CTE estableix la exigència bàsica “seguretat en 
cas d’incendi” i proporciona procediments que permeten acreditar el compliment amb 
suficients garanties tècniques. Les exigències s’han de complir en el projecte, la construcció, 
el manteniment i la conservació del edificis i les seves instal·lacions. 

6.2. Àmbit d’aplicació 

El CTE és d’aplicació en les obres de construcció, ampliació, modificació, reforma o 
rehabilitació d’edificacions públiques i privades que requereixin la corresponent llicència o 
autorització legalment exigible. 

En el cas d’edificis industrials serà d’aplicació en tots aquells casos on el Reglament de 
Seguretat contra Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI) fa referència a la ja derogada 
Norma Bàsica de la Edificació Condicions de Protecció contra Incendis del 1996 (NBE 
CPI’96). El reglament contempla la aplicació de nova reglamentació en substitució d’aquesta 
en: 

 Activitats industrials, tallers artesanals i similars amb densitat superficial de càrrega 
de foc inferior a 42 MJ/m2, sempre i quan la superfície útil sigui inferior o igual a 60 
m2.  

 Activitats d’ús no industrial amb diferent titularitat. 

 Activitats d’ús no industrial amb la mateixa titularitat que superin els següents límits: 

 Zona comercial: Superfície construïda superior a 250 m2. 

 Zona administrativa: Superfície construïda superior a 250 m2. 

 Sales de reunions, conferències, projeccions: Capacitat superior a les 100 persones 
assegudes. 

 Arxius: Superfície superior a 250 m2 o volum superior a 750 m2. 
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 Bar, cafeteria, menjador de personal: Superfície construïda superior a 150 m2 o 
capacitat per a servir a més de 100 comensals simultàniament. 

 Biblioteca: Superfície construïda superior a 250 m2. 

 Zones d’allotjament de personal: Capacitat superior a 15 llits. 

En el cas de FARMALOGIC S.A. s’aplicarà el Document Bàsic SI (Seguretat en cas 
d’Incendi) del Codi Tècnic de la Edificació en el sector d’incendi IV d’oficines i serveis ja que 
compleix les condicions de superfície. També s’aplicarà en el dimensionat de mitjans 
d’evacuació dels altres sectors, tenint en compte el càlcul d’ocupació aplicant el Reglament 
de Seguretat contra Incendis en Establiments Industrials. 

6.3. Propagació Interior 

Els edificis s’ha  de compartimentar en sectors d’incendi. Les superfícies màximes d’aquests 
es podran duplicar quan estiguin protegits per una instal·lació automàtica d’extinció que no 
sigui exigida per el document bàsic. 

El CTE determina els requeriments mitjançant una classificació dels sectors a partir de l’ús 
que se’n fa. El sector IV té com ús principal l’administratiu ja que és on està el departament 
tècnic, la direcció, l’arxiu etc. El menjador, cantina i vestuaris també s’inclouran en aquest ús, 
ja que són zones destinades a activitats subsidiàries de la principal, s’ha de determinar si es 
poden tractar dins del mateix sector o requereixen complir unes altres condicions relatives al 
seu ús. 

El CTE defineix l’ús administratiu com a edifici, establiment o zona en el que es 
desenvolupen activitats de gestió o de serveis en qualsevol de les seves modalitats. També 
es consideren en aquest ús, edificis destinats a altres activitats, quan les seves 
característiques constructives i funcionals, el risc derivat de la activitat i les característiques 
dels ocupants es puguin assimilar a aquest ús millor que a qualsevol altre. 

Les zones d’un establiment d’ús administratiu destinades a altres activitats subsidiàries de la 
principal, com cafeteries, menjadors etc., han de complir les condicions relatives al seu ús 
previst. 

6.3.1. Compartimentació en sectors d’incendi 

La superfície construïda del sector és de 1037,47 m2, inclou els usos subsidiaris, els quals 
s’haurà d’avaluar si conformen sector apart depenent de les característiques d’aquests. La 
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superfície màxima que permet el CTE per a ús administratiu és de 2500 m2. Així dons no hi 
ha cap limitació de superfície en el sector que ens obligui a dividir-lo en diferents sector. 

La taula 6.1 mostra la classificació del risc associat a les diferents zones que tenen activitats 
subsidiàries diferents a l’ús principal administratiu i que poden tenir un risc més elevat que la 
resta. Segons el grau d’aquest risc, aquestes zones s’hauran de compartimentar respecte a 
la resta i constituir sectors independents. La classificació del risc es fa a partir de la taula 2.1 
de l’apartat SI 1 del CTE, en funció de la potència instal·lada de la maquinària específica de 
l’ús en qüestió o del volum segons l’ús de la zona. Si el risc associat és menor que el risc 
baix, s’indica amb “no aplica” a la columna corresponent. De ser així la zona no s’haurà de 
compartimentar i formarà part del sector IV. 

Taula 6.1: Classificació d’àrees de risc especial 

Zona Potencia instal·lada 
(kW) 

Volum (m3) Risc associat 

Arxiu No aplica 306,74 Mitjà 

Cuina cantina (1) 6,8 No aplica No aplica 

Sala impressió No aplica 32,78 No aplica 

(1) En la cantina hi han 4 microones, 2 cafeteres i 2 neveres. Respectivament s’ha considerat 
una potència de 4x800W, 3x850W i 2x350W. Al menjador no hi ha cap aparell elèctric. 

L’únic local de risc especial és l’arxiu, que degut a la seva alta càrrega de foc induïda per al 
seu volum, s’haurà de sectoritzar respecte la resta de les oficines. 

Les condions de resistència al foc d’aquest local s’indiquen a la taula 6.2, les dades 
corresponen a un local de risc especial mitja: On els paràmetres de comportament al foc són: 

R: Resistència estructural o capacitat portant (estabilitat), E: Integritat i al pas de les flames i 
fum, I: Aïllament tèrmic, van seguits dels minuts a que es mantenen aquests característiques. 

Taula 6.2: Condicions de resistència al foc dels elements estructurals del local de risc 
especial 

Característica Risc mitjà 

Resistència al foc de l’estructura portant 
(min) 

R 120 
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Característica Risc mitjà 

Resistència al foc dels forjats que separen 
la zona del resta de l’edifici. (min) 

REI 120

Vestíbul d’independència a cada 
comunicació de la zona amb la resta. 

Sí

Portes de comunicació amb la resta de 
l’edifici. (min) 

2xEI2 30-C5

(1)

Màxim recorregut d’evacuació fins a alguna 
sortida del local. 

25 m

(1) L’explicació dels codis a que fa referència s’expliquen en el següent apartat. 

El vestíbul d’independència tindrà parets EI 120 i portes EI2 30-C5. La distància entre els 
contorns de la superfície escombrada per les portes del vestíbul serà com a mínim de 0,50 
m. Així doncs amb les portes de l’arxiu de 0,8 m, la distància entre porta i porta haurà de ser 
de 2,1 m. 

El recorregut d’evacuació es compleix, ja que aquest es considera des de qualsevol punt 
interior susceptible de ser ocupat fins a la sortida del recinte ja que aquesta té un vestíbul 
d’independència. Així doncs el màxim recorregut d’evacuació per a aquest local serà de 13 
m. 

Pel que fa a la resistència al foc dels elements portants, forjats es compleix sense cap 
necessitat de protecció addicional ja que l’estructura portant és de formigó armat amb forjat 
bidireccional. 

6.3.2. Pas d’instal·lacions a través d’elements de compartimentació 
d’incendis  

La compartimentació contra incendis dels espais ocupables ha de tenir continuïtat en els 
espais ocults. La resistència al foc dels espais ocults serà, com a mínim, la  mateixa que la 
del sector, en registres per a manteniment podrà ser la meitat. 

La resistència al foc dels elements de compartimentació s’ha de mantenir en els punts on 
aquests són travessats per elements d’instal·lacions com canonades, conduccions, cables 
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etc. Per a tal efecte es disposarà d’elements obturadors que en cas d’incendi segellin les 
obertures i garanteixin la resistència al foc del sector amb una comporta tallafocs automàtica. 

6.3.3. Reacció al foc d’elements constructius, decoratius i de mobiliari 

La taula 6.3 mostra la reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari. 

Els codis de la taula fan referència a la reacció al foc dels elements segons la classificació de 
les Euroclasses. La primera lletra fa relació a la combustibilitat, de menys a més de la “A”  a 
la “F” que és no catalogat i ordenades alfabèticament, poden contenir un subíndex 1 o 2 en 
el mateix grup de menys a més (com en el cas de les portes). La “s” fa referència a la 
producció de fums (smoke) de 1 a 3 en grau creixent i la “d” (drop) al goteig dels materials 
quan es fonen i es troba entre el 0 i el 2 de poc a molt goteig. La classificació la marca el 
Decret 312/2005 i tots els productes han d’estar homologats per les Euroclasses que 
determina aquest Decret. El subíndex “FL” (floor) es refereix al terra. 

Taula 6.3: Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari 

Zona Revestiments de sostres i 
parets 

Revestiments del terra 

Sector IV C-s2,d0 EFL 

Arxiu B-s1,d0 BFL-s2 

6.4. Propagació exterior 

La limitació en la propagació exterior d’un incendi impedeix que aquest s’extengui a sectors o 
edificis annexes diferents a l’origen d’aquest. 

Per tal de limitar el risc de propagació exterior horitzontal de l’incendi a través de la façana 
cap a d’altres sectors de l’edifici, els punts d’ambdues façanes que no siguin com a mínim EI 
60 han d’estar separats una distància de 2 m. Aquesta distància està en funció de l’angle 
format per els plans exteriors de les façanes. En el cas de FARMALOGIC S.A. aquest angle 
és un angle recte de 90º. El punt de trobada d’ambdues façanes és a la zona de la sala de 
juntes que limita amb la paret de les sitges. Aquesta paret ja supera en la seva totalitat una 
resistència EI 60 i no té cap obertura ni zona vidrada. 

En la limitació del risc de propagació vertical de l’incendi per la façana entre dos sectors 
d’incendi, la façana també ha de ser EI 60 en una franja d’un metre d’alçada, com a mínim, 
mesurat en el pla de la façana. En la façana entre el sector IV i III s’ha de tenir en compte 
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aquesta franja perquè en la façana oest del sector IV hi ha vidres, però la façana del sector 
inferior no hi ha obertures a menys d’un metre de la part inferior dels vidres i té en la seva 
totalitat una EI>60. 

Pel que fa a les cobertes, per limitar la propagació exterior de l’incendi entre dos sectors, 
aquestes han de tenir un mínim REI 60. Les zones que no compleixin hauran d’estar ha una 
determinada distància de l’altra coberta. En el cas de FARMALOGIC S.A. les cobertes tenen 
en la seva totalitat una REI>60 i els punts de trobada entre les cobertes del sector IV i les 
altres estan a diferents cotes, és per això que no cal tenir en compte cap distància de 
seguretat entre punts de baixa resistència al foc entre cobertes. 

Els materials que ocupin més del 10% de la coberta, així com claraboies, lluernaris, elements 
de ventilació, il·luminació o extracció de fums hauran de ser de classe de reacció al foc BROOF 

(referent al sostre). 

6.5. Evacuació d’ocupants 

La determinació i dimensionat dels elements d’evacuació es realitza mitjançant el càlcul de la 
ocupació de cada zona o tipus d’activitat. 

6.5.1. Càlcul de la ocupació 

La taula 6.4 determina la ocupació de cada zona o tipus d’activitat en funció de la seva 
densitat d’ocupació que vindrà determinada per l’ús d’aquesta. 

Taula 6.4: Ocupació de les zones del sector IV 

Ús previst Zona, tipus 
d’activitat 

Densitat 
d’ocupació 
(m2/persona) 

Superfície útil 
(m2) 

Ocupació 
(persones) 

Qualsevol Local neteja Ocupació nul·la 6,75 0

Administratiu Oficines 10 414,83 42

Administratiu/ 

Pública 
concurrència 

Vestíbuls, 
lavabos, 
vestidors  i zones 
d’ús públic 

2 302,57 152

Pública Cantina, zones 10 60 6
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Ús previst Zona, tipus 
d’activitat 

Densitat 
d’ocupació 
(m2/persona) 

Superfície útil 
(m2) 

Ocupació 
(persones) 

concurrència de servei 
restauració 

Pública 
concurrència 

Menjador, públic 
assegut en 
restaurants 

1,5 108,44 73 

Arxiu Arxiu 40 111,54 3 

   Ocupació total 276 

Així doncs, la ocupació total de la planta serà de 276 persones.  

6.5.2. Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació 

Havent determinat la ocupació total del sector, es determina el número de sortides de planta i 
els recorreguts d’evacuació. 

La planta disposa més d’una sortida de planta. D’aquesta manera, les longituds dels 
recorreguts d’evacuació han de ser d’un màxim de 50 m des de qualsevol zona susceptible 
de ser ocupada. El recorregut des de l’origen fins a arribar a algun punt amb un mínim de 
dos recorreguts alternatius no ha de superar els 25 m. Aquests recorreguts s’han de calcular 
tenint en compte una de les sortides inutilitzades. 

L’origen d’evacuació per a locals amb una ocupació de menys de 1 persona/10 m2 i que la 
seva superfície no excedeixi de 50 m2, l’origen d’evacuació es troba a la mateixa porta del 
local o habitació, aquest és el cas de les oficines, arxiu i cantina.  

Es pot comprovar sobre plànol que inutilitzant qualsevol sortida la planta compleix els 
recorreguts d’evacuació. 

La capacitat d’evacuació de l’escala protegida en evacuació descendent és de 274 persones 
(taula 4.2 del CTE). Aquest es considera sortida de planta, perquè dóna pas a un sector 
diferent, amb capacitat per acollir totes les persones a menys de 30 m de l’accés per la 
escala en aquest, en zones de circulació i lliures d’obstacles, tenint en compte una ocupació 
de 0,5 m2/persona. 
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6.5.3. Dimensionat dels mitjans d’evacuació 

La distribució d’ocupants cap a les sortides a efectes del dimensionat dels mitjans 
d’evacuació s’ha de fer sota la mateixa hipòtesi, suposar una sortida inutilitzada i distribuir els 
ocupants cap a les restants.  

D’aquesta manera la relació és de 138 persones per sortida. La escala al ser protegida (en 
l’aplicació del RSCIEI s’havia de protegir) es permet salvar una alçada d’evacuació de 28 m, 
la qual cosa és suficient per al cas de FARMALOGIC S.A. 

La taula 6.5 mostra el dimensionat dels mitjans recorreguts d’evacuació, la mida real i la 
teòrica mínima, en cas de que no compleixin els requeriments del dimensionat  mínim 
s’hauran d’adequar. 

Taula 6.5: Amplades requerides pels recorreguts d’evacuació 

Sortida de planta Amplada real mínima de 
portes i passos per 
assolir la sortida (m) 

Amplada 
requerida (1) 
(m) 

Adaptació 

1. General, a través de vestíbul 
que comunica menjador, zona 
vestuaris i zona administrativa. 

1,86 0,80 No

2. Sortida a exterior 
sobrerassant. 

  0,63 0,80 Si (2)

3. A través d’escala protegida 0,80 0,80 No

(1) Per al càlcul de l’amplada de portes i passos de les sortides 1 i 2 el càlcul es realitza: A≥ 
P/200≥ 0,80 m, en el cas de l’escala la porta d’accés al vestíbul a través de l’entrada s’ha 
agafat com a pas mínim del recorregut d’evacuació. 

(2) Si aquesta sortida no es considera d’evacuació, el sector segueix complint els criteris de 
distància d’evacuació, és per això que no cal adaptar la porta. La capacitat d’evacuació de 
les altres sortides és de 372 i 160 persones per a la sortida 1 i 3 respectivament, superant el 
mínim de 138 persones ambdues.  

6.5.4. Portes situades en recorreguts d’evacuació 

Les portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i les proveïdes per a la evacuació de 
més de 50 persones, seran abatibles amb eix de gir vertical i sistema de tancament. O sinó, 
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no actuaran mentre hi hagi activitat a les zones a evacuar, o bé consistiran d’un sistema de 
fàcil i ràpida obertura des del cantó d’on provingui la circulació, sense haver d’utilitzar una 
clau i sense haver d’actuar sobre més d’un mecanisme. Per això han de complir amb la 
norma UNE-EN 179:2003 VC1, sempre i quan es tracti de la evacuació de zones ocupades 
per persones que en la seva majoria estiguin familiaritzades amb l’entorn, com és el cas d’un 
lloc de treball habitual. 

Les portes de sortida del sector han d’obrir en el sentit de l’evacuació, menys en el cas de 
l’arxiu ja que és un recinte amb menys de 50 persones d’ocupació màxima.  

6.5.5. Senyalització dels mitjans d’evacuació 

S’utilitzaran les senyals de sortida, d’ús habitual o d’emergència, definides a la norma UNE 
23034:1988. 

Totes les sortides de recinte, planta o de l’edifici es senyalitzaran amb el rètol “SORTIDA”, 
excepte en recintes de menys de 50 m2. Hauran de ser fàcilment visibles. 

No s’haurà d’utilitzar el rètol “SORTIDA D’EMERGÈNCIA” ja que totes les sortides no són 
d’ús exclusiu com a emergència. 

S’ha de disposar de senyals indicatives de recorreguts d’evacuació, visibles des de qualsevol 
origen d’evacuació des del que no es divisió directament les senyals indicatives de sortida. 
Els punts amb alternatives confuses d’evacuació s’hauran de posar senyals que determinin 
clarament l’alternativa correcta. També s’hauran de senyalitzar les portes no vàlides per 
evacuació i que puguin induir a error amb la senyal de “SENSE SORTIDA”, tals com l’arxiu i 
la cantina. 

La mida de les senyals serà: 

 210 x 210 mm. quan la distància d’observació de la senyal sigui inferior als 10 m. 

 420 x 420 mm. quan la distància d’observació de la senyal estigui entre els 10 i 20 m. 

 594 x 594 mm. quan la distància d’observació de la senyal estigui entre els 20 i 30m. 

6.6. Detecció, control i extinció de l’incendi 

La disposició dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis que es requereixen i es 
detallen en aquesta secció, en les instal·lacions de FARMALOGIC, S.A. s’haurà de realitzar 
el disseny, l’execució i la posada en funcionament  segons el que està establert en el 
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Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis, aprovat pel Reial Decret 1942/93, de 
5 de novembre. 

6.6.1. Dotació de les instal·lacions de protecció contra incendis 

La taula 6.6 detalla la dotació i les característiques de les instal·lacions de protecció contra 
incendis atenent  la taula 1.1 de la secció SI 4 del CTE. 

Taula 6.6: Dotació i característiques de les instal·lacions de protecció contra incendis en el 
sector IV 

Instal·lacions Condicions Obligatorietat Requeriments 
d’instal·lació 

Característiques 

Extintors 
portàtils 

En tot cas Sí Cada 15 m. de 
recorregut en 
planta des de 
qualsevol origen 
d’evacuació 

Eficàcia 21A-113B 

Boques 
d’incendi 
equipades 

Superfície 
construïda 
sector>2000 
m2 

(1037,47 m2) 

No Cada 25 m de 
recorregut en 
planta des de 
qualsevol origen 
d’evacuació 

25 mm. 

Hidrants 
exteriors  

Superfície 
construïda 

sector>5000 
m2 

No (en 
l’aplicació del 

RSCIEI si 
aplicava) 

- - 

Instal·lació 
automàtica 
d’extinció 

Altura 
evacuació>80

m 

No - - 

Columna seca Altura 
evacuació>24

m 

No - - 

Sistema de 
detecció i 

Superfície 
construïda 

No - - 
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Instal·lacions Condicions Obligatorietat Requeriments 
d’instal·lació 

Característiques 

alarma 
d’incendi 

sector>2000 
m2 

Els extintors portàtils són l’únic equip que caldrà instal·lar al sector IV. No obstant, en 
l’aplicació del Reglament de Seguretat contra Incendis en Establiments Industrials Reial 
Decret 2267/2004, d’aplicació en els altres sectors de l’activitat, s’ha d’instal·lar hidrants 
exteriors, sistema de detecció i alarma, boques d’incendi equipades i sistema d’extinció 
automàtica en aquests. L’instal·lació dels hidrants exteriors, també servirà per assolir un 
nivell més alt de seguretat en el sector IV, perquè en cas d’emergència poden ser utilitzats 
tant per aquest sector com per els altres.  

Hi ha la possibilitat de protegir, més enllà dels reglaments, el sector IV per compensar la 
superfície del sector III és més elevada del límit permès pel seu nivell de risc. El sobrecost 
d’instal·lar, per exemple el sistema d’alarma d’incendis en un sector més, no suposa una 
gran despesa, perquè la inversió important es realitza en la instal·lació de la centraleta 
d’alarmes, que haurà d’instal·lar-se obligatòriament per les característiques dels altres 
sectors. També és el cas del sistema d’extinció automàtica, l’equip de bombeig i el dipòsit 
d’aigua per a les instal·lacions de protecció contra incendis no s’haurà de sobredimensionar 
pel fet de protegir un sector on no és exigible i per tant del risc més baix possible. El fet de 
protegir el sector més del que marca la legislació influeix en la disminució de les primes de 
les assegurances i, més important, en la seguretat de les persones.  

6.7. Intervenció dels bombers 

Els requisits per la intervenció dels bombers són d’igual aplicació que pel Reglament de 
Seguretat contra Incendis en Establiments Industrials. El redactat del Codi Tècnic de la 
Edificació és més recent i per això es donaran els requisits seguint aquest codi. 

6.7.1. Condicions d’aproximació i entorn 

Els vials d’aproximació als espais de maniobra, en el cas d’edificis amb altura d’evacuació 
descendent menor de 9 m, com és el cas (7,5 m), han de complir: 

 Amplada lliure mínima: 3,5 m 
 Altura mínima lliure: 4,5 m 
 Capacitat portant del vial: 20 kN/m2 

Aquest requisits es defineixen per assegurar el pas de vehicles pesats d’intervenció com una 
autoescala o camions cisterna. 



Disseny d’un sistema integral d’autoprotecció d’ una activitat industrial de risc Pàg. 51 

 

L’amplada dels vials de l’activitat és de  6 m. L’altura lliure és en tot el recinte superior al límit, 
degut a la inexistència de túnels o sortints de façanes. Els accessos estan pensat per a 
camions tràilers de més de 15 t. així doncs la capacitat portant és superior a la fixada. 

L’espai de maniobra s’ha de mantenir lliure de mobiliari urbà, arbrat, jardins etc. De la 
mateixa manera, en llocs on es prevegi l’actuació amb escales o plataformes hidràuliques 
s’evitaran elements com cables elèctrics aeris o arbres que puguin dificultar-ne l’accés. 

La condició de punxonament de 10 t. sobre 0,2 m de diàmetre s’ha de mantenir en tapes de 
registre de les canalitzacions de serveis públics situats en aquest espai. En cas de tenir 
dimensions superiors a 0,15 m x 0,15 m, s’hauran de complir les especificacions de la norma 
UNE-EN 124 :1995.  

6.7.2. Accessibilitat per façana 

Les façanes hauran de disposar de forats que permetin l’accés des de l’exterior al personal 
del servei d’extinció d’incendis. Aquests forat hauran de complir: 

Facilitar l’accés a la planta de l’edifici, de forma que l’altura de l’ampit de la finestra respecte 
el nivell de planta sigui inferior a 1,20 m. 

Les dimensions mínimes hauran de ser de 0,80 m d’ample x 1,20 m d’alçada.  

La distància màxima entre eixos verticals de dos forats consecutius no ha d’excedir els 25 m. 
sobre la façana. 

L’establiment de FARMALOGIC S.A.  compleix els anteriors requisits. La planta del mòdul 
d’oficines es troba totalment envidriada per la seva part davantera i aquesta és de fàcil accés 
des de el carrer de circumval·lació a la nau i la zona de maniobres d’expedicions. 
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7. Disseny de les instal·lacions 

En aquest apartat es realitzarà el disseny de les instal·lacions de protecció contra incendis 
que han de ser instal·lades atenent a l’aplicació de la reglamentació dels apartats 5 i 6. 

El dimensionat i característiques d’aquestes, es realitzaran atenent les recomanacions i 
especificacions de les Regles Tècniques publicades per Ceprevén (Asociación de 
Investigación para la Seguridad de Vidas y Bienes).  

Les Regles Tècniques Ceprevén proporcionen la suficient informació tècnica per al disseny, 
instal·lació i posada en funcionament dels sistemes PCI i compleixen i donen informació 
sobre els condicionaments legals vigents.  Estableixen els requisits mínims exigibles de les 
instal·lacions per obtenir una garantia de qualitat i eficàcia suficient.  

Les Regles Tècniques Ceprevén estan alhora avalades per la Unespa (Unión Española de 
Entidades Aseguradores y Reaseguradoras) i la CEA (Comité Europeo de Seguros) i es 
segueixen estàndards europeus de qualitat, d’aquesta manera s’unifiquen els criteris de 
disseny a nivell comunitari. La redacció i les actualitzacions d’aquestes regles tècniques les 
porten a terme els millors experts del país, la gran majoria enginyers industrials, que tenen 
una reconeguda experiència en els sectors industrials o en l’administració pública. 
Gaudeixen de gran prestigi i són la base de disseny per a moltes de les instal·lacions que 
s’implanten a Espanya. Per això es creu justificada i adequada la seva utilització per al 
present projecte. 

Els requisits fixats per els reglaments que siguin d’aplicació específica es tindran en compte 
també alhora de projectar les instal·lacions.  

7.2.  Sistema de detecció i alarma 

El sistema de detecció i alarma tindrà cobertura total, ja que tot i que en el sector IV la seva 
instal·lació no és d’obligat compliment, la Associació Nacional d’asseguradores recomana la 
seva instal·lació a tots els sectors d’incendi. Tenint en compte que a la resta de sectors és 
obligada la seva instal·lació, no comportarà un sobrecost excessiu fer-la total i la prima de les 
assegurances permetrà l’amortització del capital.  

La disposició i tipus de sistemes a instal·lar es realitzarà a partir de la norma editada per 
Ceprevén R.T.3.-DET (Regla Tècnica per al disseny i instal·lació de detecció automàtica i 
alarma d’incendis). 
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El sistema de detecció automàtica d’incendis cobrirà totes els espais de l’edifici exceptuant 
els expressament exclosos per normativa. 

Els locals exempts de la instal·lació seran: 

 Habitacions d’ús sanitari, excepte zones comuns d’accés. 

 Locals protegits per una instal·lació automàtica i separada de la resta de zones 
adjacents per elements resistents al foc: Aquest supòsit és vàlid per a instal·lacions 
de detectors tèrmics. 

 Passos de cables inferiors a 2 m2 i sense accés. 

 Àrees sobre les que no existeixi dubtes sobre la no necessitat de la seva protecció. 
Aquestes hauran de ser degudament justificades. 

 Espais sota falsos terres i sobre falsos sostres que: 

 Tinguin menys de 0,8 m d’alçada 

 Menys de 10 m de longitud 

 Menys de 10 m d’amplada 

 La seva densitat de càrrega de foc sigui inferior a 25 MJ/m2 

 No tinguin cables que siguin el sistemes d’emergència, sempre i quan no 
tinguin una resistència al foc de com a mínim 30 min. 

7.2.1. Zones de detecció 

L’edifici s’haurà de dividir en zones de detecció de manera que es pugui determinar 
ràpidament el lloc d’origen de l’alarma a partir de les senyals generades a l’equip de 
senyalització (central d’alarmes). S’han de prendre mesures per identificar correctament els 
polsadors manuals d’alarma. 

Aquesta divisió en zones ha de tenir en compte la disposició interna de l’edifici, les possibles 
dificultats d’investigació o de moviment. 

Les zones de detecció han de complir: 

 Superfície inferior a 1700 m2 a vigilar. 
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 Si la superfície està destinada a oficines o locals, no pot ser superior a 500 m2 o 7 
locals. 

 Una zona no pot incloure més d’una planta, excepte forats d’escala protegits. 

 Els detectors instal·lats en a galeries de cables i en instal·lacions de ventilació i aire 
acondicionat han de formar una zona específica de detecció. 

 Cada detector, o la seva proximitat ha d’estar identificat, indicant la zona a la que 
pertany. 

Tenint en compte les especificacions anteriors les zones de detecció seran: 

Taula 7.1: Zones de detecció 

Zona Núm. de locals Superfície vigilada (m2) 

Sector I 1 1656 

Sector II 1 1656 

Mòdul de recepció i expedició (sector 
III) 

5 1418 

Zona picking I: àrea de pas i 
magatzem picking (sector III) 

3 1494 

Zona de picking II: resta (sector III) 4 1526 

Sala de bateries (sector III) 1 103 

Magatzem camera frigorífica (sector 
III) 

1 580,8 

Zona administració, arxiu i tècnica 
(sector IV) 

6 463 

Zona serveis (sector IV) 7 499 

No s’inclouen lavabos 
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La fig. 7.1 esquematitza la divisió de l’edifici en zones de detecció: 

 

Fig. 7.1: Divisió de l’edifici en zones de detecció 

7.2.2. Selecció de detectors i polsadors 

Els factors que condicionen la elecció del tipus de detectors són: 

 Materials presents a la zona i la manera en que poden cremar. 

 La configuració de la zona. 

 Possibles efectes de calefacció i ventilació. 

 Condicions ambient en els locals vigilats. 

 Possibilitat de generació de falses alarmes. 

Generalment els detectors escollits seran els que permeten tenir la senyal més ràpida sota 
les condicions ambientals de les zones en les que estan instal·lats. 

Els detectors d’incendis es projectenen per detectar una o més característiques del foc: fum, 
calor, radiació i altres productes de combustió. Cada tipus de detector respon de diferent 
manera a les diferents manifestacions d’un incendi. 
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La taula 7.2 mostra la selecció dels diferents detector per a cada zona i les característiques 
d’aquests. 

Taula 7.2: Tipus de detectors a instal·lar en funció de les característiques de les zones 

Zona Tipus de detector Característiques zona 

Sector I Lineal de fums Baixa ocupació, temperatura 
ambient, alta densitat de 
càrrega de foc. Àrea gran i  
gran alçada lliure 

Sector II Lineal de fums Baixa ocupació, temperatura 
ambient, alta densitat de 
càrrega de foc. Àrea gran i 
gran alçada lliure 

Mòdul de recepció i expedició 
(sector III) 

Òptic de fum Mitjana ocupació, 
temperatura ambient, 
mitjana densitat de càrrega 
de foc. Àrea mitjana i 
bastant alçada lliure 

Zona picking I: àrea de pas i 
magatzem picking (sector III) 

Lineal de fums Alta ocupació, temperatura 
ambient, mitjana densitat de 
càrrega de foc. Àrea gran i 
gran alçada lliure 

Zona de picking II: resta 
(sector III) 

Lineal de fums Alta ocupació, temperatura 
ambient, mitjana densitat de 
càrrega de foc. Àrea gran i 
gran alçada lliure 

Sala de bateries (sector III) Òptic de fum Baixa ocupació, temperatura 
ambient, mitjana densitat de 
càrrega de foc. Àrea petita i 
poca alçada lliure 

Magatzem camera frigorífica 
(sector III) 

Termovelocimetric Baixa ocupació, temperatura 
baixa, mitjana densitat de 
càrrega de foc. Àrea i 
alçada lliure mitjana 
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Zona Tipus de detector Característiques zona 

Zona administració, arxiu i 
tècnica (sector IV) 

Òptic de fum Alta ocupació o baixa 
depenent dels locals, 
climatització, baixa densitat 
de càrrega de foc excepte 
en arxiu. Àrea petita i alçada 
baixa. 

Zona serveis (sector IV) Òptic de fum Alta ocupació, climatització, 
baixa densitat de càrrega de 
foc. Àrea petita i alçada 
baixa. 

Característiques dels detectors instal·lats: 

Tenen un rang de resposta suficientment ràpida, són d’ús general.   

Els detectors òptics de fum amb camera de ionització són especialment sensibles al fum que 
conté petites partícules com les generades per focs de ràpid desenvolupament amb flama, 
però són menys sensibles a les partícules de major mida com les originades per productes 
que generen brases i cremen sense una generació de flama ràpida. Detecten l’estat incipient 
de l’incendi (primeres partícules volàtils generades).  

Els lineals de fums permeten abastar una gran àrea amb molts pocs detectors i consten d’un 
emissor  i d’un detector que s’instal·len a una alçada determinada per no trobar-se amb 
obstacles. Quan el flux dels rajos infrarojos que emeten l’emissor no és detectat pel receptor 
en el cas de ser obstaculitzat pel fum d’incendi ho detecten.  Detecten l’incendi en l’estat 
inicial (generació de fums) 

Els termovelocimètrics detecten increments de temperatures un cop la radiació tèrmica de 
l’incendi comença a ser moderada. Són recomanables a zones refrigerades amb una 
sensibilitat adequada a la temperatura ambient del local.  

Els polsadors manuals d’alarma s’instal·laran adossats a les parets de manera que la 
distància mínima de recorregut des de qualsevol punt fins a arribar a un polsador no pot 
superar els 25 m. S’instal·laran a la totalitat de l’establiment. Estaran ben senyalitzats per no 
crear confusió amb d’altres dispositius destinats a altres tasques i es situaran preferentment 
al costat de les boques d'incendi a fi d'agrupar al màxim els elements de protecció contra 
incendis. 
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7.2.3. Xarxa de detecció, central d’alarmes i sirena 

La xarxa de detecció automàtica d'incendis comença en una central automàtica situada a la 
sala de control i vigilància de la planta baixa (sector III) i des de la central s'efectua una 
distribució de circuits pel sostre de la planta, amb caixes de derivació als llocs on hi ha la 
instal·lació d'algun element connectat (detector, polsador o sirena d'alarma). 

Els elements de la instal·lació seran de detecció individual, a fi de facilitar la localització dels 
conats d'incendi o avís des de polsadors manuals d’alarma i la programació des de la central 
de detecció per designar les zones d'identificació o efectuar modificacions per reformes o 
manteniment. 

Els elements que van associats a les línies de detecció han d’ocupar un 80% com a màxim 
de la capacitat de les mateixes, a fi que puguin recollir els elements que vagin afegint-se en 
el futur en l'interior dels locals o per canvis de distribució. 

Es troben instal·lats intercalats en les línies, mòduls aïlladors de curtcircuits que permeten 
detectar els i aïllar per trams. 

La central és l'encarregada de realitzar totes les accions pertinents en funció del senyal que 
rebin dels detectors i/o polsadors manuals d’alarma. 

La central automàtica de detecció és microprocessada amb teclat de comandament 
incorporat, codi d'accés, pantalla amb display LCD per a visualització d'incidències, sortida 
de transmissió d'alarma a distància, sortida de connexió a impressora, mòdul d'alimentació, 
proves i senyalització, mòdul horari i plànol d'alarma dia-nit , sirena electrònica de dos tons , 
font d'alimentació i bateries estanques de Ni/Cd d'emergència per a funcionament d'una hora 
en mode d'alarma i 72 hores de repòs. 

La transmissió acústica de l'alarma a l'interior de l'edifici es realitzarà mitjançant les sirenes 
acústiques, des de la central de detecció es donarà un senyal que pot ser automàtic i també 
manual, a aquest sistema per poder efectuar la transmissió de l'alarma. 

Els llocs de control de ruixadors estaran connectats amb la central de detecció perquè 
aquesta informi en el moment en què algun ruixador hagi actuat. 

L'alerta produïda pels polsadors d’alarma es realitza mitjançant un senyal transmès pel 
sistema de megafonia, amb missatges de codi de la consigna general a les persones 
responsables. 
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7.3.  Columnes d’hidrants a l’exterior 

Els requisits de l’instal·lació del sistema de columna d’hidrants a l’exterior en el sector III per 
el Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials obliga a la instal·lació 
d’aquests al voltant de tot el perímetre l’establiment industrial. 

La instal·lació es realitzarà a partir de la R.T.2.-CHE (Regla Tècnica per a instal·lacions de 
columnes d’hidrants a l’exterior dels edificis). 

L’hidrant a instal·lar serà del tipus de columna seca, que són els més habituals. Tindrà forma 
de columna es connectarà a la xarxa general de distribució i emergirà del sòl. A la columna 
estaran col·locats els ràcordds de connexió. L’aigua s’introduirà a la columna només quan 
s’obri la vàlvula principal, situada sota la línia del terra. L’hidrant estarà composat d’un cap, 
cos i vàlvula.  

El sistema de columna d’hidrant de columna seca tindrà el cos de l’hidrant ocupat per l’aigua 
només quan el sistema estigui en funcionament. Així doncs, en cas de col·lisió accidental 
contra la columna, l’aigua no sortirà perquè la vàlvula principal sota terra impedirà el seu pas. 

El cos de l’hidrant estarà construït en fundició gris (grafit laminar) segons norma UNE 36-111 
o fundició dúctil (grafit esferoidal) segons norma UNE 36-118. L’eix i peces del mecanisme 
d’accionament i tancament, s’hauran de protegir de la corrosió, utilitzant peces de bronze, 
llautó o acer inoxidable segons norma UNE 36-075. Els ràcords de connexió segons norma 
UNE 23.400. 

En la figura 7.2 es poden apreciar els components d’una columna exterior d’hidrant de 
columna seca: 
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Fig. 7.2: Detall elements d’una columna d’hidrant exterior 

La ubicació de les columnes d’hidrants exteriors s’haurà de senyalitzar d’acord amb la norma 
UNE 23.033, on s’indicaran les coordenades de l’hidrant més pròxim. 

Per a la comprovació de les condicions de qualitat i efectivitat del funcionament de les 
columnes d’hidrants exteriors, es realitzarà els assaigs descrits a les normes UNE 23.405-90, 
UNE 23.406-90 i UNE 23.407-90, que s’acreditaran mitjançant el certificat de marca de 
conformitat emès i controlat periòdicament per una entitat acreditada. 

La verificació i manteniment de les columnes d’hidrants exteriors es realitzarà segons el 
Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis aprovat pel Reial Decret 1942/1993 
de 5 de novembre. 

7.3.1. Característiques hidràuliques 

La xarxa s’haurà de calcular hidràulicament per poder subministrar els cabals eficaços 
mínims i temps d’autonomia següents segons la superfície total a protegir. 

L’establiment té més de 5000 m2 i hi han sectors de risc alt, per tant el sistema de columna 
exterior d’hidrants tindrà com a mínim: 

 Un temps d’autonomia de 90 min.  
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 Cabal eficaç de 500 l/min per cada una de les boques. 

 La pressió residual a cada boca no serà inferior a 7 bar. Com que la xarxa és 
utilitzada amb d’altres sistemes de protecció contra incendis s’admetrà una pressió 
residual inferior a cada una de les boques (5 bar mínim) sempre i quan es garanteixi 
un cabal eficaç requerit. 

 Constant de descàrrega k=895 

7.3.2. Emplaçament i distribució  

La distància entre cada columna d’hidrant i el límit de la façana, mesurada en direcció normal 
a aquesta, haurà d’estar entre 5 i 15 m. També s’ha de tenir en compte que la distància entre 
qualsevol punt de la façana, a nivell de rasant, i una columna d’hidrant exterior haurà de ser 
inferior a 40 m. L’accés als hidrants i la seva ubicació ha de permetre una fàcil connexió dels 
equips que s’hagin d’utilitzar. La boca principal haurà de ser instal·lada oposada a l’edifici i en 
direcció perpendicular a aquest. S’instal·laran un total de sis columnes d’hidrants exteriors 
per cobrir tot el perímetre de l’establiment. 

La figura 7.3 representa de manera esquemàtica l’àrea de façana protegida per una sola 
columna d’hidrant exterior: 

 

Fig. 7.3: Façana protegida per una columna d’hidrant exterior 
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La figura 7.4 esquematitza l’àrea d’ubicació òptima d’una columna d’hidrant exterior: 

 

Fig. 7.4: Àrea d’ubicació de les columnes d’hidrants exteriors 

7.3.3. Característiques constructives de la xarxa 

Les característiques que complirà la xarxa seran: 

La xarxa es disposarà en forma d’anell, amb vàlvules de seccionament que assegurin com a 
mínim el servei de tres columnes d’hidrants exteriors en el cas que hi hagi una avaria parcial. 

Les canonades seran d’acer i hauran d’anar protegides contra la corrosió per un sistema de 
suficient garantia. 

Es disposarà d’un extrem lliure, amb una vàlvula, per operacions de neteja interior per flux 
d’aigua. 

S’hauran de considerar els efectes tèrmics de dilatació en les canonades exteriors. 

Hi haurà un lloc de control per a la xarxa d’hidrants per assegurar les condicions de 
funcionament i realitzar el manteniment de la xarxa, les característiques i components del lloc 
de control s’aprecien a la fig. 7.5. Anirà situat immediatament abans de les vàlvules de 
sectorització. 

La fig.7.5 mostra l’esquema hidràulic bàsic de la xarxa de 6 columnes d’hidrants exterior: 
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Fig. 7.5: Esquema hidràulic de la xarxa de columnes d’hidrants exteriors en anell 

La figura 7.6 detalla el lloc de control i els seus components és vàlid tant per al sistema de 
ruixadors (aniran equipats també amb alarma hidràulica) com per a columnes d’hidrants 
exteriors (C.H.E): 

 

Fig. 7.6: Esquema components del lloc de control de les columnes d’hidrants exteriors 
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7.3.4. Abastament d’aigua per a les columnes d’hidrants exteriors 

L’abastament d’aigua serà del tipus superior segons Regla Tècnica Ceprevén R.T.2.-ABA 
2002 (Regla Tècnica Ceprevén per a abastaments d’aigua contra incendis) aplicada en 
posteriors apartats i tenint en compte el temps d’autonomia de 90 min. 

La xarxa podrà ser alimentada per una xarxa general d’incendis comuna amb les altres 
instal·lacions de protecció, tenint en compte els mínims requeriments per cada una de les 
instal·lacions que han de funcionar simultàniament. Aquests criteris de simultaneïtat seran 
els indicats per la R.T.2.-ABA 2002. 

7.3.5. Equip auxiliar complementari 

L’equip auxiliar complementari per a una sortida de diàmetre 70 mm estarà constituïda per: 

 Mànegues segons norma UNE 23.091, hi haurà una tram de mànega de 15 m de 
longitud i 70 mm  de diàmetre i dos trams més de mànegues de 15 m de longitud i 45 
mm de diàmetre. 

 Llances de material resistent als esforços mecànics i a la corrosió. Tindran incorporat 
un sistema d’obertura i tancament i estaran proveïdes de boquilla que tingui la 
possibilitat d’accionament per permetre la sortida d’aigua en forma de xorro o 
polvoritzada. Hi haurà una llança de 70 mm i dues de 45 mm. 

 Hi hauran com accessoris una bifurcació 70-2/45 amb vàlvules en ambdues sortides, 
una reducció de connexió 70/45 i una clau per la vàlvula, en cas de ser necessària 
per a la posada en servei. 

Tots els ràcord de connexió per a l’equip auxiliar s’ajustaran a la norma UNE 23.400- ús 
normal. 

L’equip auxiliar complementari es trobarà en un armari proveït de porta de fàcil obertura i 
accés ràpid. L’armari tindrà la mida suficient per a tot l’equip i es trobarà sec i 
convenientment ventilat per prevenir humitats, per tant, el pis haurà d’estar elevat del terra.  

Hi haurà tants equips auxiliars com sortides de 70 mm tingui el sistema exterior d’hidrants de 
tal manera que la distància a recórrer entre un armari i la columna d’hidrant exterior més 
pròxima, no serà més de 40 m.  
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7.4.  Boques d’incendi equipades 

La instal·lació de boques d'incendis equipades (BIEs) es realitzarà segons la R.T.2.-BIE 
(Regla Tècnica per a instal·lacions de boques d’incendi equipades) publicada per Ceprevén. 

Les característiques, assaigs de conformitat i qualitat de les BIEs de 45 mm i 25 mm de 
diàmetre es faran segons normes EN 671-1 :2001 i EN 671-2 :2001 respectivament. 

La diferència principal entre la BIE de 45 mm i la de 25mm, és que la primera té una mànega 
flexible i és necessari el seu desplegament total abans d’obrir la vàlvula de pas de l’aigua per 
impedir l’estrangolament. En canvi la BIE de 25 mm té la mànega semirrígida, això possibilita 
el seu funcionament sense procedir, abans, a la seva extensió total. El diàmetre és el de la 
mànega.  

En el cas de l’establiment industrial de FARMALOGIC, S.A. es requereix segons el 
Reglament de Seguretat contra Incendis en Establiments Industrials la instal·lació de 
sistemes de BIEs en els sectors I, II i III del tipus de 45 mm que seran de 25 m de longitud de 
mànega. 

La senyalització seguirà les especificacions de la norma UNE 23.033. 

La verificació i manteniment de les BIEs es realitzarà segons el Reglament d’Instal·lacions de 
Protecció contra Incendis aprovat pel Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre. 

7.4.1. Pressió i cabal en la instal·lació 

Les característiques hidràuliques seran: 

 Cabal mínim: Qmín=198 l/min 

 El diàmetre de l’orifici de la llança-boquilla serà de 13 mm, amb un factor k=85 

 La pressió residual màxima a l’entrada de l’equip serà de P=5,5 bar. 

 La simultaneïtat per al càlcul hidràulic serà de 3 BIEs funcionant simultàniament 
(pitjor cas possible segons reglamentació, sector I i II risc alt). 

 Autonomia de funcionament=90 min 

7.4.2. Xarxa específica de BIEs 

Condicions de la xarxa de BIEs: 
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Les canonades seran d'acer amb o sense soldadures segons convingui. 

La xarxa estarà disposada en forma d’anell. Comptarà amb vàlvules de seccionament per 
zones. 

Abans de la posada en servei de la instal·lació, el sistema es sotmetrà a una prova 
d’estanqueitat i resistència mecànica. Es sotmetrà la xarxa a una pressió estàtica de 1,5 
vegades la pressió nominal del sistema i un mínim de 10 kg/cm2. En les condicions de 
funcionament especificades anteriorment la pressió de prova serà de Pprova= 8,25 bar, com 
que és inferior a 10 bar, la Pprova=10 bar. 

7.4.3. Abastament d’aigua 

Anàlogament a l’abastament d’aigua del sistema de columnes d’hidrants exteriors, serà del 
tipus superior segons Regla Tècnica Ceprevén R.T.2.-ABA 2002, ja que ambdós sistemes 
s’abastaran del mateixa xarxa d’aigua específica per a les instal·lacions de protecció contra 
incendis (P.C.I). 

7.4.4. Emplaçament i distribució 

Les condicions d’emplaçament seran: 

S’hauran de situar en les parets interiors o pilars dels locals a protegir, de manera que quedi 
a una altura inferior a 1,5 m respecte el terra i a una distància màxima de 5 m de les portes o 
sortides de cada sector d’incendis.  

La determinació del número de BIEs i la seva distribució es farà de manera que la totalitat de 
la superfície a protegir estigui coberta, com a mínim per una BIE, considerant un abast 
nominal de 5 m més de la longitud de la mànega (àrees formades per  circumferències de 30 
m de diàmetre). 

La màxima separació entre BIEs serà de 50 m. La distància entre qualsevol punt del local 
protegit fins a la BIE més pròxima no excedirà els 25 m. 

Les zones al voltant de les BIEs s’hauran de mantenir lliures d’obstacles per permetre un 
accés fàcil i espai de maniobra suficient. 

7.5.  Extintors mòbils 

La instal·lació d’extintors mòbils es realitzarà segons la R.T.2.-EXT (Regla Tècnica per a 
instal·lacions d’extintors mòbils) publicada per Ceprevén. 
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Els extintors seguiran els criteris especificats a la norma UNE 23.110, concretament als 
apartats del 1 al 6. 

Un extintor com a recipient a pressió haurà de complir els requisits de la Directiva Europea 
97/23/CE i del Real Decret 769/1999, de 7 de maig. 

El tipus d’extintor a instal·lar seran els extintors d’espuma, els de tipus ABC àmpliament 
utilitzats en el nostre país, i els extintors d’anhídrid carbònic (CO2).  

Ambdós tipus d’extintors estaran permanentment pressuritzats. Els extintors mòbils de pols 
tenen un agent extintor sòlid polsegós, aconsegueix la pressió necessària per impulsar-se 
amb l’ajuda d’un gas inert (normalment nitrogen), que és introduït en el recipient a pressió, 
durant la fabricació o la recarrega de l’extintor mòbil. En el cas dels d’anhídrid carbònic, 
l’agent extintor es troba en fase líquida i gasosa a la vegada, té una alta tensió de vapor en 
les condicions en què està contingut en el cos de l’extintor i això és el que proporciona la 
seva pròpia pressió d’impulsió. 

La figura 7.7 mostra els components i el detall d’un extintor pressuritzat internament 
mitjançant gas inert. 

 

Fig. 7.7: Secció extintor internament pressuritzat mitjançant gas inert 

La senyalització seguirà les especificacions de la norma UNE 23.033. Tots els extintors 
hauran d’anar proveïts dels corresponents marcatges CE i marca de conformitat de la norma 
(segons Reglament d’instal·lacions de Protecció contra Incendis, Reial Decret 2267/2004, de 
3 de desembre). La Norma EN-3 (UNE 23.110) especifica que sobre el cos de l’extintor (que 
ha d’anar pintat de vermell) es fixarà una etiqueta, o serigrafia, indicant les característiques 
més importants de l’extintor i també les seves instruccions d’ús. 
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La verificació i manteniment dels extintor mòbils es realitzarà segons el Reglament 
d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis aprovat pel Reial Decret 1942/1993 de 5 de 
novembre i Ordre Ministerial de 16 d’abril de 1988. 

7.5.1. Classificació segons la seva eficàcia 

Segons l’eficàcia per a l’extinció, els extintors mòbils es classifiquen segons la llar tipus que 
són capaços d’extingir, identificat per un número i una lletra. El número fa referència a la 
quantitat de combustible utilitzada en la llar i la lletra a la classe de foc. El número defineix la 
mida creixent de la llar tipus que és capaç d’extingir l’extintor, d’entre una sèrie de llars tipus 
normalitzades, numerades en ordre creixent per la seva mida i constituïdes per combustibles 
de classe A i B. Per els focs de la classe C, la classificació només admet extintors “aptes” o 
“no aptes” i per als focs de classe D(focs metàl·lics) no hi ha classificació. Els focs es 
classifiquen en: 

 Classe A: Materials sòlids, generalment de tipus orgànic, en que la seva combustió 
normalment forma brases. 

 Classe B: Focs de líquids i de sòlids que, per acció de calor, passen a estat líquid 
comportant-se com aquest (per exemple: sòlids grassos). 

 Classe C: Focs de gasos 

 Classe D: Focs de metalls amb alt poder reactiu.  

Per als assatjos de focs de classe A, s’utilitzen biguetes de fusta, per als de classe B 
gasolina d’aviació en recipients cilíndrics.  

7.5.2. Distribució i característiques dels extintors 

En l’aplicació del Reglament de Seguretat contra Incendis en Establiments Industrials, 
s’especifica l’eficàcia de l’agent extintor necessària per a cada sector. En el cas del sector on 
no és d’aplicació aquest reglament s’instal·laran extintors de la eficàcia requerida per el Codi 
Tècnic de l’Edificació. 

Els extintors que s’instal·laran per complir amb les eficàcies requerides, seran del tipus de 
pols polivalent ABC: 

La següent taula 7.3 mostra l’eficàcia i característiques dels extintors ha instal·lar (els dels 
sectors de risc alt s’instal·laran d’eficàcia superior a la fixada per el reglament per manca de 
subministrament dels requisits exactes):  
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Taula 7.3: Característiques dels extintors a instal·lar a cada sector 

Zona Eficàcia 
comercial del 

extintors 

Quantitat 
d’agent extintor 

(kg) 

Duració de la 
descàrrega 

(s) 

Superfície  
protegida per 

unitat (m2) 

Sector I 43 A 144 B 12 15 300

Sector II 43 A 144 B 12 15 300

Sector III 21 A 113 B 6 12 200

Sector IV 21 A  113 B 6 12 200

La superfície protegida per unitat serà la marcada en la taula i s’haurà de tenir en compte 
que qualsevol extintor haurà d’estar a menys de 25 m de qualsevol origen d’evacuació. 

Els extintors d’anhídrid carbònic s’instal·laran en zones de tots els sectors amb probabilitat de 
l’existència de foc d’origen elèctric (quadres elèctric, sala d’informàtica etc.). 

Aquests extintors seran d’eficàcia 55 B, amb una duració de la descàrrega de 9 s i una 
càrrega de CO2 de 5 kg. No es poden substituir per als d’obligada instal·lació, hi hauran de 
ser com a alternativa. 

Els extintors d’anhídrid carbònic tenen millor comportament en focs d’origen elèctric perquè 
l’agent extintor té menys conductivitat elèctrica que els de pols. Una altra avantatge molt clar, 
és que els equips electrònics o quadres elèctrics no queden afectats per la descàrrega de 
l’extintor, d’aquesta manera tot el que no hagi estat afectat pel foc no quedarà inutilitzat. 

7.6.  Sistema de ruixadors automàtics 

El disseny i instal·lació del sistema de ruixadors automàtics es realitzarà segons la R.T.1.-
ROC (Regla Tècnica per el disseny i instal·lació de sistemes de ruixadors automàtics) 
publicada per Ceprevén.  

El disseny del sistema de ruixadors automàtics és la instal·lació que es descriurà amb més 
detall en el present projecte degut a la seva complexitat. La instal·lació serà totalment interior 
i serà en via humida ja que no hi ha un risc elevat de congelació. 

El sistema de ruixadors cobrirà totes les zones de l’establiment. Aquest sistema està 
projectatat per detectar un conat d’incendi i apagar-lo mitjançant aigua en la seva fase inicial 
o controlar-lo per a que pugui ser extingit per d’altres mitjans. 
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El manteniment del sistema de ruixadors serà de vital importància per garantir el seu 
funcionament en cas de necessitat. Es habitual que els responsables dels establiments on hi 
ha aquest tipus d’instal·lacions es desentenguin o facin un manteniment molt precari. Per 
aquest motiu es donaran les recomanacions adients i es detallarà a l’Annex del present 
projecte periodicitat de les revisions. 

7.6.1. Descripció 

Un sistema de ruixadors consisteix en un o diversos abastaments d’aigua i una o més 
instal·lacions de ruixadors; cada instal·lació té un lloc de control i una xarxa de canonades 
sobre la que s’instal·len els caps dels ruixadors. Aquestes se situen en posicions 
especificades en el sostre i, en el seu cas, entre prestatges o d’altres llocs específics.  

Les parts de que consta un ruixador estàndard es mostren a la següent figura 7.8: 

 

Fig. 7.8: Parts d’un ruixador estàndard 

Els ruixadors funcionen a temperatures predeterminades per a descarregar l’aigua sobre la 
part afectada per l’incendi. La temperatura de funcionament s’escull en funció de la 
temperatura ambient. Únicament funcionen els ruixadors que es troben prop de l’incendi, ja 
que seran els afectats per el calor d’aquest i s’assolirà la temperatura de treball.    

Tots els elements que pot tenir una instal·lació, es mostren en la figura 7.9: 
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Fig. 7.9: Possibles elements d’una instal·lació de ruixadors automàtics 

7.6.2. Zones protegides 

Es protegirà la totalitat de l’establiment de FARMALOGIC, S.A. (sectors I, II, III i IV). 

Excepte: 

 Lavabos y WC (excepte vestuaris) de construcció no combustible que no s’usin per 
emmagatzemar materials combustibles. 

 Escales protegides i tancades 

 Àrea tècnica 

La reglamentació vigent aplicada en apartats anterior obliga a la instal·lació de sistemes de 
ruixadors a tots els sectors menys al sector IV. Tot i així es molt recomanable per a la 
seguretat de persones i béns la instal·lació a la totalitat de l’establiment. Es proposarà com a 
mesura complementària a les autoritats competents per tal de que s’accepti que la superfície 
del sector III és superior a la màxima permesa i d’aquesta manera no s’haurà d’habilitar la 
façana exterior accessible que resulta menys pràctic per a l’activitat. 

7.6.3. Classes de risc 

Existeixen classificacions de risc que s’han de tenir en compte abans de fer el dimensionat 
de la instal·lació. 
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La classe de risc s’ha classificat en base a la norma UNE 23590 en base al càlcul del risc 
intrínsec calculat en l’aplicació del Real Decret 2267/2004. 

La classificació dels sectors en el tipus de risc segons normativa d’instal·lació de ruixadors 
automàtics: 

Taula 7.4: Risc dels sectors per a la instal·lació de ruixadors automàtics 

Zona Superfície (m2) Risc 

Sector I 1656 REA categoria III 

Sector II 1656 REA categoria III 

Sector III 5129 RO grup 3 

Sector IV 1037 RL sense categoria 

RL: Risc lleuger. Usos no industrials amb poca càrrega de foc i combustibilitat i que no 
tinguin cap superfície superior a 126 m2. 

RO grup 3: Risc ordinari. Usos comercials i industrials on es processen o fabriquen materials 
combustibles amb càrrega de foc i combustibilitat mitjans amb alçades d’emmagatzematge 
entre 2,1 i 3 m. 

REA: Risc extra, emmagatzematge a gran alçada categoria III. Emmagatzematge de 
productes amb altures superiors als 4 m. L’elecció de la categoria s’ha pres de manera 
conservadora, correspon a un emmagatzematge amb caixes de cartró pesades, algunes 
característiques de la instal·lació de ruixadors es prendran considerant una categoria II: 
caixes de cartró lleugeres. 

En el cas de l’emmagatzematge de FARMALOGIC, S.A. a totes les zones es tracta d’un 
emmagatzematge  tipus ST4 (prestatge paletitzat). La figura 7.10 mostra el mètode 
d’emmagatzematge ST4: 
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Fig. 7.10: Detall sistema d’emmagatzematge ST4 

La taula 7.5 detalla l’alçada i mètode d’emmagatzematge per al sector III: 

Taula 7.5: Alçada i mètode d’emmagatzematge 

Zona Alçada emmagatzematge 
(m) 

Mètode 
d’emmagatzematge 

Magatzem producció 2,45 ST4

Camera frigorífica picking 2 ST4

Magatzem camera frigorífica 2,45 ST4

Magatzem psicotròpics 2 ST4

Magatzem sitges 13,45 ST4

Els emmagatzematges tipus ST4 han de tenir una amplada dels passadissos superior a 1,2 
m. L’amplada real mínima és de 2 m. 

El càlcul hidràulic es realitzarà a partir de la classificació anterior. 

7.6.4. Criteris de disseny hidràulic 

Una primera aproximació a la densitat mínima de disseny serà la especificada en la següent 
taula 7.6, atenent a la classificació de l’apartat anterior, la classificació és vàlida només per 
ruixadors instal·lats en el sostre: 
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Taula 7.6: Característiques hidràuliques sistema de ruixadors automàtics 

Classe de risc Densitat mínima de 
disseny (l/min·m2) 

Àrea d’operació (m2) 

RL 2,25 84 

RO3 5,0 216 

REAIII 9 260 

El sistema de ruixadors serà en via humida. El sistema es trobarà pressuritzat contínuament 
amb aigua, en el cas que es produeixi una depressió (obertura d’un ruixador), es trencarà 
l’equilibri de pressió produint l’accionament de la vàlvula d’alarma, té menys retard que el 
sistema de via seca on l’aigua ha de recórrer un tram de canonada abans d’arribar al cap del 
ruixador. Els sistemes de via seca s’utilitzen en zones on hi ha perill de congelació. 

7.6.5. Protecció únicament en el sostre 

La taula 7.7 especifica la densitat de disseny i àrea operació segons la categoria i l’alçada 
màxima d’emmagatzematge permesa per al sector III amb protecció només en el  sostre. Les 
altures d’emmagatzematge indicades a la taula es consideren les màximes possibles per una 
protecció eficient amb ruixadors instal·lats només en el sostre. La distància vertical entre 
l’alçada màxima permesa d’emmagatzematge i els ruixadors del sostre no haurà de superar 
els 4 m. Així doncs, en el cas del sector III els caps dels ruixadors s’hauran d’instal·lar a una 
alçada màxima de 7 m respecte el paviment de la nau. La màxima distància entre els caps 
dels ruixadors i el sostre serà de 450 mm i la mínima de 75 mm. En el sector III es tindrà en 
compte l’alçada màxima d’emmagatzematge que pot haver-hi per dissenyar tota la 
instal·lació d’aquest sector. 

Taula 7.6: Característiques instal·lació de ruixadors automàtics del sector III 

Grup 3 

Mètode d’emmagatzematge ST4 

Alçada màxima d’emmagatzematge real 2,45 m 

Alçada màxima d’emmagatzematge 
permesa per les condicions de disseny 

3 m 

Densitat de disseny  5 l/min·m2 
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Àrea d’operació 216 m2

7.6.6. Protecció amb ruixadors intermitjos a les prestatges 

En el cas dels sectors I i II degut a la seva gran alçada d’emmagatzematge i a l’elevada 
càrrega de foc tenen una classificació REA, Risc extra, emmagatzematge a gran alçada 
categoria III amb mètode d’emmagatzematge ST4. És per això que precisa d’una instal·lació 
de ruixadors intermitjos als prestatges per poder tenir una eficàcia d’extinció suficient. Si 
només s’instal·lessin al sostre no podrien cobrir tota l’alçada d’emmagatzematge i no 
complirien amb la normativa. 

La densitat de disseny dels ruixadors situats al sostre haurà de ser igual o superior a 
l’especificada en aquest apartat per als ruixadors intermitjos als prestatges. 

La següent taula 7.7 determina els criteris de disseny per als ruixadors al sostre amb 
protecció a les prestatges per als sectors I i II: 

Taula 7.7: Característiques instal·lació de ruixadors automàtics del sector I i II 

Categoria III

Mètode d’emmagatzematge ST4

Alçada màxima d’emmagatzematge real 13,45 m

Alçada màxima d’emmagatzematge 
permesa per les condicions de disseny 

No aplica

Alçada màxima permesa per sobre del 
nivell més elevat dels ruixadors 
(deflector) 

2,2 m

Densitat de disseny  9 l/min·m2

Àrea d’operació 260 m2

Tots els ruixadors dels nivells intermitjos entre els prestatges estaran protegits de l’aigua 
descarregada pels ruixadors superiors mitjançant una placa metàl·lica de 160 mm de 
diàmetre, instal·lada immediatament a sobre i de manera que no obstaculitzi la distribució 
horitzontal de l’aigua. S’instal·laran també gàbies de protecció per prevenir possibles cops 
durant el moviment dels productes emmagatzemats. 
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La figura 7.11 mostra el sistema de protecció antiaigua i cops per els ruixadors situats en 
nivells intermitjos entre els prestatges: 

 

Fig. 7.10: Sistema de protecció de cops i aigua per als ruixadors 

7.6.7. Elecció dels ruixadors 

El tipus de ruixador escollit són convencionals amb factor K-80 de resposta estàndard. Són 
els tipus de ruixadors més estandaritzats i per tant els més econòmics. No obstant tenen una 
eficiència i comportament adequat i la seva estandardització ha permès obtenir un producte 
àmpliament provat i de qualitat a baix cost. 

La temperatura de funcionament del ruixador ha d’ésser com a mínim 20 ºC superior a la 
màxima temperatura que es preveu per condicions ambientals. Tenint en compte que la 
temperatura màxima en període d’estiu a Catalunya pot ser d’uns 35 ºC, però que els 
ruixadors més pròxims al sostre es poden escalfar per la radiació d’aquest fins a uns 45 ºC la 
temperatura més adient que es comercialitza i que és la que té un ús més ampli són els de 
68 ºC. Aquests corresponen a una ampolla de color vermell. Aquesta ampolla de vidre conté 
un líquid que en assolir els 68 ºC de mitjana s’expandeix suficientment per dilatació tèrmica 
que trenca el recipient que actua com a vàlvula de tancament de la boquilla i activa la 
circulació de l’aigua a través d’aquesta. 

Les zones amb ruixadors de diferents característiques seran : 

Cameres frigorífiques: s’instal·laran els ruixadors amb ampolla taronja que té una 
temperatura de funcionament de 57 ºC i que és la més baixa que es comercialitza 
àmpliament. La temperatura en aquestes cameres es manté entre 2 ºC i 8 ºC, però per casos 
excepcionals de manteniment o fallada de l’equip de refrigeració es poden arribar a 
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temperatures ambient, és per això que no es poden instal·lar ampolles amb sensibilitat 
tèrmica molt baixa que es comercialitzen per aplicacions especials a preus elevats. 

Ruixadors en nivells intermitjos en els prestatges: Els ruixadors actuen per calor, el calor en 
els primer estat d’un incendi i en zones de gran alçada, com els sectors III i IV, s’estratifica i 
només s’apreciaria l’augment de la temperatura als nivells més elevats degut a la densitat 
més baixa de l’aire calent. Per això en aquests sectors i en els nivells intermitjos s’instal·laran 
ruixadors convencionals K-80 de resposta ràpida Aquests no necessiten estar sotmesos tant 
de temps com els convencionals a la temperatura de treball per funcionar ja que el menor 
mida de l’ampolla permet que el líquid del seu interior assoleixi mes ràpidament la 
temperatura de treball.  Els tipus de ruixadors a instal·lar s’especifiquen a la taula 7.8: 

Taula 7.8: Tipus de ruixadors a instal·lar per a cada sector 

 Tipus Temperatura i 
color de 
l’ampolla 

Sensibilitat 

Sector I i II sostre K-80 68 ºC vermella Convencional 

Sector I i II intermitjos K-80 68 ºC vermella Ràpida 

Sector III i IV K-80 68 ºC vermella Convencional 

Cameres frigorífiques 
sector III 

K-80 57 ºC taronja Convencional 

7.6.8. Requisits de pressió i cabal per al sistema 

L’abastament d’aigua haurà de ser capaç de subministrar a cada lloc de control els cabals i 
pressions especificats per normativa. La pèrdua de càrrega per fricció i pressió estàtica, entre 
l’abastament d’aigua i cada lloc de control haurà de calcular-se independentment. La pressió 
mai ha de superar els 12 bar de pressió, excepte durant les proves de pressió de les 
canonades on la pressió màxima de prova serà de 15 bar. 

La taula següent resumeix tots els requisits mínims que han de complir els sistemes de 
ruixadors per a cada sector seguint la normativa utilitzada:  
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Taula 7.9: Requisits de pressió i cabal dels ruixadors per a cada sector 

 Risc Densitat de 
disseny 

(l/min·m2) 

Cabal de 
disseny (l/min) 

Pressió de 
descàrrega (bar) 

mínima 

Sector I REA III 9 2300 0,5 

Sector II REA III 9 2300 0,5 

Sector III RO 3 5 1.080 0,35 

Sector IV RL 2,25 190 0,3 

La relació cabal/pressió de descàrrega  del ruixador ve donada per l’equació: 

PkQ ⋅=                                                                                                                   (eq. 7.1) 

k: Constant del ruixador (l/min·bar1/2) 

Q: Cabal del ruixador (l/min) 

P: Pressió en el punt del ruixador (bar) 

L’àrea de cobertura depèn directament dels diàmetres de les canonades utilitzades, tot i així 
les àrees indicades són vàlides per diàmetres de 50 mm que són els d’una instal·lació 
estàndard. 

7.6.9. Distribució i ubicació dels ruixadors 

 Requisits generals: 

Totes les dimensions per a la distribució dels ruixadors estan referides al pla horitzontal, 
excepte en els lloc on s’indiqui el contrari. Les distàncies es defineixen entre eixos del cos 
dels ruixadors. 

L’espai mínim lliure sota els deflectors dels ruixadors de sostre ha de ser com mínim: el fixat 
per la taula 7.10: 
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Taula 7.10: Espai lliure per sota del deflector 

Risc Espai mínim sota deflector (m) 

RL 0,5 

RO 0,5 

REA 1 

Els ruixadors s’hauran d’instal·lar preferentment en posició muntant per evitar l’acumulació de 
brossa en la sortida del deflector que pot alterar els requisits hidràulics de disseny al obturar 
total o parcialment la sortida d’aigua pel cap del ruixador. 

En el cas del sector IV es muntaran ruixadors penjant per qüestions estètiques i falta 
d’alçada lliure, tot i així s’instal·larà una derivació entre el col·lector principal i el cos del 
ruixador en forma de colze per evitar l’acumulació de brossa. 

 Superfície màxima per ruixador: 

Es distingeix entre ruixadors de paret i d’altres. Els ruixadors de paret són els que estan en 
contacte amb la paret en algun dels seus laterals. Com que el contacte amb la paret pot fer 
variar les condicions de funcionament perquè al no tenir cap ruixador al costat, l’acció del 
ruixador de paret sobre la zona entre aquesta i el ruixador tindrà característiques diferents. 

La superfície màxima, per ruixador en funció del risc a protegir serà: 

Taula 7.11: Superfície màxima de protecció per ruixador 

Risc Superfície màxima 
per ruixador (m2) 

Superfície màxima per 
ruixador de paret (m2) 

Tipus de 
configuració 

RL (sector IV) 21 17 Normal o portell

RO (sector III) 12 9 Normal o portell

REA (sector IV) 9 9 Normal

Per tenir una distribució homogènia en tot l’establiment es realitzarà una distribució de 
ruixadors normal. La separació entre ruixadors màxima s’indica a la següent taula 7.12, 
atenent a la distribució de ruixadors de la figura 7.11: 
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Taula 7.12: Distància entre ruixadors segons el risc 

Distància màxima entre ruixadors en configuració 
normal (m) 

Risc 

S D 

RL (sector IV) 4,6 4,6

RO (sector III) 4,0 4,0

REA (sector IV) 3,7 3,7

En aquest cas S=D perquè la distribució es considera normal. En cas de que fos al portell 
S≠D. 

No es poden instal·lar ruixadors amb intervals inferiors a 2 m, excepte si es prenen mesures 
per evitar que dos ruixadors es mullin entre ells mitjançant, per exemple, elements horitzontal 
o ruixadors intermitjos en prestatges. 

 

Fig. 7.11: Separació entre ruixadors segons taula 7.11 

Es recorda que l’alçada màxima permesa per sobre del nivell més elevat dels ruixadors 
(deflector) intermitjos en prestatges en els sectors I i II és de 2,2 m. 
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 Distàncies als elements estructurals: 

La taula 7.13 resumeix les distàncies mínimes als diferents elements estructurals, totes elles 
referides a una distribució normal dels ruixadors: 

Taula 7.13: Distància dels ruixadors als elements estructurals 

Element Distància (m) 

Parets 2,0

Sostre (del deflector) 0,45

Distància a bigues i jàsseres 0,2 o sobre biga de menys de 0,2 d’ample

Columnes 0,6 a un cantó i menys de 2 a l’altre

 Ruixador en risc REA: 

Els ruixadors que protegeixen prestatges de fila doble hauran d’instal·lar-se en les 
separacions longitudinals, preferentment en la intersecció amb la separació transversal. 

Si existeix la possibilitat de que algun prestatge o element estructural interfereixi de forma 
significativa amb la descàrrega d’aigua dels ruixadors, hauran d’instal·lar ruixadors 
addicionals, que hauran de tenir en compte a efectes del càlcul hidràulic. 

S’haurà de garantir que l’aigua dels ruixadors intermitjos pugui penetrar en els productes 
emmagatzemats en prestatges i situats sense un passadís entremig, hauran de tenir una 
separació no inferior a 0,15 m, instal·lant si és precís topes per els palets. La separació lliure 
entre els deflectors dels ruixadors i la part superior d’emmagatzematge no serà inferior a 0, 
15 m. 

La figura següent representa la instal·lació dels ruixadors en una instal·lació REA de 
categoria III: 
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Fig. 7.12: Instal·lació de ruixadors en una instal·lació REA 

La distribució per als ruixadors de nivells intermitjos són: 

Taula 7.14: Distància entre dos ruixadors consecutius o al terra 

 Distància entre ruixadors consecutius o al 
terra (m) 

Separació vertical 
màxima 

3,5 i filera addicional si la instal·lació del sostre a 
distància> 4 

Separació horitzontal 
màxima 

3,75 m i separació horitzontal · vertical < 9,8 m2 

7.6.10. Vàlvules i altres dispositius 

 Lloc de control 

Hi haurà un lloc de control amb alarma hidràulica per a cada tipus d’instal·lació de ruixadors. 
En total n’hi haurà dos. Un per els ruixadors de sostre de l’establiment i l’altre per els 
ruixadors intermitjos en prestatges. Estaran instal·lats a l’entrada del col·lector general a 
l’edifici i estaran instal·lats amb paral·lel junt amb el lloc de control dels hidrants que no 
disposarà d’alarma hidràulica. 
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 Vàlvules de tancament 

Totes les vàlvules de tancament, normalment obertes, que puguin tallar el subministra 
d’aigua  als ruixadors hauran: 

o Tancar en el sentit de les agulles del rellotge. 

o Estar proveïdes d’un indicador que mostri clarament si la vàlvula està oberta 
o tancada. 

o Anclatge en posició oberta mitjançant un passador. 

 Vàlvula de seccionament 

Hauran d’instal·lar vàlvules de seccionament de manera que cada anell quedi dividit en 
seccions aïllades i cap secció tingui més de quatre llocs de control. 

 Vàlvula de drenatge 

La instal·lació de vàlvula de drenatge seran instal·lades per permetre el desaigua: 

o Immediatament aigües avall del lloc de control o de la seva vàlvula de 
tancament aigües avall, en el cas de que aquesta existeixi. 

o Immediatament aigües avall de qualsevol vàlvula subsidiària d’alarma. 

o Immediatament aigües avall de qualsevol vàlvula subsidiària de tancament. 

o Entre un lloc de control i qualsevol vàlvula de tancament instal·lada per 
proves. 

o En qualsevol canonada que no pugui ser buidada per una altra vàlvula de 
drenatge. 

Les vàlvules s’hauran d’instal·lar a la part baixa de la canonada i dimensionar-se d’acord a la 
següent taula 7.15. La sortida no haurà d’estar a més de 3 m per sobre del terra i tindrà un 
tap de llautó. 
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Taula 7.15: Dimensions de les vàlvules i canonades de drenatge segons el risc 

Objecte principal de desaigua Diàmetre mínim de la vàlvula i canonada 
(mm) 

Instal·lació RL 40 

Instal·lació RO o REP 50 

Instal·lació subsidiària 50 

Subdivisió 50 

 Vàlvula de prova d’alarma i posada en marxa de bomba 

S’instal·laran vàlvules de prova de 15 mm per a la realització de proves de: 

o Alarma hidràulica i qualsevol presostat elèctric d’alarma. La presa es 
realitzarà immediatament aigües avall de la vàlvula d’alarma i qualsevol 
vàlvula principal de tancament aigües avall de la vàlvula d’alarma. 

o Aigües avall de la vàlvula principal de tancament de l’abastament d’aigua. 

o Qualsevol dispositiu automàtic de posada en marxa de la bomba. 

 Preses de neteja del circuit 

S’hauran d’instal·lar preses de neteja amb la canonada i accessoris corresponents, amb 
vàlvules muntades de manera permanent, capaç de donar, com a mínim, un cabal equivalent 
a la descàrrega d’un sol ruixador i connectada al punt hidràulicament més desfavorable d’un 
col·lector i estar proveïda d’un tap de llautó. 

 Manòmetres 

Les divisions d’escala no seran superiors a 0,2 bar per una escala màxima igual o inferior a 
10 bar, si és superior les divisions de l’escala del manòmetre seran de 0,5 bar. 

 Connexions de l’abastament d’aigua 

Cada grup de bombeig estarà previst d’un manòmetre esmorteint la canonada d’alimentació 
immediatament aigües avall de la vàlvula de retenció d’impulsió i aigües amunt de la vàlvula 
de tancament de la impulsió. 
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7.6.11. Alarmes i dispositius d’alarma 

Cada lloc de control disposarà d’una alarma hidràulica independent situada el més a prop 
possible de la vàlvula de tancament. 

Qualsevol alarma elèctrica automàtica de ruixadors connectada a un lloc permanentment 
vigilat, estarà conforme amb la norma EN 54-2 “Equips de Control i senyalització”. 

 Motor hidràulic i gong 

El motor hidràulic s’haurà d’instal·lar amb els seu gong a la part externa d’una paret exterior i 
amb l’eix a una alçada no superior a 6 m per sobre del punt de connexió de la vàlvula 
d’alarma. Hi haurà un filtre, de fàcil accés per la seva neteja, entre la boquilla del motor i la 
connexió a la vàlvula d’alarma. La sortida d’aigua haurà de realitzar-se de forma que la 
descàrrega sigui visible. 

 Interruptors de flux i presostats elèctrics d’aigua i aire 

Seran els dispositius elèctrics utilitzats per indicar el funcionament del sistema de ruixadors. 

S’haurà d’instal·lar una connexió de prova aigües avall de cada interruptor de flux per simular 
el funcionament d’un sol ruixador. Tindrà un desaigua de tub acer galvanitzat. 

La vàlvula de prova, totalment oberta i el seu tub de desaigua haurà de donar el mateix cabal 
i pressió que el ruixador més petit alimentat a través del interruptor de flux.  

7.6.12. Canonades 

Les canonades instal·lades hauran de ser d’acer estirat sense soldadura mitjançant brides i 
platines per facilitar-ne el manteniment. Les canonades acer de diàmetre nominal igual o 
superior a 150 mm tindran un espessor mínim de paret d’acord amb la norma ISO 65 M. 

 Canonada del motor hidràulic 

La canonada serà d’acer galvanitzat. La longitud equivalent de la canonada que uneix la 
vàlvula d’alarma i el motor hidràulic no serà superior a 25 m, prenent una longitud equivalent 
per cada canvi de direcció del flux. 

La canonada estarà proveïda d’una vàlvula de tancament situada dins de l’establiment i tenir 
desaigua permanent per un orifici de diàmetre no superior a 3 mm. La placa de l’orifici pot 
estar integrada a l’accessori i estarà realitzada en acer inoxidable. 

Els diàmetres de les canonades a instal·lar seran: 
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Taula 7.16: Diàmetre dels col·lectors dels ruixadors 

Col·lector Diàmetre (mm) 

General 150 

Principals 100 

Secundaris 50 o 65 

7.6.13. Càlcul hidràulic 

Per a la realització del càlcul hidràulic, s’utilitza el mètode del punt hidràulicament més 
desfavorable. Primerament s’ubiquen els ruixadors segons convingui i tenint en compte els 
criteris de distribució de l’establiment  i les distàncies màximes entre ruixadors consecutius, 
entre elements constructius etc. (veure annex E plànols E.5 i E.6). El punt hidràulicament 
més desfavorable és el del sector amb més necessitat de cabal i pressió mínima (sector I i II) 
i el que està més allunyat i a cota més alta de tots respecte de l’equip de bombeig (ruixadors 
de sostre). Un cop identificat, l’àrea de disseny en aquest punt engloba 40 ruixadors. Aquests 
ruixadors són el màxim número de ruixadors simultanis que poden operar en segons les 
condicions i que per tant poden funcionar garantint els requisits hidràulics mínims segons 
normativa. L’àrea de disseny és de 260 m2, la pressió mínima dels ruixadors 0,5 bar, el cabal 
mínim requerit per tota l’àrea de disseny és de 2.300 l/min i una autonomia de 90 min.  
Simultàniament s’ha de fer el càlcul de la xarxa de columnes d’hidrants exteriors on la 
simultaneïtat de càlcul serà per un hidrant operant conjuntament amb el sistema de 
ruixadors. Les característiques mínimes per el funcionament de l’hidrant és d’una pressió de 
5bar i un cabal de 2.000 l/min, per realitzar el càlcul es té en compte l’hidrant hidràulicament 
més desfavorable. 

Per a realitzar el càlcul s’han utilitzat les següents equacions: 

 Per obtenir la pressió de descàrrega del ruixador: 

PkQ ⋅=                                                                                                            (eq. 7.1) 

Equació de Hazen-Williams per les pèrdues de càrrega per fricció amb les canonades. 

85,1
87,485,1

5

··
·
10·05,6 QL
dC

p =                                                                                             (eq. 7.2)  

on: 
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p: Pèrdues de càrrega en el tram de circuit calculat (bar) 

L: Longitud de la canonada (m) 

Q: Cabal que circula per la canonada (l/min) 

C: Constant pèrdues a la canonada (C=120 per canonada d’acer galvanitzat) 

d: Diàmetre nominal de la canonada (mm) 

Pèrdues de càrrega per diferència de pressió estàtica: 

p=0,098·h                                                                                                                    (eq. 7.3) 

p: Pèrdua de pressió estàtica (bar) 

h: Diferència de cotes verticals entre els punts (m)  

I finalment s’ha utilitzat la taula de longituds equivalents per les pèrdues de càrrega singulars 
del circuit que es pot consultar a l’Annex B de càlculs 

Els resultats dels càlculs realitzats i justificats a l’Annex B de càlcul hidràulic per al sistema de 
ruixadors són:  

Taula 7.17: Resultats càlculs hidràulics del sistema de ruixadors 

Cabal de disseny 2322,8 l/min 

(3,87 ·10-3 m3/s)

Pressió a l’entrada 
de l’àrea de 
disseny 

1,218 bar 

(1,218 ·105 Pa)

Pressió a la sortida 
del rodet de la 
bomba principal 

8,413 bar  

(8,413·105
 Pa)

Volum reserva 
d’aigua requerit 
pels ruixadors 

209,052 m3
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7.7.  Abastament d’aigua 

El dimensionat i instal·lació del sistema d’abastament d’aigua es realitzarà segons la R.T.2.-
ABA (Regla Tècnica per als abastaments d’aigua contra incendis) publicada per Ceprevén.  

L’abastament d’aigua haurà d’estar reservat exclusivament per a la instal·lació de protecció 
contra incendis (P.C.I). No es pot veure afectat per eventuals gelades, sequeres, inundacions 
o d’altres condicions que poden alterar els requeriments hidràulics del sistema contra 
incendis. 

L’aigua estarà lliure de matèria fibrosa o en suspensió susceptible de causar acumulacions a 
les canonades.  

L’abastament serà capaç d’alimentar a tots els sistemes específiques de protecció contra 
incendis que necessitin aigua. 

7.7.1. Necessitats hidràuliques 

Com s’ha vist en el capítol d’aplicació del RSCIEI les necessitats de cabal i reserva que ha 
de proporcionar el sistema d’abastament d’aigua són els de la taula 7.18, que es torna a 
visualitzar en aquest apartat assignant els valors de demanda de cada un dels sistemes: 

Taula 7.18: Necessitats de cabal i reserva 

Tipus 
d’instal·lació 

Cabal 
requerit 

(l/min) 

Reserva 
requerida 

(m3) 

Cabal subministrat 
per al sistema 
d’abastament 
d’aigua (l/min) 

Reserva 
subministrada 
per al sistema 
d’abastament 
d’aigua (m3) 

BIEs QB= 594 RB= 160 

Hidrants exteriors QH=4000 RH=360 

Ruixadors 
automàtics 

QRA=2322,8 RRA=210 

0,5·QH+QRA=4322,8  

(0,05538 m3/s) 
0,5·RH+RRA= 390  

Les bombes han de subministrar el cabal necessari i el dipòsit de reserva ha de garantir el 
temps d’autonomia necessari del sistema amb una reserva adequada. 

La reserva d’aigua haurà de garantir un temps de funcionament simultani de la meitat del 
sistema de columnes d’hidrant exterior i la totalitat d’autonomia del sistema de ruixadors 
automàtics funcionant simultàniament. El cabal subministrat serà igualment la suma de la 
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meitat del cabal màxim de demanda del sistema de columnes d’hidrants exteriors i el total del 
ruixadors funcionant simultàniament. 

7.7.2. Tipus d’abastament 

El tipus d’abastament que s’instal·larà serà del tipus senzill amb dipòsit sobrerassant 
atmosfèric i amb equip de bombeig automàtic. 

Aquest abastament és el més senzill, però a la vegada el més fiable. El dipòsit sobrerassant 
aporta una pressió mínima quan l’alçada lliure de l’aigua es troba per sobre del nivell del terra 
per tal de que el sistema de bombeig no hagi de subministrar tota la pressió necessària, 
també s’aconsegueix un elevat NPSH disponible del sistema de bombeig i s’evita la 
cavitació.  

7.7.3. Circuit d’abastament d’aigua 

Per garantir les condicions de funcionament s’instal·larà un equip de bombeig format per una 
bomba jockey, una d’accionament elèctric i una d’accionament per motor de combustió 
alterna de cicle dièsel. Aquest última garantirà el subministrament d’aigua en cas d’avaria de 
la xarxa elèctrica i la bomba jockey controlarà les posades en marxa del sistema, garantirà la 
pressurització d’aquest sense a cabal i serà la única que funcioni en les proves del circuit. 

 

 

Fig. 7.13: Circuit hidràulic per a l’abastament d’aigua 
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1. Placa antivòrtex (distància mínima base dipòsit 140 mm, distància mínima parets 
900 mm. radi mínim colze 631 mm.) 

2. VA de sectorització dipòsit-bombes 

3. VA purga aire del col·lector principal d'aspiració 

4. VA de drenatge del col·lector principal d'aspiració 

5. VA sectorització bombes 

6. Reducció excèntrica L=2xDn (diàmetre nominal col·lector d'aspiració) amb   
manovacuòmetre 

7. Reducció concèntrica del col·lector d'impulsió amb manòmetre i presostat de 
confirmació de posada en marxa 

8. VA antiretorn 

9. VA entrada circuit de proves 

10. VA sectorització impulsió P.C.I. 

11. Cabalímtere circuit de proves 

12. VA sortida circuit de proves 

Taula 7.19: Característiques de les bombes 

Bomba Tipus Accionament Ús Característiques 

Elèctrica 1 Centrífuga Motor elèctric 
trifàsic asíncron 

Abastament 
incendi 

Horitzontal, càmera 
partida, subministra 
un cabal elevat 

Dièsel 2 Centrífuga Motor de 
combustió 
interna cicle 
dièsel 

Abastament 
incendi 

Horitzontal, càmera 
partida, subministra 
un cabal elevat 

Jockey Centrífuga 
multicel·lular 

Motor elèctric 
trifàsic asíncron 

Abastament 
incendi 

Vertical, subministra 
poc cabal 
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El dipòsit atmosfèric estarà situat al costat de la sala de bombes a l'exterior de l'edifici, del 
tipus prefabricat, construït en obra amb planxes d'acer cargolades i amb una capacitat de 
390 m3, sostre cònic i fons pla. Aquesta proveït de boca de registre i ventilació, barana i 
escala d'accés, anirà proveït de preses i passatubs per a omplerta, drenatges, retorn 
col·lector de proves , sobreeixidor i col·lector d'aspiració. 

El dipòsit d'aigua contra incendis roman sempre ple, així mateix també disposarà d'una 
vàlvula per poder realitzar l’omplerta manual i durant les operacions de manteniment.  

S’omplirà el dipòsit per mantenir el nivell necessari (pèrdues per evaporació o funcionament) 
 amb aigua de la xarxa pública i aprofitant la pressió i cabal de la xarxa (no és necessita 
equip de bombeig secundari). L’omplerta del dipòsit es realitzarà automàticament per mitjà 
d'una electrovàlvula i en cas necessari manualment en les operacions de manteniment. La 
duració màxima de l’omplerta del dipòsit ha de ser de 24 h segons UNE 23500). 

La canonada enterrada que entra al dipòsit d'acumulació i reserva d'aigua contra incendis és 
de poliester reforçada amb fibra de vidre. 

La canonada d’aspiració de 300 mm de diàmetre anirà proveïda d’una placa antivòrtex de 
1.200 x 1.200 mm que mantindrà una distància mínima a la base del dipòsit de 140 mm, i 
una distància mínima a les parets de 900 mm el colze tindrà un radi mínim de 631 mm.  

El circuit d’aspiració anirà seguit d’una vàlvula de sectorització entre la sala de bombes i el 
dipòsit. Un cop el col·lector d’aspiració entra a la sala de bombes tindrà una vàlvula de purga 
d’aire de diàmetre 25 mm i una altra de drenatge de l’aigua de 40 mm, situades 
respectivament a la part superior i inferior del col·lector. 

Un cop passada la bifurcació del col·lector cap a les diferents bombes, cada branca tindrà 
una vàlvula de sectorització per a la bomba. Aigües amunt de la vàlvula i haurà una reducció 
excèntrica d’una longitud dos vegades el diàmetre nominal de la canonada d’aspiració de 
cada bomba i de diàmetre final el del col·lector d’aspiració de la bomba que s’unirà a aquest 
mitjançant una brida. La reducció excèntrica tindrà un manovacuòmetre La velocitat de 
l’aigua en el circuit d’aspiració serà de 1,5 m/s.   

Pel que fa al circuit d’impulsió anirà proveït en direcció aigües amunt d’una brida entre la 
sortida del rodet de la bomba i el col·lector d’impulsió. Seguidament una reducció concèntrica 
amb un manòmetre i presostat (ambdues en el cas del circuit de les bombes dièsel i 
elèctrica) de confirmació de posada en marxa. Seguidament una vàlvula antiretorn per evitar 
reflexes a la sortida de la reducció concèntrica seguida de la vàlvula de sectorització del 
circuit d’impulsió, passada aquesta vàlvula les branques s’ajunten cap al col·lector principal 
del circuit de protecció contra incendis. Les branques del circuit d’impulsió de les bombes 
principals (elèctrica i dièsel) tindran una derivació sectoritzada per vàlvules cap al circuit de 
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proves, que retornarà l’aigua al dipòsit a través del circuit de proves proveït d’un cabalímetre i 
una vàlvula de drenatge i proves de sortida del circuit. La velocitat de l’aigua en el circuit 
d’impulsió serà de 1,8 m/s a 2,5 m/s.   

7.7.4. Bombes 

Les bombes aniran muntades sobre bancades de formigó elevades 250 mm respecte el terra 
i anclades amb polietilè d’alta densitat per evitar vibracions. El terra de la sala de bombes 
tindrà un pendent del 1% que conduirà l’aigua en cas de fuites cap a un canal de drenatges 
de secció rectangular i dimensions 350 mm x 350 mm que abocarà l’aigua a la xarxa de 
clavegueram de l’establiment.  

La bomba jockey serà una multicel·lular de rodets en sèrie i amb accionament per motor 
elèctric, és la única que arrancarà i pararà automàticament per pressuritzar el sistema 
reposant les possibles fugues, evita l’arrencada periòdica de les bombes principals i en cas 
de prova del circuit serà la única que funcionarà. Arrancarà mitjançant presostats que actuen 
sobre les baixades de pressió a la xarxa. També disposarà de parada i arrancada manual. 
Les dues bombes principals arrancaran automàticament i només es podran parar 
manualment. Les bombes principals seran bombes centrífugues horitzontals de càmera 
partida.  

El punt teòric de funcionament de les bombes principals  és (veure Annex B apartat B): 

P=8,413 bar=8,413·105 Pa     Q=259,368 m3/h=7,205·10-2 m3/s 

La potència hidràulica necessària és N= =QP· 60,613· 103 W                        (eq. 7.4) 

Un cop realitzada la selecció de la bomba principal segons el punt de funcionament anterior, 
s’ha escollit el model RNI 100-26 amb rodet de diàmetre 264 mm de la marca “Ideal” amb 
una corba de funcionament segons es mostra a la fig. 7.14: 
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Fig. 7.14: Corba característica bomba principal i punt de funcionament a 2.900 rpm 

Les condicions del punt de funcionament són (veure Annex B, apartat B.3): 

Pressió: P=9,2 bar=9,2 ·105 Pa cabal: Q=260 m3/h=7,22·102 m3/s 

El rendiment hidràulic de la bomba és del 81 % i la potència en el punt de funcionament és 
de 78 kW. La bomba d’accionament dièsel tindrà un dipòsit a l’exterior amb gas-oil de 50 l 
sempre ple que garantirà el seu funcionament durant un mínim de 90 min en cas de 
necessitat..  

Les condicions que marca el Reglament Tècnic de Ceprevén és que el funcionament de la 
bomba al 140% del cabal nominal (Q= 364 m3/h=0,101 m3/s) ha de donar una pressió de 
com a mínim del 70% de la nominal (P=6,44 bar=6,44·105Pa) es comprova gràficament que 
la bomba escollida satisfà aquests requisits. 

Pel que fa a la bomba jockey s’escollirà una amb un punt de funcionament de pressió 9,4 bar 
i cabal de 9 m3/h (2,5 ·10-3 m3/s). El mínim exigit per  les Regles Tècniques Ceprevén és de 5 
m3/h (1,39·10-3 m3/s). El model és una multicel·lular vertical de 6 rodets acoblada a un motor 
elèctric de 5,5 kW de potència a 2.900 rpm (303,69 rad/s). 
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7.8. Sistema de clavegueram específic 

L’extinció de l’incendi genera aigües residuals amb components químics deguts a la 
combustió i vessament dels productes farmacèutics que són potencialment perilloses per al 
medi ambient i la salut pública. També existeix el risc de vessament de productes 
farmacèutics líquids. Si l’aigua residual de l’extinció o els productes farmacèutics líquids 
s’aboquessin directament a la xarxa de clavegueram municipal podria obturar l’estació 
depuradora d’aigües residuals (EDAR) en la etapa de depuració biològica i provocar un alt 
risc de contaminació química en el medi hídric (aigües superficials i subterrànies). 

Les aigües procedents de vessaments accidentals de productes farmacèutics en estat líquid 
o derivades de l’extinció de l’incendi dels sectors I, II i III, s’han de conduir a través d’un 
sistema de clavegueram intern de l’activitat a través de canonades de PVC de diàmetre 250 
mm que desemboquen al col·lector principal de secció rectangular i parets de formigó. En 
cas d’un vessament d’una petita quantitat, el sistema disposarà d’un tram obturable amb 
arqueta de registre per a la recollida d’afluents mitjançant un vessador abans de l’abocament 
al dipòsit subterrani. El vessador sobreeixirà si s’acumulen més de 0,5 m3 d’aigua o 
productes líquids aigües amunt. En el cas d’un incendi o vessament d’una gran quantitat de 
productes farmacèutics líquids (>0,5 m3), els vessador sobreeixirà i es conduirà l’aigua 
potencialment contaminada a través de la xarxa interna de clavegueram fins a un dipòsit 
subterrani degudament impermeabilitzat. El dipòsit disposarà d’arqueta de registre i boca 
d’home. La capacitat del dipòsit serà de 210 m3 la mateixa capacitat que la reserva 
necessària per el sistema de ruixadors. Així doncs, la capacitat del dipòsit garanteix la 
retenció de la totalitat d’afluents generats pel funcionament simultani de tots els ruixadors de 
l’àrea de disseny. El paviment dels sectors on es manipulen els productes farmacèutics 
ocupen la totalitat de la planta baixa de l’establiment, per això es disposarà de paviment amb 
un pendent mínim del 0,5% per tal de conduir  l’aigua o productes farmacèutics líquids cap a 
les reixes de captació d’efluents.  

La recollida d’aigua contaminada o productes farmacèutics líquids del vessador de retenció 
per a petites quantitats o del dipòsit subterrani es durà a terme mitjançant un gestor de 
residus autoritzat. La fig. 7.13 mostra esquemàticament el disseny bàsic del sistema de 
clavegueram a mode de proposta específic sense dimensionar els elements: 
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Fig. 7.13: Esquema del sistema de clavegueram específic per vessaments accidentals o 
aigües procedents d’incendi. 
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8. Mesures organitzatives 

8.2. Pla d’emergència interior 

El pla d'emergència interior pretén aconseguir que qualsevol incident que pugui afectar a les 
instal·lacions de FARMALOGIC, S.A tingui una incidència mínima o nul·la sobre: 

1. Les persones (Visitants i Empleats). 

2. Les pròpies instal·lacions. 

3. La continuïtat de les activitats. 

4. El Medi Ambient 

Per aconseguir-ho, s’ha d’organitzar la coordinació, en temps i lloc, en cas d'emergència, de 
les persones afectades i dels mitjans de protecció existents de tal manera que s'usin 
eficaçment per aconseguir, segons l'emergència: 

 Una ràpida evacuació dels locals. 

 El control de l'emergència (p.e: l'extinció de l'incendi). 

 La limitació dels danys materials, personals i del medi ambient 

L'adequada preparació de l'estructura organitzativa, i la disponibilitat dels recursos humans i 
materials necessaris per lluitar contra les emergències, requereixen conèixer què pot passar 
probablement, i quines poden ser les seves conseqüències. 

8.2.1. Classificació de les emergències 

La situació d’emergència amb més risc a FARMALOGIC, S.A és la d’incendi. 

En aquest cas les emergències es classifiquen en funció de les dificultats existents per al seu 
control i les seves possibles conseqüències com a: 

Conat d’emergència: Accident que pot ser controlat i dominat de forma senzilla i ràpida pel 
personal i mitjans de protecció del local, dependència o sector. 

Emergència parcial: Accident que per ser dominat requereix l'actuació dels equips especials 
d'emergència del sector. Els seus efectes es limiten al sector i no afecten els sectors limítrofs 
ni a terceres persones. 
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Emergència general: Accident que precisa de l'actuació de tots els equips i mitjans de 
protecció de l'establiment i l'ajut de mitjans d’auxili i salvament exteriors. Comporta 
l'evacuació de les persones de determinats sectors o de tot l'edifici. 

8.2.2. Accions en cas d’emergència 

L'organització prevista haurà de garantir la seqüència d'actuació que es descriu a 
continuació: 

 Detecció de l’emergència 

• Per mitjans tècnics: Detecció automàtica d'incendis, de fums, etc. 

• Per mitjans humans: Empleats i/o Visitants. 

 Alerta, el Cap d'Emergència 

o Posar en acció als equips d'intervenció: 

• Interiors (personal del centre) 

• Exteriors (bombers, policia etc.) 

 Alarma i evacuació  dels ocupants del sector afectat. 

 Intervenció per al control de l’emergència. 

 Suport, per a la recepció i informació als serveis d'ajut exterior. 

 Primers  auxilis (si són necessaris) 

8.2.3. Membres de l’Equip d’Intervenció 

El risc més important de l’empresa és el risc d’incendi. S’haurà d'escollir les diferents 
persones o grups de persones encarregades d'actuar en cas d'incendi: 

 Cap d'Emergència (CE) 

 Cap d’Intervenció (CI) 

 Equips d'Alarma i Evacuació (EAE) 

 Equips de Primera Intervenció (EPI) 

Les funcions bàsiques d’aquests equips d’emergència seran: 
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 Cap d’Emergència (CE) 

Actuarà des del Centre de Control i Comunicacions de l'establiment. En funció de la 
informació facilitada pel Cap d'Intervenció sobre l'evolució de l'emergència, enviarà a l'àrea 
sinistra els ajuts interns disponibles i demanarà les ajudes externes que siguin necessàries. 
Serà una persona i tindrà un suplents. 

 Cap d’intervenció (CI) 

Valorarà l'emergència i assumirà la direcció i coordinació dels equips d'intervenció. Serà una 
persona i tindrà un suplent. 

 Equips d’Alarma i Evacuació (EAE) 

La seva missió és garantir que s'ha donat l'alarma i assegurar una evacuació total i ordenada 
del seu sector. Estarà format per un grup de cinc persones i un suplent. 

 Equips de primera intervenció (EPI) 

La seva missió és arribar al lloc on s'ha produït l'emergència per tal de controlar-la. Els seus 
components han de tenir la formació i l'entrenament adequats. Estarà format per la totalitat 
dels empleats de l’establiment, excepte els que tinguin alguna discapacitat física. 

El personal de l’empresa serà escollit per formar part de cada un dels equips anteriors en 
funció del seu càrrec, lloc, horari o torn de treball. Rebran la formació adient específica per el 
paper que desenvolupin en l’emergència.  

El Centre de Control i Comunicacions serà la sala de control i vigilància situada a la planta 
baixa, sector IIII a la zona d’expedicions. 

En el cas que suposi algun perill romandre a la sala de control i vigilància, la comunicació 
externa es realitzarà per mitjà dels telèfons mòbils que han de disposar els encarregats i en 
la part posterior dels quals hi haurà inscrits els telèfons d'emergència. 

L'encarregat del Centre de Control i Comunicacions serà el vigilant de seguretat. 

A l’Annex C es desenvolupa el pla d’emergència interior. 

8.3. Relacions amb les autoritats públiques 

Segons la llei 4/1997 de Protecció Civil de  Catalunya i la Llei 2/1985 de Protección Civil de 
l’Estat, un pla d’autoprotecció és una tipologia de pla de Protecció Civil. 
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Un cop publicat el Decret 393/2007 que aprova la “Norma Básica de Autoprotección” que 
defineix els riscos que l’han de complir i que en tot cas és una norma subsidiària per a la 
redacció de plans d’autoprotecció i les relacions amb les autoritats de Protecció Civil que per 
a Catalunya són l’Alcalde de l’ajuntament de Barberà del Vallès i el Conseller d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació.  

FARMALOGIC, S.A com a un element generador de risc i a la vegada un element vulnerable 
que pot patir els danys causats per riscos que són responsabilitat de les administracions 
públiques. Com a element generador de risc FARMALOGIC, S.A té l’obligació d’adjuntar a la 
documentació necessària per a la obtenció de la Llicència Ambiental (Llei 3/1998 
d’Intervenció Integral de l’Autoritat Ambiental) el pla d’autoprotecció. 

També a de notificar a l’Ajuntament de Barberà del Vallès que l’activitat representa un risc 
específic dins del pla de Protecció Civil. 

Com a element vulnerable, és a dir que pot patir danys causats per riscos externs cal saber 
si està contemplat en algun dels plans especials, competència de la Generalitat de 
Catalunya, que són: 

 Transport de Matèries Perilloses TRANSCAT 

 Incendis forestals INFOCAT 

 Inundacions INUNCAT 

 Risc químic PLASEQCAT 

 Terratrèmols SISMICAT 

En cas de ser així s’ha integrar en el pla d’autoprotecció les mesures contemplades en 
els plans públics. 
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Conclusions 

El disseny integral del sistema d’autoprotecció agrupa tots els vectors relacionats amb la 
protecció contra incendis i el tractament de l’emergència a partir de l’avaluació del risc 
existent. Ha permès conèixer i aplicar a la realitat de l’establiment industrial els reglaments i 
normatives que són d’aplicació. S’ha aconseguit dotar l’establiment d’una seguretat 
acceptable. També s’ha realitzat el disseny dels sistemes de protecció contra incendis i es 
coneix el seu dimensionat bàsic i la seva distribució així com els costos de la seva 
instal·lació.  Tot això permet una valoració jurídica, tècnica i econòmica de les instal·lacions 
proposades.  

La següent taula resumeix el que s’ha aconseguit amb la realització del projecte: 

Situació inicial Situació final 

Valoració del risc desconeguda Avaluació del risc existent a l’activitat 

Desconeixement de la legislació aplicable en 
matèria de seguretat contra incendis 

Aplicació dels reglaments de seguretat 
contra incendis, detall de les mesures i 
instal·lacions a realitzar.  

Compartimentació inadequada, fàcil 
propagació de l’incendi i evacuació de 
l’edifici sense valorar 

Compartimentació adequada i sectorització 
de l’establiment per evitar la propagació de 
l’incendi i facilitar-ne l’evacuació 

Instal·lacions de protecció inexistents  Disseny bàsic de les instal·lacions segons 
normativa reconeguda a nivell europeu i 
complint de la reglamentació vigent. 
Dimensionat del sistema d’abastament 
d’aigua. Dades manteniment de les 
instal·lacions. 

Sense tractament de l’emergència ni 
organització del personal 

Tractament de l’emergència (pla 
d’emergència interior bàsic), relacions amb 
les autoritats a tenir en compte i formació 
mínima dels empleats. 

Desconeixement dels costos d’aplicació de 
les mesures de seguretat 

Magnitud dels costos de les instal·lacions de 
protecció contra incendis 
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