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Resum 

Aquest projecte presenta les mesures tan passives, que són pròpies de l’edifici, com les 
actives, que aporten la protecció necessària en cas d’alarma o inici d’un sinistre de l’edifici 
anomenat “Edifici FORUM” que serà el centre de la major part d’activitats que se 
celebraran al event FORUM 2004. 

Mitjançant un estudi racional i exhaustiu del fluxe de moviment de les persones per la seva 
evacuació, una ubicació de les escales per a una correcta distribució de la circulació 
vertical i les sortides a la via pública; la sectorització de l’edifici d’acord al us i una 
independència total i màxima protecció dels espais d’alt risc; utilització d’elements 
estructurals resistents al foc. Materials de baixa reacció davant del foc de pràcticament 
nula conductivitat per a la seva utilització com a elements de decoració o revestiments. 

Com a mesures actives s’han projectat instal·lacions de protecció fonamentals en la 
prevenció y extinció, amb les accions descrites i integrades en el context general de les 
instal·lacions de l’edifici, mitjançant el centre de comandaments y gestió. 

Aquestes instal·lacions compleixen com a mínim els requisits de les Normatives vigents 
actualment y superen en molts casos els graus de seguretat determinats per aquestes. 

Les instal·lacions previstes són: Instal·lació d’extracció de fum; presurització d’escales 
protegides; Sistema de detecció de doble tecnologia en tot l’edifici convenientment 
sectoritzat; Instal·lació de rociadors en totes les plantes; instal·lació de BIE 25m, en 
l’interior de l’edifici; Instal·lació de hidrants exteriors de diàmetre 100mm; Extintors fixos y 
mòbils; Instal·lació d’equips d’il·luminació d’emergència y senyalització. 

Tot el conjunt de mesures exposades i la seva coordinació mitjançant un Pla 
d’emergència d’evacuació i seguretat per tot l’edifici, fan de l’EDIFICI FORUM un edifici 
amb un alt nivell de seguretat propi, per la seva tipologia y funcions a desenvolupar. 
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1. Avaluació del Risc 

1.1. Risc Potencial. 

1.1.1. Emplaçament de l’edifici respecte al seu entorn. 

L’edifici Fòrum està situat per sota del carrer Teulat, direcció mar en el triangle que formen 
la prolongació de l’avinguda Diagonal, la rambla Prim i la plaça del Fòrum. Cobrint en part 
la ronda litoral per aquest trajecte. 

L’edifici es troba comunicat subterràniament amb el  Centre Internacional de Convencions 
de Barcelona. I serà un dels centres nostàlgics del Fòrum 2004. 

 

1.1.2. Situació dels accessos, amplada de les vies publiques o privades i 

accessibilitat dels bombers. 

L’apèndix 2 de la Normativa NBE CPI 96 i el Decret 241/94 del 26 de Juliol determinen les 
condicions d’accessibilitat per part del cos de bombers als edificis. 

El projecte contempla l’accessibilitat de les façanes segons del Decret article 10: 

“Són obertures d’accés aquells forats o elements en façana que permeten accedir als 
bombers a un nivell ocupat,..., i operar sense risc en tasques de salvament” 

“Les façanes cegues o amb finestres que calgui computar en el nombre de façanes 
exigibles s’han de proveir d’obertures d’accés amb les següents característiques: 

 a) 1,2 m d’alçada com a mínim. 

 b) 0,80 m d’amplada com a mínim. 

 c) 1,2 m d’alçada màxima d’ampit. 

 d)La separació entre dues obertures del mateix nivell o planta ha d’estar a menys 
de 25 m. 

 e) La situació d’aquestes obertures l’ha de localitzar fàcilment els bombers” 

El projecte contempla obertures d’amplada de 1,00 m i 3,00 m d’altura, amb les 
condicions indicades en l’article 10. 
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De la mateixa manera en la redacció del sistema viari s’han de tenir en compte el 
compliment del Decret 241/94 apartats 6 y 7,  y les condicions del apèndix 2 de la NBE 
CPI 96. 

“Els edificis amb una altura d’evacuació descendent major que 9 metres han de disposar 
d’un espai de maniobra amb les següents condicions a lo llarg de les façanes en les que 
es troben situats els accessos principals: 

  

Amplada mínima 6m 

Altura lliure La de l’edifici 

Separació màxima de l’edifici 10m 

Distància màxima fins qualsevol accés principal a l’edifici 30m 

Pendent màxima 10% 

Capacitat portant del terra 2.000 Kp/m2 

Resistència al punçament del terra 10 t sobre 20 cm ø 

La condició referida al punçament s’ha de complir en les tapes de registre de les 
canalitzacions de serveis públics, “sitas” en aquest espai, quan les seves dimensions 
siguin majors que 0,15 x 0,15 m, complint les especificacions de la Norma UNE-EN 
124:1995. 

L’espai de maniobra s’ha de mantenir lliure de mobiliari urbà, arbres, jardins o altres 
obstacles” 

Dins dels annexes l’esquema PCI-014 i PCI-015 marquem amb més detall les vies 
d’accessibilitat dels bombers a l’edifici per a la planta 0 i la planta +1. Esquemes que 
seran facilitats als bombers. 
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1.1.3. Medis exteriors de protecció 

Segons el Decret 241/24, de 26 de juliol, decret complementari a la normativa NBE-CPI-96 
sobre condicionaments urbanístics de protecció contra incendis als edificis. 

L’article1, Comenta que els hidrants han d’estar connectats a la xarxa pública 

d’abastament, emplaçats a la via pública a menys de 100 metres. 

L’article2,Els hidrants han de ser de 80-100mm de diàmetre i tenir una pressió mínima de 

1 Kg/cm2. En el nostre cas es contemplen 4 hidrants de 100mm amb una pressió de 
servei de 7 kg/cm2  distribuïts segons l’esquema adjunt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dins de l’annex es contempla un esquema PCI-013 en format A3 on es pot veure la 
localització d’aquests hidrants al recinte que envolta l’edifici Fòrum. 

També contempla que els hidrants humits només es poden fer servir en les zones 
costaneres ja que no hi ha previsió de situacions climàtiques severes i aquests han de 
estar convenientment protegits per evitar el trencament a causa de possibles impactes. 

 

Figura 1: emplaçament dels hidrants exteriors 
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L’article 4, el hidrants han de ser accessibles i han d’estar senyalitzats segons l’annex de 

la Norma UNE-23-033. 

 

1.1.4. Característiques constructives de l’edifici 

Segons el capítol 3, article 13 de la norma la resistència al foc es una protecció estructural 
contra el foc que mitjançant una lluita passiva, ens farà de barrera contra l’avanç del foc 
limitant-lo a un sector i impedint que avanci. Aquesta característica s’identifica amb les 
sigles RF seguides d’un número (15, 30, 60, 90, 120, 180 i 240) que ens indica en minuts 
el temps que pot mantenir aquell sector aquestes quatre propietats: 

• Estabilitat al foc (EF-n), ha de mantenir les seves condicions intrínseques. 

• Ha de aïllar tèrmicament 

• Ha de evitar el pas de les flames i dels gasos. 

• No ha de existir conducció tèrmica cap a l’altre cara de la paret. 

 

Atenent als conceptes de la normativa NBE-CPI 96, Article 4, l’edifici s’ha sectoritzar en 
sectors bàsics compartimentats convenientment per subsectors d’acord amb l’ús i 
característiques de cada un d’ells ( riscos especials o necessitat de protecció). 

Planta-1 

1) Sector pas de comunicació RF 120 

2) Sector sanitaris RF 120 

3) Sector Sala- auditori RF 120 

4) Sector garatge privat RF 120 

12) Vestíbul previ RF 120 

13)-13b) Sector escales protegides ascendents RF 120 

15)15b) Sector passos evacuació RF 120 

16)16b) Sector magatzem RF 180/RF 
120 
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17)17b) Sector locals instal·lacions RF 180/RF 
120 

18)-18b)Sector ascensors RF 120 

20) Sector pas instal·lacions RF 180 

Planta -1 altell 

3) Sector Sala- auditori RF 120 

5) Sector vestuari RF 120 

12)Vestíbuls previs RF 120 

13)-13b) Sector escales protegides ascendents RF 120 

15)15b) Sector passos evacuació RF 120 

16)16b) Sector magatzem RF 180/RF 
120 

17)17b) Sector locals instal·lacions RF 180/RF 
120 

18)-18b)Sector ascensors RF 120 

20) Sector pas instal·lacions RF180 

Planta 1 

6)-7) Sectors exposicions RF 120 

8) Sector restaurant RF 120 

9) Sector cuina RF 180 

10) Sector Foyer RF 120 

11) Sector oficines RF 120 

12) Vestíbuls previs RF 120 
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14)-14b) Sector escales descendents RF 120 

15)-15b) Sector passos evacuació RF 180/RF 
120 

18)-18b)Sectors ascensors RF 180/RF 
120 

19) Sector escales coberta RF 120 

20) Sector pas instal·lacions RF 180 

 

Els esquemes PCI-007 fins PCI-012 es poden veure les sectoritzacions marcades en les 
diferents plantes de l’edifici en Format A3. 

Materials 

La norma UNE 23 727 classifica els materials com M0, M1, M2, M3 i M4, indicant la 
magnitud relativa amb que poden afavorir el desenvolupament d’un incendi. 

La classe M0 indica que es un material no combustible segons assaig normalitzat. Un 
material M1 es combustible però no inflamable. Els materials M2, M3 i M4 poden 
considerar-se, d’un grau de inflamabilitat moderada, mitja o alta, respectivament. 

En l’edifici Fòrum s’han projectat seguint la norma article 16  per als recintes protegits 
davant del foc: 

Als recorreguts en recinte protegit i en l’auditori un M2 per al terra i M1 en parets i sostre. 
En els recorreguts normals M3 per al terra i M2 en parets i sostre.  

Els materials utilitzats en l’interior del falç sostre seran M1. 

1.1.5. Activitats que s’hi desenvolupen 

S’ha previst que en l’edifici fòrum s’hi desenvolupin activitats pròpies d’un edifici de pública 
 concurrència de igual característiques que l’edifici en qüestió. 

En l’annex es contemplen amb més detall les activitats del Fòrum. 
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1.1.6. Càlcul de l’ocupació 

Per al càlcul de l’ocupació al interior de l’edifici Fòrum es prenen els valors de densitat 
d’ocupació establerts en la NBE-CPI/96, dins de l’article 6. 

Amb caràcter general es consideren ocupades simultàniament totes les zones o recintes 
de l’edifici, ja que no es pot preveure una ocupació alternativa durant el normal 
funcionament dels espais. 

L’article 6.1 de la citada norma es parla dels valors de densitat d’ocupació que s’aplicaran 
als recintes de l’edifici: 

1. 1 persona per cada 0,25 m2 en zones destinades a espectadors a peu. 

2. 1 persona per cada 0,5 m2 en: discoteques, espais destinats a espectadors 
asseguts quan el  número i situació dels seients no estiguin definits en la 
documentació, si estan definits la ocupació podrà avaluar-se a raó de 1 persona 
per seient. 

3. 1 persona per cada m2 en zones d’us públic en bars i en cafeteries, salons d’us 
múltiple en hotels. 

4. 1 persona per cada 1,5 m2 en aules, sales de joc, casinos i restaurants. 

5. 1 persona per cada 2 m2 en biblioteques, museus d’us públic, galeries d’art, també 
en vestíbuls generals, zones de públic en plantes de soterrani, baixa i entre planta 
d’edificis o establiments d’us comercial, administratiu i residencial. 

6. una persona cada 3m2 en zones comercials diferents de les indicades al apartat 
anterior. 

Planta-2 

Aquesta planta estarà destinada als serveis escenotècnics i de magatzems, per tant no 
es considera una ocupació permanent i la seva ocupació estarà destinada als tècnics 
escènics i tècnics de manteniment de l’edifici. 
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Planta –1 

En l’ocupació d’aquesta planta tenim la platea de la sala Auditori (4125 m2) , amb una 
ocupació d’una persona per seient obtenint un total de 2484 persones. 

A més tenim el pas de comunicació- Foyer, amb una ocupació alternativa ja que les 
persones seran les mateixes que ocuparan la sala Auditori. 

Planta –1 altell 

Planta on tenim situats els vestuaris amb una ocupació de 225 persones. 

Planta 0 

En aquesta planta no es contempla una ocupació permanent. 

Planta 1 

En aquesta planta hi trobem la zona dels palcos de la Sala- Auditori, amb una capacitat 
per a 744 persones, tantes com butaques s’han projectat. 

També hi tenim una sala d’Exposicions i un restaurant que degut al seu ús (exposicions, 
reunions, restaurant, etc.) s’apliquen els valors d’ocupació continguts en la normativa NBE 
CPI 96, aplicant un coeficient de 0,75 a efecte de considerar els espais ocupats per 
serveis, elements fixes, etc..., encara no definits. 

Sector exposicions 

Superfície  6945 m2 

Ocupació   6945 x 0,75 x 1p/2m2 = 2605 persones 

Ús   Exposició 

Sector Restaurant 

Superfície  354 m2 

Ocupació  354 x 0,75 x 1p/1,50m2 = 177 persones 

Ús    Restaurant 

Total d’ocupació simultània entre la sala d’Exposicions i el Restaurant  es de 2782 
persones.  
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Planta 2 

Aquesta planta no te una ocupació estable, només serà ocupada ocasionalment pels 
tècnics de manteniment de l’edifici Fòrum. 

 

1.1.7. Càlcul de l’evacuació 

En aquest apartat analitzarem les vies d’evacuació de l’edifici, el seu traçat i les capacitats 
d’aquests vies per a que els ocupants puguin arribar a un lloc segur, contemplat en l’article 
7 de la NBE-CPI/96 on es descriuen els següents conceptes: 

• Origen d’evacuació, per a l’anàlisi d’evacuació d’un edifici es considerarà 

qualsevol punt ocupable com a origen d’aquesta. 

• Recorreguts d’evacuació,  es la via degudament senyalitzada que facilita la 

circulació de les persones cap a un lloc segur i facilita l’accés als equips 
d’emergència, no es poden considerar com a recorreguts d’evacuació aquelles 
vies que puguin dificultar el pas de les persones. Es diferencien dos tipus de vies; 
les horitzontals, portes i passadissos, i les vies verticals, les escales. 

• Alçada d’evacuació, Es la major diferència de cotes entre qualsevol origen 

d’evacuació i la sortida de l’edifici que li correspongui.  

• Ascensors, no es consideren com a recorregut d’evacuació. 

• Sortides de recinte, portes que condueixen directament o a través d’altres 

recintes fins a una sortida de planta que ens portarà finalment a una de l’edifici. 

• Sortida de planta, S’hi consideren tres possibilitats 

1. Inici d’una escala oberta que condueix cap a una planta de sortida de l’edifici., 
sempre que no hi tingui un forat central de 1,3 m2 de planta. Sempre i quan la 
planta no estigui comunicada per altres forats diferents a l’escala. 

2. Una porta d’accés a una escala protegida, passadís protegit o un vestíbul previ 
que condueixin a una sortida de l’edifici. 
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3. Porta que dóna accés a un altre sector situat a la mateixa planta, sempre que 
en el primer sector hi hagi almenys un altra sortida de planta o un altra porta de 
pas de sector i es pugui, a partir de cada una d’elles abandonar l’edifici; a més 
a més cada un dels espais ha de tenir una superfície equivalent a 0,5 m2 per 
persona assignada en l’evacuació a llur porta corresponent i només podran 
considerar-se punts situats a menys de 30 m de recorregut d’evacuació de la 
porta considerada. 

 

• Sortida d’edifici, porta o forat de sortida a un espai exterior segur, suficientment 

gran per contenir els ocupants de l’edifici a raó de 0,5m2 per persona, compresos 
en un radi de 0,1 P sent P el número d’ocupants. 

En aquest apartat analitzarem tots els recintes de l’edifici per plantes amb totes les 
sortides que s’hi ha projectat , tant les sortides de recinte com d’edifici. 

L’article 7.4 de la normativa contempla el dimensionat de les sortides, passadissos i 
escales:  

1) L’amplada  A de les portes i passadissos serà com a mínim P/200, on P es el número 
de persones destinades a l’evacuació per aquella porta. 

2) Les escales no protegides tindran una amplada A segons: 

 A= P/160               Escales previstes per a una evacuació descendent 

 A= P/(160-10h)     Escales previstes per a una evacuació ascendent on h es 
l’altura en metres d’evacuació. 

3) Les escales protegides compliran la següent condició: 

 P < 3 S + 160 A ; on S es la superfície útil de l’escala en m2. 

 

Planta -2 

La funció d’aquesta planta es essencialment de magatzem, s’hi poden identificar 4 
sectors que funcionen com a magatzem tot i que un d’ells encara s’ha de definir en el 
projecte escenotècnic, existeix una flexibilitat per part de l’auditori. Un altre sector 
incorpora un muntacàrregues i en els sectors restants tenim les escales protegides. 
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Es preveu que sigui una planta de serveis per tant no tindrà una ocupació permanent i la 
que hi hagi serà personal de serveis o tècnics escènics. 

Les evacuacions es tenen previstes per les tres escales que disposa aquesta planta, 2 
escales de 1,00 ml i una tercera de 1,08 ml. 

 Tenim unes escales protegides per tant apliquem la fórmula exposada 
anteriorment per a aquests casos. 

3 x (1 x 10,32) + 160 x 1  = 190 persones 

3 x (1 x 10,29) + 160 x 1  = 190 persones 

3 x (1,08 x 8,23) + 160 x 1,08 = 199 persones 

Amb les escales projectades tenim una evacuació de 579 persones, valor que cobreix 
suficientment l’ocupació prevista per aquesta planta. 

Planta -1 

En aquesta planta hi tenim la sala- auditori de 4125 m2 amb una ocupació màxima 
prevista per a 2484 persones, envoltada per un pas de comunicació- amb una ocupació 
alternativa, que per fer el càlcul d’evacuació s’ha previst una ocupació de 2484 persones, 
un cas il·lògic ja que el 100% dels espectadors no ocupen el Foyer en els entreactes. 

La planta també es ocupada per un garatge privat, fora de l’abast d’aquest projecte, d’una 
superfície de 1050 m2, formant un sector d’incendi. A mes de sanitaris, magatzems, 
montacargues, vestíbuls i passos d’evacuació degudament sectoritzats. 

Per a l’evacuació de la Sala – Auditori, s’han projectat 2 sortides a la part inferior, 2 

sortides a la part central i 2 més a la part superior de la platea,  sortides de recinte ja que 
van a parar al Foyer en la mateixa planta. Existeixen 4 sortides més a la part més alta que 
van a parar directament a l’exterior del recinte,  anomenades anteriorment com a sortides 
d’edifici. 

S’ha fet una estimació de les persones que farien servir cada una de les sortides en cas 
de un sinistre, i amb aquestes dades s’han calculat les dimensions de les sortides. 
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Sortida Capacitat 
estimada 

ml segons norma ml projectats 

2 sortides part inferior 360 per 1,80 ml c/u 2,40 ml c/u 

2 sortides part central 232 per 1,16 ml c/u 2,00 ml c/u 

2 sortides part superior 300 per 1,5 ml c/u 1,80 ml/cu 

4 sortides cap a l’exterior 175 per 0,875 ml/ cu 2,40 ml/cu 

 

S’han projectat 22,00 ml de sortides que donen una capacitat d’evacuació segons 
normativa de 4400 persones, valor notablement superior a les 2484 persones de capacitat 
màxima. 

La normativa contempla el fet de que una de les sortides, la de major capacitat quedi 
bloquejada, en aquest cas estaríem parlant de qualsevol sortida de 2,40 ml. Ens donaria 
un total de 19,60 ml de sortides, que resulta unes 3920 persones, valor també superior a 
les 2484 persones. 

Segons el reglament d’espectacles públics l’evacuació ha de ser de 250 persones per 

cada 1,80 ml: 

2484 p / 250 x 1,80 ml = 17,88 ml 

Valor que es inferior al 19,60 ml contemplat en el cas de tenir la sortida major bloquejada. 

El Sector Foyer – Pas de comunicació es considerarà amb una ocupació igual a la 

màxima ocupació de la sala Auditori,  considerant així el cas més desfavorable possible, 
on tots el espectadors estan ocupant el Foyer en el moment del sinistre. S’han projectat 9 
sortides de recinte que donen lloc a 6 escales, 4 de elles protegides. 
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Sortida cap a Capacitat 
estimada 

ml segons norma ml projectats 

1 escala no protegida en nucli 
2 

754 per 3,77 ml  8,35 ml  

1 escala no protegida en nucli 
3 

260 per 1,30 ml  2,80 ml  

1 escala protegida en nucli 3 130 per 0,65 ml 1,40 ml 

1 escala protegida  250 per 1,25 ml 2,60 ml 

1 escala protegida 170 per 0.85 ml  1,80 ml/cu 

4 sortides cap a l’escala 
protegida del nucli 9 

230per 
c/u 

1,15 ml/ cu 2,40 ml/cu 

 

Les 4 sortides capa a l’escala protegida del nucli 9 es troben situades al conducte que 
uneix l’edifici Fòrum amb el palau de congressos. Aquesta escala s’ha dimensionat per 
poder evacuar 1094 persones. 

Sumant el total de metres lineals d’evacuació del Foyer ens dona 26,55 ml, que segons 
norma , 200 persones per ml, ens dóna una capacitat d’evacuació de 5310 persones. 

Considerant l’alternativa de bloqueig, o sigui la sortida de major capacitat obstruïda tenim: 

26,55 ml -8,35 ml = 18,20 ml  

18,20 ml x 200 = 3640 persones 

Suposant el cas més desfavorable, amb una capacitat de Foyer de 2484 persones, no hi 
hauria cap problema en tenir aquesta porta bloquejada. 

Tot seguit calculem les capacitats de les escales de sortida del Foyer segons les 
indicacions de la norma en l’article 7.4 
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Les escales no protegides cap a l’exterior se situen als nuclis 2 i 3 amb les següents 

capacitats segons normativa P = A (160 – 10h) : 

Escala 2  

Tenim una evacuació ascendent des de aquesta planta fins a la planta 0. Amb una altura 
d’evacuació h igual a 5,20 metres. 

P=(160 – 10 x h) x A = 108 x 8,35 = 901 Persones 

Escala 3a  

En aquesta escala situada al nucli 3 tenim una evacuació ascendent on s’ha de superar 
una altura de 4,20 metres. 

P=(160 – 10 x h ) x A= 118 x 2,80 = 330 Persones 

Les escales protegides cap a l’exterior se situen als nuclis 3, 5, 6 i 9 amb les següents 

capacitats P = 160 x A + 3 x S: 

Escala 3b 160 x 1,80 + 3 x 18=  342 Persones 

Escala 5b 160 x 3,00 + 3 x 135,3= 886 Persones  

Escala 6b 160 x 2,20 + 3 x 74=  574 Persones 

Escala 9 160 x 5,20 + 3 x 87,6= 1094 Persones 

On tenim un total d’evacuació per les escales, tant protegides com no de 4127 persones, i 
suposant el cas de tenir l’escala de major evacuació col·lapsada, l’escala 9 amb 1094 
persones, tenim una evacuació de 3033 persones que es notablement superior a les 2484 
persones de capacitat de la sala- auditori i del Foyer. 

Segons el Reglament d’Espectacles Públics R.E.P (1982) fins a 250 persones hi ha de 

haver 2 escales de 1,20 m i per cada 150 persones de més 0,60 m, en el nostre cas 
tenim: 

2 x 1,20 ml + 15 x 0,60 ml = 11,40 ml segons REP. 
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Existeixen 23,35 ml d’escales, per tant es compleix també aquesta normativa. 

 

 

Planta-1 altell 

En aquesta planta tenim el sector vestuari de 450 m2 amb una ocupació màxima de 225 
persones segons NBE CPI 96. També tenim l’existència de dos zones de palcos una amb 
una capacitat de 8 persones i a l’altre banda de 6 persones. 

Per al sector vestuari es disposen de 4 sortides: 

 

Sortida Capacitat 
estimada 

ml segons norma ml projectats 

2 sortides cap a l’escala 6 75 per 0,19 ml c/u 1,80 ml c/u 

1 sortida cap a l’escala 8 75 per 0,37 ml  1,40 ml  

1 sortida cap a l’escala 8 75 per 0,37 ml  0,80 ml 

 

Amb un total de 5,80 ml de sortides donant una capacitat per a 1160 persones.  

Si considerem una porta de 1,80 ml bloquejada llavors tenim una capacitat de: 

4,00 ml x 200 pers =  800 persones < 225 persones 

Segons la normativa, quan estudiem les capacitats d’evacuació de les escales s’han de 
tenir en compte la gent que les utilitzaria d’altres plantes. Aquesta planta fa servir les 
escales 6 a i 8a, que serveixen també com a sortides d’evacuació de l’auditori. La 
capacitat màxima d’aquestes escales es de 3033 persones, si li restem la capacitat 
d’aquesta planta (225) ens queden 2808 persones, valor suficientment major que les 2484 
persones de l’auditori que farien ús d’aquestes escales. 

Planta 1 

Aquesta planta conté els palcos de la Sala- Auditori, amb una ocupació de 774 butaques. 
Hi trobem també un restaurant , amb una ocupació de 177 persones i una sala 
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d’exposicions per a 2605 persones. Tot això fa una ocupació total de 3526 persones per a 
aquesta planta. 

La sala- auditori conte 4 sortides, totes elles sortides de recinte, amb les següents 
característiques: 

 

Sortida Capacitat 
estimada 

ml segons norma ml projectats 

2 sortides  122 per c/u 0,61 ml c/u 1,10 ml c/u 

2 sortides 250 per c/u 1,25 ml c/u 2,40 ml c/u 

 

Tenim per tant projectats 7 ml de sortides d’evacuació per a la platea els que ens donaria 
una capacitat segons la normativa de 1400 persones. 

Si considerem la major de les sortides (2,40 ml) bloquejada tenim llavors 4,60 ml de 
sortida útil donant una capacitat d’evacuació per a 920 persones, valor que supera les 744 
persones previstes en el projecte. 

Segons la normativa NBE CPI-96  serien suficients 3,72 ml de sortida (0,61 x 2 + 1,25 x 2) 
però segons la Normativa d’Espectacles Públics ens faltarien 0,76 ml de sortida: 

744 / 250 x 1,80 = 5,36 ml necessaris. 

5,36 ml – 4,60 ml = 0,76 ml. 

Que s’efectua a traves d’una sortida de 1,80 ml situada a la mateixa planta, per tant es 
compleixen les dues normatives. 

Aquestes sortides ens porten capa a 3 escales protegides situades als nuclis 3 i 7. 

Escala 3c) 160 x 1,80 + 3 x 28= 372 persones 

Escala 3d) 160 x 2,80 + 3 x 78= 682 persones 

Escala 7b) 160 x 1,80 + 3 x 35,3= 394 persones 

Obtenint una evacuació total per aquestes escales de 1448 persones. 
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Considerant l’escala més important bloquejada (la de 682 persones) tenim: 

1448 persones – 682 persones = 766 persones > 744 persones projectades 

 

Segons el Reglament d’Espectacles Públics, les necessitats d’evacuació són: 

2 x 1,80 ml + 2 x 0,60 ml = 4,80 ml 

Hi ha projectades 2 escales de 2,80 ml i 2 de 1,80 ml que fan un total de 6,40 ml. Per tant 
es compleix el R.E.P (1982). 

El sector exposicions i restaurant tenen un total de 11 sortides: 

 

Sortida cap a Capacitat 
estimada 

ml segons norma ml projectats 

2 sortides cap al nucli 2 400 per c/u 2 ml c/u 2,40  ml c/u 

1 sortida cap al nucli 5 700 per 3,5 ml 6,60 ml 

1 sortida cap al nucli 7 155 per 0,77 ml 1,40 ml 

1 sortida cap al nucli 7 170 per 0,85 ml 1,40 ml 

2 sortides cap al nucli 8 170 per c/u 0,85 ml c/u 1,40 ml c/u 

2 sortides cap al nucli 6 170 per c/u 0,85 ml c/u 1,80 ml c/u 

1 sortida del restaurant nucli 4 100 per 0,5 ml 1,80 ml 

1 sortida del restaurant nucli 4 185 per 0,93 ml  1,80 ml 

 

Tenim projectats 24,2 ml de sortides d’evacuació, que ens donen una capacitat per a 4840 
persones. 

Si considerem la sortida mes gran bloquejada, la de 6,60 ml, tenim llavors 17,6 ml. El que 
ens dona una capacitat per a 3520 persones, valor superior a les 2782 persones previstes 
a la sala d’exposicions i restaurant. 
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Tot seguit veurem les capacitats de les escales afectades: 

Tenim 2 escales no protegides cap a l’exterior. 

Escala 4b) 160 x 1,80 =   288 persones 

Escala 5a) 160 x 6,70 =   1072 persones. 

I 9 escales protegides cap a l’exterior. 

Escala 1a) 160 x 2,60 + 3 x 73,30= 635 persones 

Escala 1b) 160 x 2,60 + 3 x 73,30= 635 persones 

Escala 4a) 160 x 1,75 + 3 x 42,50= 407 persones 

Escala 6c) 160 x 2,20 + 3 x 37,00= 463 persones 

Escala 6d) 160 x 2,20 + 3 x 55,60= 518 persones 

Escala 7b) 160 x 1,80 + 3 x 35,30= 394 persones 

Escala 7c) 160 x 1,80 + 3 x 35,30= 394 persones 

Escala 8b) 160 x 1,50 + 3 x 20,67= 302 persones 

Escala 8c) 160 x 1,50 + 3 x 20,67= 302 persones 

Tot això ens dóna una capacitat d’evacuació per les escales de 5410 persones. 

Si considerem l’escala més important bloquejada, la de 1072 persones ens dóna una 
capacitat per a 4338 persones, que es superior a les 2782 persones projectades. 

En el capítol següent analitzarem totes les escales agrupades en els seus nuclis. 
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1.1.8. Càlcul de l’evacuació als nuclis 

Com es pot observar, s’ha projectat l’edifici amb les escales, o gran part d’aquestes, 
agrupades en 8 nuclis. En aquest apartat es defineixen les escales que composen cada 
un d’aquests nuclis. 

Cada escala es defineix per un número que la localitza en el nucli corresponent i una 
lletra. 

La capacitat d’evacuació es calcula segons si l’escala es protegida o no seguint la 
següent formula:  

Escala no protegida:  

Ascendent: 

P =(160 – 10 x L) x A on A son els ml i L l’altura d’evacuació en m. 

Descendent: 

P= A x 160 on A son els ml. 

Escala protegida: 

 P = 160 x A + 3 x L on A son els ml i L es la superfície projectada en m2 

 

 

Escala Protegida Evacuació L Capacitat (pers) 

1a RF 120 Desc. P+1 a P0 73,30 635 

1b RF 120 Desc. P+1 a P0 73,30 635 

2 No protegida Asc. P-2 a P0 5,20 901 

3a No protegida Asc. P-2 a P0 4,20 330 
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3b RF 120 Asc. P-2 a P0 18,00 342 

3c RF 120 Desc. P-2 a P0 78,00 372 

3d RF 120 Desc. P-2 a P0 78,00 682 

4a RF 120 Desc. P+1 a P0 42,50 407 

4b No protegida Desc. P+1 a P0 A=1,8 288 

5a  No protegida Desc. P+1 a P0 A=6,7 1072 

5b RF 120 Asc. P-2 a P0 135,30 886 

6a RF 120 Asc. P-2 a P0 55,50 518 

6b RF 120 Asc. P-2 a P0 74 574 

6c RF 120 Desc. P+1 a P0 37,00 463 

6d RF 120 Desc. P+1 a P0 55,60 518 

7a RF 120 Asc. P-1 a P0 30,25 370 

7b RF 120 Desc. P+1 a P0 35,30 394 

7c RF 120 Desc. P+1 a P0 35,30 394 

8a RF 120 Asc. P-1 a P0 41,50 364 

8b RF 120 Desc. P+1 a P0 20,67 302 

8c RF 120 Desc. P+1 a P0 20,67 302 
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2. Mitjans de Protecció 

Per a la seguretat dels ocupants en primer lloc i dels bens materials en segon, s’han 
projectat dos tipus de mesures de protecció. Uns mesures passives, que son les que te 
innates el propi edifici i unes altres d’actives que en cas d’un sinistre intentaran controlar el 
foc. 

En cas d’un sinistre el foc es propagarà sempre en totes direccions, horitzontal i 
verticalment. Es per això que s’han projectat uns sectors d’incendi, comentats 
anteriorment, que la seva missió es impedir que aquest es propagui als sectors veïns. 

Les mesures passives es contemplen en el capítol segon d’aquest projecte. 

El capítol 5 de la normativa comenta les instal·lacions de protecció contra incendis, el 
disseny, l’execució, la posada en servei, el manteniment de les instal·lacions, els materials 
i components. Llurs equips han de quedar reflectits en el redactat del projecte general o 
als projectes específics de l’equipament  i seran signats i visitats per un tècnic titular 
competent. 

 

2.1. Descripció de la protecció activa de l’edifici. 

En el conjunt de l’edifici es disposaran de les instal·lacions necessàries per donar 
compliment a la normativa vigent i poder complementar les mesures de seguretat 
passives.  

Les instal·lacions que es projectaran són: 

• Instal·lació d’extracció de fums en la sala principal (mecànica) i zona Foyer 
mitjançant el punts d’il·luminació. També es projecta una ventilació en 
l’aparcament. 

• Presurització de les escales protegides. 

• Sistemes de detecció de doble tecnologia en tot l’edifici convenientment 
sectoritzat. 
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• Instal·lació de ruixadors en totes les plantes, amb característiques adequades 
segons les dimensions de les zones. Previsió de doble alimentació i dipòsit de 
magatzematge d’aigua de 200 m3. 

• Instal·lació de BIE 25 m en tot l’interior de l’edifici. 

• Instal·lacions d’hidrants exteriors de diàmetre 100 mm, contemplat en el capítol 2 
d’aquest projecte. 

• Extintors fixos i mòbils, 1 cada 300 m2. 

• Instal·lacions d’equips d’il·luminació d’emergència i senyalització. 

Tot el conjunt haurà de disposar de la seva pròpia  central de control que es 

connectarà amb el centre de gestió de l’edifici. 

2.2. Normatives 

En aquest projecte s’han considerat a més de les citades, les normes tècniques 
següents: 

• CEPREVEN RE 2-BIE (boques d’incendi equipades 1997) 

• CEPREVEN  RT2-EXT ( Extintors mòbils 1998) 

• CEPREVEN RT5-GIN (Extinció per gasos inerts no liquats) 

• CEPREVEN RT 1-ROC (Ruixadors automàtics) 

• CEPREVEN RT 2-ABA (Aprovisionament d’aigua)  

• CEPREVEN RT 3-DET (Instal·lacions de detecció automàtica d’incendis) 

• CEPREVEN RT 6-ENHC (Extracció natural de fum i calor) 

• Norma UNE 23110 

• Norma UNA 23590 

Així com les “Condiciones generales de protección contra incendios en los edificios” 
descrites en la Norma Bàsica d’Edificicació NBE-CPI 96 i O. Municipals de CPI (OM. 
CPI/96); Real Decret 2816/82 (Reglament General de Policia d’Espectacles Públics) 
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2.3. Sistemes de Ruixadors 

El sistema serà de pre-acció, es a dir, també tindrà la funció de detector.  

El sistema de PRE-ACCIÓ utilitza una vàlvula de diluvi controlada elèctricament pel 

sistema de detecció, connectada a una xarxa de ruixadors automàtics presuritzats 

pneumàticament. 

El sistema de detecció esta format per detectors connectats a una línia de la central. En 

cada un dels riscos, els detectors es troben agrupats en zones de detecció, els quals 

actuen com llocs de comandament del sistema d’extinció. 

Els sistemes de ruixadors estan formats per una vàlvula automàtica d’alarma connectada 

a una xarxa d’alimentació on hi connectarem una xarxa de canonades amb ruixadors, que 

son els elements encarregats a distribuir l’aigua cap a l’exterior d’una manera uniforme. El 

ruixador automàtic porta un component mecànic termosensible que actua 

automàticament a una temperatura determinada, facilitant d’aquesta manera que l’aigua 

surti a traves d’ell. 

La vàlvula de diluvi comença a funcionar per l’actuació del sistema de detecció d’incendis 

accionant la vàlvula selenoide i facilitant que s’ompli la canonada del sistema, abans que 

comenci a funcionar el ruixador. 

El sistema de canonades es troba presuritzat només per propòsits de supervisió. SI les 

canonades del sistema de ruixadors estiguessin defectuoses, o es trenqués un ruixador, 

la pressió es reduiria i automàticament s’accionaria l’alarma. 

2.3.1. Funcionament 

La vàlvula de diluvi es troba permanentment tancada per la força exercida per la pressió 

de l’aigua de servei en la camera superior de la clapeta de tancament. La pressió es 

manté mentre hi hagi una restricció pel costat del servei. 
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Quan la pressió disminueix des de la camera superior, la clapeta s’aixeca per la pressió 

de l’aigua sota d’aquesta. L’aigua ocupa tot el sistema i activa l’alarma, subministrant 

aigua al sistema de ruixadors mentre sigui necessari. 

L’ accionament pot ser generat elèctricament  a través d’un sistema de detecció o per un 

sistema d’obertura manual d’emergència mitjançant un accionament hidràulic. 

Una vegada produïda l’obertura de la vàlvula, el presostat col·locat en aquesta genera una 

alarma en la central de detecció. 

2.3.2. Dades per al disseny dels ruixadors 

Segons la normativa per al disseny dels ruixadors són necessàries les dades següents: 

• Classificació del risc: en el nostre cas es un ris ordinari del Grup III. 

• Densitat de disseny: 5 mm/min/m2 

• Àrea màxima d’operació: 216 m2 

• Temps d’autonomia: 120 minuts.  

• Tipus d’aprovisionament : doble 

• Cabal: 1200 l/min 
 
5 mm/min x 216 m2  = 1050 l/min 
Gradient   = 120 
 

• Pressió necessària en l’estació de bombeig: 7.5 Kg/m2 

• Reserva d’aigua: 
Cabal: 1200 l/min 
Temps:120 min 
Total: 144 m3 
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2.3.3. Manteniment dels ruixadors 

Els ruixadors, així com tots els equips i sistemes de protecció contra incendis, han de 
complir un manteniment mínim que es reflexa en l’annex 2 de la llei 1942/93, del 5 de 
Novembre. Aquestes operacions de manteniment es classifiquen en funció qui les ha de 
realitzar, el personal del titular de la instal·lació o el personal especialitzat del fabricant. 

 

1.- Operacions a realitzar pel personal del titular de la instal·lació del sistema cada 

6 mesos. 

• Comprovar que les boquilles dels ruixadors es troben en bon estat i lliures 
d’obstacles per al seu funcionament correcte. 

• Comprovar el bon estat dels components del sistema. 

• Comprovar l’estat de carrega de la instal·lació dels sistemes. 

• Comprovar els circuits de senyalització, pilots, etc. En els sistemes de control. 

• Neteja general de tots els components. 

2.-  Operacions a realitzar pel personal especialitzat del fabricant o instal·lador del 

sistema cada any. 

• Comprovació integral, segons les instruccions del fabricant o instal·lador. 

• Verificar els components del sistema, especialment els dispositius d’accionament i 
d’alarma. 

• Comprovar la carrega i l’indicador de la mateixa. 

• Comprovar l’estat de l’agent extintor. 

 

2.4. Boques d’incendi 

Segons la normativa en l’apartat 20.3 comenta que han de disposar de BIE aquells 
recintes de densitat elevada, amb ocupació major de 500 persones, es dóna el cas en 
l’edifici Fòrum. 
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Totes les BIE, seran de tipus normalitzat de 25mm. 

Una zona es considera protegida per aquesta instal·lació quan la longitud de la mànega i 
de l’aigua , estimat en 5 metres, pugui cobrir a tot punt de la mateixa. Si la zona està 
sectoritzada, el cas del nostre edifici, hi haurà suficient si la longitud de la mànega doni 
cobertura a tot origen d’evacuació. 

La xarxa de conductes per a la connexió de les Boques amb l’equip d’alimentació d’aigua 

es realitzarà mitjançant acer soldat segons DIN 2440. El disseny s’ha efectuat de manera 

que es compleixin els condicionants de disposar entre 3,5 i 5 Kg/cm2 a la punta de la 

manega i un cabal d’ 1,6 l/seg. ( BIE de 25 mm). El conducte s’haurà de pintar del color 

que s’indica a la norma DIN 2403. 

2.4.1. Col·locació i distribució de les BIE 

Se situaran segons els següents criteris generals: 

• Les boques d’incendi equipades s’haurien de situar sobre un suport rígid de 
manera que el centre quedi com a màxim a una altura de 1,5m respecte al terra. 
Preferiblement es situen properes a les portes o sortides i a una distància màxima 
de 5m, tenint en compte que no han de ser un obstacle per a la utilització 
d’aquestes portes. 

• La determinació del número de boques d’incendi equipades i la seva distribució 
s’ha fet de manera que la totalitat de la superfície a protegir ho esta, al menys, per 
una BIE. 

• La separació màxima entre cada BIE i la mes propera es de 50 metres, i la 
distància a partir de qualsevol punt fins a una BIE no excedeix de 25 m. 

• S’ha de mantenir les rodalies de cada BIE com una zona lliure d’obstacles, per 
poder-hi accedir amb facilitat. 

 

2.4.2. Instal·lació de les BIE i el seu manteniment 

L’ instal·lació de les BIE es sotmetran abans de la seva recepció a una prova 
d’estanqueïtat i resistència mecànica, sotmetent la xarxa a una pressió hidrostàtica igual a 
la màxima pressió de servei més 3,5 Kg/cm2 i com a mínim a 10 Kg/cm2, mantenint 
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aquesta pressió durant 2 hores com a mínim, sense cap mena de fuga en cap punt de la 
instal·lació.  

A més a més la xarxa es sotmetrà als controls i inspeccions següents cada tres mesos: 

• Accessibilitat i senyalització de la totalitat de les BIEs.  

• Bon estat, mitjançant una inspecció visual de tots els elements constitutius, 
procedint a desplegar la manguera en tota la seva extensió. 

• Existència de la pressió adequada en la xarxa, mitjançant la mesura del baròmetre. 

Cada 5 anys s’haurien de fer les següents verificacions (tot i que aquestes 
verificacions queden fora de la durada del Forum2004, crec convenient deixar 
constància): 

• Desmuntatge de la manguera i assaig d’aquesta en un lloc adequat, 
comprovant el correcte funcionament en les diverses posicions de la boquilla, 
així com la efectivitat del sistema de tancament. 

• Calibrar el baròmetre. 

2.4.3. Senyalització de les BIEs 

Els armaris amb les BIEs es senyalitzaran seguint la Norma UNE 23-033.82. 



Pàg. 34  Memòria 

 

 

 

 

 

 

 

La citada senyalització estarà complementada amb les indicacions direccionals que conté 

la mateixa norma.  

 

2.4.4. Càlcul de les BIE. 

Dades 

Segons la normativa tècnica: 

 Nº de BIE a utilitzar simultàniament:  4 

 Temps d’autonomia    60 segons. 

 Cabal mínim per BIE    1.6 l/seg. 

Simultaneïtat de la BIE 
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Per determinar el número de BIE que hem de considerar actuant simultàniament, per al 
càlcul del cabal, escollim la més desfavorable. 

4 BIE 25m a 96 l/min cu ens dóna una necessitat d’aigua total de 384 litres per minut. 

Amb  una autonomia de 60 minuts necessitem 23040 litres (23 m3) d’aigua per al 
funcionament de les 4 BIEs alhora. 

2.4.5. Simultaneïtat de sistemes, ruixadors i BIE 

Tal i com s’ha calculat en el apartats anteriors la necessitat d’aigua per a les mànegues 
es de 384 litres per minut, i per als ruixadors de 1200 litres per minut. Això fa un cabal total 
de 1584 litres per minut. 

La pressió de funcionament s’ha definit com 7,5 Kg/cm2. 

I la reserva d’aigua total es de 167 m3 (144 m3 + 23 m3). 

Per poder disposar d’aquesta aigua s’ha projectat un dipòsit d’aigua de 200m3. 

2.5. Aprovisionament de l’aigua 

L’aprovisionament d’aigua estarà reservat única i exclusivament per al sistema de 
protecció contra incendis i sota el control de la propietat. 

Aquest aprovisionament alimentarà les boques d’incendi i els ruixadors. 

2.5.1. Tipus d’aprovisionament 

S’utilitzarà l’aprovisionament doble compost per dues bombes que aspiraran del dipòsit. 
Alimentat per doble connexió elèctrica, un equip propi de producció elèctrica o una bomba 
alternativa de gas-oil. 

2.5.2. Equip de bombeig 

L’equip de bombeig estarà compost per dues bombes principals i una auxiliar (jockey) de 
presurització, totes elles amb els seus motors d’accionament corresponent. 

Les bombes principals seran d’arrancada automàtica i manual, amb parada sols manual. 
La bomba jockey que s’utilitzarà per mantenir la pressió del sistema serà d’arrancada i 
parada automàtica. 
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2.5.3. Característiques generals de les bombes principals. 

Característiques constructives 

Els elements sotmesos a fricció (eixos, anelles, casquillos,...) hauran de ser del material 
apropiat per impedir l’oxidació o corrosió que pogués produir el bloqueig de les parts 
mòbils. El carret podrà ser de bronze, d’aleació d’alumini o de fundició modular. 

Característiques hidràuliques 

El cabal i pressió nominal de les bombes seran les calculades de 120 m3/h a 7,5 Kg/cm2 
cada una. 

En qualsevol cas l’equip de bombeig serà capaç d’impulsar com a mínim el 140% del 
cabal nominal a una pressió no inferior al 70 % de la pressió nominal. 

2.6. Sistemes de detecció automàtica i xarxa de polsadors. 

El sistema de detecció previst estarà format bàsicament per detectors del tipus iònic – 
tèrmic de doble tecnologia. 

La distribució dels mateixos s’ha realitzat segons la normativa CEPREVEN RT 3-DET, i 
s’ha previst  una sectorització per a grups de detectors i per a zones individuals en 
dependències de petita superfície, amb el fi de disposar en la Central de senyalització i 
control d’una informació més concreta i precisa que ens faciliti una ràpida localització 
davant de qualsevol emergència. 

La central de senyalització i control disposarà d’un display on es veurà reflexada qualsevol 
incidència, prèvia programació, de tots els sistemes de detecció, extintors automàtics, 
estat de l’equip de bombeig i reserva d’aigua disponible. 

Es complementa el sistema amb una xarxa de polsadors on la seva distribució s’ajusta a 
la normativa existent, y una xarxa d’alarmes. 

Els passos a seguir en cas d’activar-se l’alarma queden contemplats en l’apartat del pla 
d’emergència. 

2.7. Sistemes de extinció automàtica per gas FM-200 

Tant les característiques dels agents extintors gasosos com la utilització dels mateixos 
hauran de garantir sempre, la seguretat dels ocupants i la protecció de medi ambient. La 
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possibilitat que això presenta te per objectiu evitar els danys que pugui ocasionar una 
instal·lació de ruixadors d’aigua en els bens allotjats en els  locals. 

El disseny estarà adaptat a les característiques de cada un d’aquests locals utilitzant-se 
ampolles de tipus autònom on la seva ordre d’accionament automàtica vindrà donada per 
la central de detecció d’incendis, previ funcionament del sistema de detecció o 
accionament dels polsadors utilitzats a tal efecte, també es podrà utilitzar manualment 
actuant sobre les ampolles. 

2.8. Extintors 

La distribució dels extintors manuals en les diferents dependències s’ha realitzat segons 
contemplen les normatives existents, a tal efecte i complint les recomanacions de 
CEPREVEN-EXT, es distribuiran atenent les seves eficàcies i ubicacions. 

Dintre dels mitjans normals previstos per a les instal·lacions de protecció contra incendis 
estan els extintors d’accionament normal, els requisits mínims estan establerts en la NBE-
CPI 96 i a les “Reglas Técnicas CEPREVEN”, les quals ens condicionen el disseny i 
distribució dels mitjans. 

Segons la normativa, es disposaran extintors en número suficient per a que el recorregut 
real en cada planta des de l’origen de cada evacuació fins en extintor no superi els 15 
metres. 

En grans recintes on no hi ha superfícies on es pugui fixar els extintors conforme a la 
distància requerida, es poden posar a raó de 1 cada 300 m2 de superfície construïda i 
convenientment distribuïts. 

L’eficàcia de cada extintor ha sigut calculada segons les directrius de la NBE CPI-
96.L’eficàcia  d’un extintor es defineix segons: 

• Un valor numèric indicant el tamany de foc que pot apagar, mitjançant un assaig 
normalitzat segons UNE 23 110. 

• Una lletra indicativa de la classe de foc per al que l’extintor es més adequat: 
- A: per a focs de materials sòlids. 
- B: Per a materials líquids. 

S’han triat el següent tipus: 

• Eficàcia 21A-144B Extintor 6 Kgs. 
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S’han previst els següents extintors: 

• Cada planta en zones generals: Un cada 25 metres de recorregut o 1 cada 300 
m2, horitzontal d’eficàcia 21A-144B 

• Magatzems generals: Un cada 300 m2 o fracció, d’eficàcia 21A-144B 

• S’instal·laran extintors d’eficàcia 21A o superior als locals de risc especial, es a dir: 
transformadors, sales de maquinaria dels ascensors, etc. 

En els aparcament on la seva capacitat sigui major de 5 vehicles, cas del aparcament de 
d’edifici, es disposarà un extintor d’eficàcia com a mínim 21A-144B cada 15 metres de 
recorregut, com a  màxim. 

Els extintors es disposaran de forma que siguin fàcilment accessibles, en  paraments 
verticals, de manera que l’extrem superior de l’extintor es trobi a una alçada del terra 
inferior a 1,7 metres. Als plànols es grafia la ubicació dels mateixos d’acord amb les 
prescripcions del present articula. 

La columna seca, no és precisa a l’edifici, ja que no té una alçada d’evacuació superior a 
24 metres. 

2.9. Instal·lació d’enllumenat d’emergència 

L’enllumenat d’emergència té per objectiu mantenir un nivell d’il·luminació suficient en les 
vies d’evacuació i llocs d’us comú, tant en funcionament com en fallada de l’enllumenat 
general, en el temps que romangui el públic, entre d’altres: 

• dirigir l’evacuació de cada punt 

• indicar les direccions a evitar en l’evacuació 

• indicar l’emplaçament dels mitjans i instal·lacions de protecció contra incendis 

• indicar els dispositius destinats a evitar la propagació del foc. 

• Assenyalar les zones que representen un risc particular d’incendi (que haurà 
d’ajustar-se a l’establert per la norma UNE-23.033/81) 
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Un plànol de l’itinerari d’evacuació sobre un plànol de planta, i la indicació dels mitjans 
d’alarma i extinció, que hauran d’estar exposats en llocs clarament visibles en els 
vestíbuls i zones estratègiques de pas, complementàriament indicaran instruccions 
escrites per l’evacuació. 

 

 

Els enllumenats especials en edificis de pública concurrència tenen per objecte:  

• possibilitar una evacuació fàcil de les persones a l’exterior en cas de presentar-se 
una situació d’emergència 

• mantenir un nivell d’il·luminació fàcil per a les persones a l’exterior en cas de 
presentar-se una situació d’emergència 

• mantenir un nivell d’il·luminació suficient que permeti el moviment de persones 
normalment i encara en cas de fallar l’enllumenat general. 

 

Hauran de ser alimentats per dos subministraments: el normal i una font pròpia d’energia 
(compliran amb la UNE 20 062 73 incandescència i la UNE 20 392 75 fluorescència). 

Podran coincidir en una mateixa lluminària l’enllumenat d’emergència i senyalització on 
calgui instal·lar ambdós sistemes d’enllumenat. 

Una vegada instal·lat l’enllumenat d’emergència i senyalització s’haurà de comprovar, la 
seva eficàcia respecte de les possibilitats d’evacuació; que consistirà en desconnectar 
l’enllumenat general en totes les zones i comprovar que de qualsevol punt es pot 
identificar i accedir a les vies d’evacuació i que aquestes romanen en un nivell 
d’il·luminació suficient per esquivar els obstacles que puguin dificultar el desplaçament de 
les persones. 

Cal enllumenat d’emergència a les següents zones: 

• als recintes amb ocupació superior a 100 persones 

• als recorreguts generals d’evacuació de més de 100 persones 

• les escales protegides i vestíbuls previs 
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• als locals de risc especial 

• als locals que tinguin equips generals d’instal·lacions de protecció 

• als quadres de distribució de la instal·lació d’enllumenat. 

 

La instal·lació ha de ser fixa i ha de disposar de font pròpia d’energia, ha d’activar-se 
automàticament quan es produeixi una falta de l’enllumenat normal o una caiguda del 70 
% del valor nominal del mateix 

• ha de tenir autonomia d’1 hora 

• proporcionar 1 lux com a mínim a nivell del terra en els recorreguts d’evacuació, 
mesurat en l’eix del passadís i escales 

• proporcionar 5 lux en els punts on estiguin situats els equips de les instal·lacions 
de protecció contra incendis que exigeixin l’ús manual i els quadres de distribució 
de l’enllumenat 

• la uniformitat de la llum ha de permetre que la proporció entre els diferents punts 
sigui tal que el quocient entre la luminància màxima i mínima sigui menor al 40%. 
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3. Pla d’emergència 

3.1. Objecte 

Aquest apartat defineix la seqüència d’operacions que es desenvoluparan per al control 
inicial de les emergències que es puguin originar a l’edifici FORUM, donant resposta a les 
següents qüestions: 

• Què és farà? 

• Qui ho farà? 

• Quan? 

• Com? 

• On? 

• S’ha fet be? 

• Què és pot millorar? 

 

Per a tot això es coordinarà l’actuació dels recursos humans i els mitjans tècnics de la 
manera més eficaç reduint els danys que es puguin ocasionar a les persones i als béns. 

Els objectius bàsics d’un pla d’ emergència són: 

• Fer tot el possible per impedir que es pugui originar un sinistre. 

• En el cas que es produeixi un sinistre, s’ha de combatre en la seva fase inicial, per 
intentar limitar el seu abast i poder d’aquesta manera limitar les seves 
conseqüències. 

• Organitzar la possible evacuació de persones i bens a zones segures prèviament 
determinades. 

• Donar una primera atenció als ferits. 
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• Cooperar amb els serveis Públics en tot el possible per conduir al restabliment de 
la normalitat. 

 

El pla d’emergència es desenvoluparà segons el “ MANUAL D’AUTOPROTECCIÓ –Guia 
per al desenvolupament del Pla d’emergència i Evacuació en els Locals i Edificis”, aprovat 
el 29 de novembre de 1984. 

S’haurà de revisar aquest pla cada vegada que l’edifici sigui modificat. 

3.2. Classificació de les emergències 

En funció de la seva gravetat i de les dificultats existents per al control i les seves 
possibles conseqüències es classificaran en: 

• CONAT D’EMERGÈNCIA : Accident que pot ser controlat i dominat de forma 
senzilla i amb rapidesa pel personal i amb els medis de protecció de la zona. 

• EMERGÈNCIA PARCIAL : Accident que requereix per a la seva dominació de 
l’actuació d’equips especials d’emergència de planta o d’edifici. 

• EMERGÈNCIA GENERAL : Accident que precisa de l’actuació de tots els equips i 
mitjans de protecció de l’establiment i de l’ajut de mitjans d’auxili i salvament 
exteriors. Comportarà l’evacuació de l’edifici. 

 

3.3. Classificació dels plans d’actuació 

Per les disponibilitats dels mitjans humans, els plans d’actuació d’emergència deuran 
contemplar les següents actuacions: 

• DIÜRNA : Emergència que es produeixi durant l’horari que el recinte queda obert al 
públic. 

• NOCTURNA : Emergència produïda fora de l’horari d’obertura al públic. 

• DIA FESTIU : Emergència produïda aquelles dies en que L’edifici restarà tancat, 
aquesta opció no es considera perquè es concentra als dies de duració del Fòrum 
i aquest event no te previst tancar cap dia.  
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3.4. Accions 

Quan es produeixi una emergència es requerirà  de la intervenció del personal 
responsable i de tots els mitjans al seu abast per poder garantir: 

• Donar l’alerta de la forma més ràpida possible posant en acció els responsables 
de planta. 

• L’alarma per a l’evacuació del sector o de tot l’edifici en cas necessari. 

• L’ intervenció per controlar el sinistre. 

• Recolzament per als serveis d’ajuda exterior. 

Per a tot això cal: 

• Crear una estructura organitzada que s’encarregui de combatre aquestes 
situacions abans, mentre i després de l’emergència. 

• Coordinar els recursos propis amb els esforços exteriors de recolzament. 

• Establir un mètode per passar d’una situació normal a una altra d’emergència i a 
l’inrevés. 

Les prioritats del Pla d’Emergència 

La prioritat principal d’un pla d’emergència es garantir la seguretat de les persones que es 
troben en el seu interior, a més a més cal: 

• Reduir al mínim el nombre de ferits, ha de proporcionar els primers auxilis i ha 
d’eliminar tots els obstacles que puguin produir ferits en l’evacuació de l’edifici. 

• Protegir els bens i la informació. 

• Restablir el mes aviat possible l’estat d’activitat normal. 
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3.5. Equips d’emergència 

Els equips d’emergència estan constituïts pel conjunt de persones especialment 
entrenades i organitzades per a la prevenció i actuació en situacions d’emergència dins 
l’edifici. A més a més de les funcions de caràcter general especifiques de l’equip al que 
pertanyen, deuran: 

• Estar informats del risc general i particular que presenten les diferents activitats i 
dependències de l’edifici. 

• Senyalar i comunicar les anomalies que detectin i verificar posteriorment que hagin 
sigut resoltes. 

• Conèixer l’existència i funcionament dels mitjans mencionats. 

• Fer-se càrrec del manteniment del mitjans. 

• Estar capacitats per suprimir sense demora les causes que poden provocar 
qualsevol emergència, mitjançant: 

o Transmissió de l’alerta a les persones designades en el Pla d’Emergència. 

o Actuació directa: tall de l’electricitat, aïllament dels materials inflamables, 
tancament de portes i finestres, etc. 

• Combatre l’emergència des del moment que es descobreix mitjançant 
l’accionament de l’alarma, aplicant les consignes del Pla d’Emergència o actuant 
amb el mitjans d’intervenció possibles. 

• Donar els primers auxilis a les persones afectades, col·laborant en l’evacuació 
quan sigui necessari. 

• Coordinar les accions amb els membres d’altres equips. 

L’estructura funcional del Pla d’Emergència, esta basat en l’actuació del personal triat 
entre la plantilla de l’edifici. Aquesta elecció dels integrants dels equips de seguretat, s’ha 
de fer valorant les seves capacitats tant físiques com psíquiques, de igual manera que la 
predisposició per a aquest tipus de tasques. 

Per determinar el nombre de components de cada equip, a més a més dels factors que 
s’indicaran per a cada un, es tindrà en compte el personal disponible per torns de treball. 
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3.5.1. Equips d’Alarma i Evacuació (EAE) 

La missió dels components de l’equip d’Alarma i Evacuació es assegurar una evacuació 
total i ordenada de la seva zona i que s’ha donat l’alarma.  

Funcions 

• Preparar i anunciar l’evacuació de la seva zona a l’ escoltar l’alarma. 

• Comunicar l’alarma a les zones contigües. 

• Dirigir als ocupants capa a una via d’evacuació segura per a obtenir una evacuació 
ràpida i ordenada, prestant l’ajut a totes aquelles persones que tinguin dificultats de 
 moviment. A més d’indicar quin ha de ser el punt de reunió i no permetre la 
tornada a les zones evacuades. 

• Comprovar que les zones evacuades quedin buides. 

• Seguir les instruccions del Cap d’Intervenció. 

Personal assignat 

Els equips d’Alarma i Evacuació el formaran dues persones, un component serà 
l’encarregat d’indicar les sortides i els recorreguts d’evacuació. L’altre component serà 
l’encarregat de donar l’alarma en tota la zona i proximitats, mentre s’ assegurarà que no 
queda ningú a les zones que puguin presentar problemes de visibilitat. 
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3.5.2. Equip de Primers Auxilis (EPA) 

La seva missió es prestar els primers auxilis als possibles lesionats durant una situació 
d’emergència. 

Funcions 

• Prestar la primera assistència, donant prioritat a les lesions que puguin comportar 
algun risc per a la vida de l’accidentat. 

• Decidir si la gravetat d’algun ferit requereix l’ajuda dels Serveis Sanitaris Públics, 
en cas afirmatiu donar l’avís a aquests i rebre’ls. 

• Informar de les possibles baixes ocasionades i de la localització dels hospitalitzats, 
si fos el cas. 

• Complir les ordres del Cap d’Intervenció. 

Personal assignat 

Aquest col·lectiu estarà format per persones amb coneixements de Primers Auxilis, tot i 
que sol·licitaran ajuda a l’exterior quan hi hagi ferits. 

3.5.3. Equip de Primera Intervenció (EPI) 

La missió de l’equip de Primera Intervenció (EPI), es presentar-se al lloc on s’ha produït 
l’alarma, amb l’objectiu de controlar l’emergència amb els mitjans d’extinció manuals 
existents a la zona a la que pertany. 

Funcions 

• Combatre els conatos d’incendi utilitzant els extintors portàtils i les Boques 
d’Incendi Equipades. 

• Col·laborar si fos necessari amb els equips d’extinció externs.  

• Informar i complir les instruccions del Cap d’Intervenció. 

• Conèixer el Pla d’Emergència. 

• Participar en activitats formatives i exercicis pràctics. 
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Personal assignat 

L’EPI serà format per qualsevol membre que descobreixi el conato. D’aquesta manera es 
necessari que tot el personal del FORUM estigui format i tingui coneixements en matèria 
de seguretat i lluita contra incendis particularment adaptat als riscos de la zona en qüestió. 

 

3.5.4. Equip de Segona Intervenció (ESI) 

La missió dels components de l’Equip de Segona Intervenció (ESI) es la d’intervenir quan 
l’emergència no s’ha pogut controlar per l’ EPI del sector afectat. La zona d’intervenció de 
l’ESI és tot l’edifici. 

Funcions 

• Combatre els CONATS de l’incendi utilitzant els extintors portàtils i les Boques 
d’Incendi Equipades. 

• Col·laborar amb altres equips i si fos necessari amb els equips externs d’extinció 
(Bombers) 

• Informar i seguir les instruccions del Cap d’Intervenció. 

• Conèixer el Pla d’Emergència. 

• Conèixer els riscos i mitjans d’extinció, intervenció i control de tots els sectors de 
l’edifici. 

• Participar en activitats formatives i exercicis pràctics. 

Personal assignat 

Estarà format per dues persones actuant una d’elles com a  cap d’equip. Tindran la 
formació adequada, que inclourà el coneixement de les tècniques d’extinció de tots els 
tipus de foc possibles, com la utilització i funcionament de tots els sistemes d’extinció de 
l’edifici. 
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3.5.5. Equip de Recolzament (ER) 

La funció dels equips de recolzament es la de controlar els subministraments i 
instal·lacions tècniques en els sectors d’emergència, així com ajudar als EPI i ESI 
proporcionant material, equips i qualsevol altre operació necessària per aconseguir el 
control de l’emergència. En tot moment compliran les ordres del Cap d’Intervenció. 

Els equips es formaran per persones que pertanyen als serveis de manteniment de 
l’edifici. 

 

3.5.6. Cap d’Intervenció (CI) 

El Cap d’intervenció es presentarà de immediat al lloc de l’emergència, la valorarà i 
classificarà l’emergència assumint la direcció i coordinació dels equips d’intervenció i 
informant al Cap d’Emergència. 

Ocasionalment pot assumir les funcions del Cap d’Emergència quan aquest no hi sigui. 

Ha de conèixer tots els equips i instal·lacions de seguretat contra incendis existents, la 
seva capacitat, funcionament i ús. 

Verificarà la realització de les comprovacions periòdiques dels sistemes d’extinció i 
protecció. 

3.5.7. Cap d’Emergència (CE) 

Es el màxim responsable de l’organització i té la missió de rebre la informació continuada 
per part del CI, ha de dirigir les accions a realitzar, sol·licitarà l’ajut de les forces exteriors i 
mantindrà informats als mitjans de difusió. 

El CE ha de tenir sempre un substitut que assumeixi totes les responsabilitats durant una 
situació d’emergència. 

3.5.8. Centre de Control (CC) 

El Centre de Control es el lloc on es centralitza la informació i es prenen les decisions 
durant una emergència. El CC ha d’estar ocupat de manera continuada durant les hores 
d’obertura al públic per dues persones de recepció , y durant l’horari de tancament i festius 
pel servei de vigilància.  
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3.6. Desenvolupament dels plans d’acció 

Pla d’ alerta i alarma 

Al sorgir l’alarma d’un incendi, comunicat verbalment pels ocupants de la zona o per 
l’accionament d’un polsador d’alarma s’alertarà immediatament a l’Equip de Primera 
Intervenció (EPI) i a l’equip d’Alarma i Evacuació (EAE) del sector afectat. 

Si l’alarma s’activa automàticament, el responsable de planta haurà de comprovar la 
viabilitat de la informació. 

El Cap d’Intervenció (CI) es posarà en contacte immediatament amb el Cap d’Emergència 
(CE) informant-lo de la situació. 

L’equip d’Alarma i Evacuació prendrà posició i es prepararà per a l’evacuació de la zona si 
el cap d’Emergència així ho demana. 

Aquestes alarmes tant si s’activen automàticament com manualment només afectarà a la 
zona en qüestió i quedarà marcat al Centre de Control. 

Una alarma general només podrà ser activada pel Cap d’Emergències des del centre de 
Control i sempre que s’activin varies alarmes alhora en zones diferents. 

L’estat d’emergència es mantindrà fins al final de l’alarma, que no es donarà fins que tots 

els mitjans empleats hagin tornat a l’estat inicial abans de produir-se l’emergència. 

Pla d’intervenció, extinció i ajuda 

Quan es descobreixi un sinistre, l’Equip de Primera Intervenció de la zona afectada serà 
l’encarregat d’actuar immediatament per intentar controlar l’emergència i de donar 
l’alarma. 

Fins que no arribi al lloc afectat el Cap d’Intervenció serà el cap de l’equip de Primera 
Intervenció l’encarregat de prendre les funcions d’aquest. 

A l'acte es reunirà l’equip de Segona Intervenció i es posarà a les ordres del Cap 
d’Emergència per si aquest requereix dels seus serveis. 

Per una altre banda, l’Equip de Recolzament tallarà els subministres de la zona afectada, 
supervisarà les instal·lacions tècniques mentre dura l’emergència i donarà suport logístic 
als equips d’intervenció. 
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Si per les dimensions de l’emergència el Cap d’Emergència creu convenient sol·licitar 
ajuda exterior, esperarà la seva arribada per informar-los de la situació i tant ell, com el 
Cap d’Intervenció i els equips d’intervenció es posaran al servei dels bombers. 

Pla d’evacuació 

L’equip encarregat d’efectuar l’evacuació d’una zona es l’Equip d’Alarma i Evacuació en 
funció de les ordres rebudes per part del Cap d’Intervenció i per la via més segura. 

Paral·lelament informarà de la situació als responsables dels sectors propers, per si es 
donés el cas que el Cap d’Emergència sol·licita una evacuació general de l’edifici. 

 

3.6.1. Procediment en cas de “CONATO” d’emergència. 

En cas de produir-se un conato d’emergència els passos a seguir seran els següents: 

1. Avisar al personal dels voltants. 

2. Intentar controlar-lo pels mitjans disponibles. 

3. En cas d’extinció es tornarà a la normalitat. 

4. En cas de no extinció es crearà una emergència en la secció. 
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Procediment en cas d’Emergència 

 

 

 

 

 

Persona 
detecta un 
sinistre 

Intenta 
controlar el 
CONATO 

Emergènci
a en el 
sector 

Es pot 
control

EPI 
Atac i 
control 

Fi de 
Emergènci
a 

CI 
Investigació 
conato 

Reposició 
dels 
mitjans 

NO 

SI 

Sistema automàtic 
dona l’alarma 

Verificar 
si es 
certa 

Buscar les 
causes de 
l’alrma i 
solventar el 
problema 

SI NO 

Figura3:.Diagrama operatiu en cas de conato d’emergència 
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3.6.2. Procediment en cas d’Emergència 

1. S’activa l’alarma de la secció 

2. Actuació dels equips EPI, EAE i ER. 

3. Comunicació amb el CI 

4. El CI informarà al centre de control del lloc d’emergència i de llur situació. 

5. El ESI es reunirà i es posarà a les ordres del CI per si cal actuar. 

6. En cas d’extinció es tornarà a la normalitat. 

7. En cas de no extinció actuaran els ESI 

8. El CE decidirà si cal ajut exterior. 

En la figura 4.2 es pot veure aquest procediment mes detallat mitjançant un esquema 
operatiu. 

 

3.6.3. Procediment en cas d’Emergència general de l’edifici 

1. Es seguiran les mateixes pautes que en el cas d’emergència de la zona. 

2. El CE demanarà ajuda exterior i esperarà la seva arribada. 

3. El CE activarà el senyal d’evacuació de l’edifici. 

En la figura 4.3 es pot veure aquest procediment mes detallat mitjançant un esquema 
operatiu. 
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3.6.4. Procediment en cas d’Emergència fora de l’horari obertura al públic. 

1. S’activarà l’alarma. 

2. El CE demanarà ajuda exterior i haurà d’esperar la seva arribada. 

3. El CE activarà la senyal d’evacuació total de l’edifici. 

 En la figura 4.4 es pot veure aquest procediment mes detallat mitjançant un esquema 
operatiu. 
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Persona 
detecta el 
Sinistre 

Donar 
l’alarma 

Teléfon/veu 
Polsador 

Avisar CI 

Definir 
emergènci
a 

CC avisa 
als equips 

ER EAE EPA ESI 
 

EPI 
 

Control 
instal·lació 

Control 
mitjans 

Avisar 
altres 
sectors 

Preparació 
Evacuació 

Avaluació 
Parcial 

Concentració 
Pla actuació 

Ajuda 
externa 

CI sol·licita 
ajuda 
externa 

Control 
emergènci
a 

Fi 
Reposició 
mitjans 

 

Atac 

Si 

No 

Sistema automàtic 
dona l’alarma 

Verificar 
si es 
certa 

Buscar les 
causes de 
l’alrma i 
solventar el 
problema 

SI NO 

Salvament 

Figura 4.2. Diagrama operatiu en cas d’emergència parcial 
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Figura 4.3. Diagrama operatiu en cas d’emergència general. 

Persona 
detecta el 
Sinistre 
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Avisar CI 

Definir 
emergènci
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Emergènci
a general 

CC avisa 
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ER EAE EPA ESI 
 

Control 
instal·lació 

Control 
mitjans 

Avisar 
altres 
sectors 

Definir 
evacuació 

Punt de 
trobada 

Concentració 
Pla actuació 

Actuació 
EPI de 
sect 

Avisar 
bombers  

Esperar la 
seva 
arribada 

ES zona  
emergènci
a 

Establir pla 
de 
salvament 

ESI punt 
emergènci
a 

Accions 
parcials 

Control 
parcial 

Atac 
control final 

Verificar 
si es 
certa 

Buscar les 
causes de 
l’alrma i 
solventar el 
problema 

SI NO 

Sistema automàtic 
dona l’alarma 
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Figura 4.4. Diagrama operatiu en cas d’emergència fora d’horari d’obertura. 
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a 
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Atac final 
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CI avisa SE ER 

ER espera 
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SE 
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a 

Control 
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Control de 
mitjans 

Si Si 

Si 
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dona l’alarma 
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si es 
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Buscar les 
causes de 
l’alrma i 
solventar el 
problema 

SI NO 
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4. Implantació del Pla d’Emergència 

La finalitat d’aquest document es desenvolupar el programa d’implantació dels punts 
tractats en els documents anteriors, començant per l’adequació dels mitjans materials 
existents fins els mitjans humans, i per complir-ho s’ha de: 

• Nomenar un òrgan director que assumeixi la responsabilitat del Pla d’Emergència. 

• Coordinar l’actuació del departament de seguretat. 

• Coordinar l’actuació dels equips d’emergència amb les forces exteriors de 
recolzament. 

• Crear una cadena d”autoritat” davant l’absència del director. 

• Establir les normes per mantenir intercanvis d’informació amb els mitjans de 
difusió. 

• Organitzar el transport de ferits. 

• Organitzar un centre de primers auxilis. 

• Entrenar el Personal. 

• Mantenir al dia el Pla d’Emergència. 

• Disposar d’un directori de telèfons de seguretat. 

4.1. Organització 

Tot el personal implicat en el Pla d’ Autoprotecció l’ha de conèixer i saber quines seran les 
seves responsabilitats i com haurà d’actuar en cas de patir un sinistre. 

La normativa vigent preveu que el personal directiu, tècnics, caps intermitjos i treballadors 
de l’edifici durant el Fòrum estan obligats a participar en els plans d’autoprotecció. 

La Comissió de Seguretat serà l’única encarregada del bon funcionament del Pla 
d’Autoproteccó de l’edifici durant el Fòrum. Aquesta comissió estarà formada per: 

• El director General 
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• Dos directius 

• Un representant dels treballadors 

• Cap d’Emergència. 

• Cap d’Intervenció. 

• Cap dels equips d’autoprotecció. 

• Cap de Manteniment. 

 

Les funcions de la Comissió de Seguretat  seran: 

• Controlar i revisar el grau de seguretat de l’edifici. 

• Comprovar l’ implantació i manteniment per a que el pla sigui eficaç. 

• Preocupar-se pel manteniment i revisió de les instal·lacions de seguretat. 

• Preveure les inversions i obres necessàries per augmentar el nivell de Seguretat 

• Organitzar activitats formatives per al personal en matèria de seguretat. 

• Proposar la realització de simulacres. 

• Portar al dia el llibre de seguretat. 

Aquesta comissió de Seguretat s’haurà de reunir periòdicament durant el transcurs de les 
activitats del Fòrum per tractar totes les incidències i observacions transcorregudes, així 
com avaluar el funcionament i  els resultats de les actuacions realitzades. 

Existirà el llibre de seguretat, composat de fulls numerats on s’hi anotaran totes les 
operacions de manteniment, revisió i modificacions dels sistemes de seguretats de 
l’edifici, i totes aquelles observacions que la comissió de seguretat cregui convenient. 
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4.2. Formació i informació per als equips. 

Abans d’iniciar-se les activitats del Fòrum els responsables de l’emergència en els 
diferents graus rebran la formació adient en cursos de capacitació per al 
desenvolupament d’aquestes tasques, en aquests cursos es tractaran els següents 
punts: 

• Introducció al Pla d’Emergència. 

• Riscos existents a l’Edifici Fòrum. 

• Foc. Factors que hi intervenen. 

• Sistemes de detecció i alarma. 

• Mitjans disponibles a l’edifici per a l’extinció d’incendis. 

• Comportament davant del sinistre i missions especifiques per a cada grup. 

• Utilització dels extintors. 

• Desplegament i utilització de les BIE’s. 

• Informació a transmetre a l’arribada dels equips de recat i intervenció, i 
col·laboració amb aquest. 

També es programaran diverses reunions informatives per a tot el personal de l’edifici per 
a la difusió, explicació i coneixement del Pla d’Emergència. En aquestes reunions es 
tractaran els següents aspectes: 

• Forma i canals organitzatius, segons els quals s’ha d’informar quan es detecta una 
emergència. 

• La forma de transmissió de l’alarma. 

• Pautes a seguir. 

• Noms dels responsables de cada àrea de l’edifici i com localitzar-los. 

• Mesures de prevenció a adoptar per evitar possibles emergències. 
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Finalment es facilitarà a tots el empleats un manual d’autoprotecció on s’hi contemplarà: 

• Coneixement de l’edifici, de les instal·lacions i dels mitjans de protecció. 

• Les zones de risc. 

• Un directori de telèfons d’urgència. 

• Personal que forma part de l’equip de seguretat i les funcions de cadascú. 

• Com efectuar una evacuació de l’edifici de la forma més ordenada possible. 

• Plànols en Din-A4 de l’edifici i els recorreguts d’evacuació. 

 

4.3. Les Consignes 

Entenem com consignes totes aquelles definicions de les activitats que totes les 
persones, incloent membres dels equips, personal que  treballa a l’edifici, i visitants de 
l’edifici, que fan la funció de recordatori del que s’ha de fer en cas de produïu-se una 
emergència. 

Les consignes de divulgació general, les  que s’adrecen als usuaris de l’edifici, han de ser 
conegudes per tot el personal, estaran penjades en llocs de pas clarament visibles i 
estaran protegides per evitar ser malmeses. 

Les consignes particulars, s’adrecen a personal especialitzat de l’edifici, són pensades 
per persones que han rebut una formació d’autoprotecció i lluita contra incendis. Es 
situaran en els recintes freqüentats per aquest personal, indicant la forma d’alertar els 
companys i superiors jeràrquics a seguir en cas d’alarma. 
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4.3.1. Consignes de caràcter general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si descobriu foc: 

• Conserveu la tranquil·litat i la sang freda 

• Premeu el polsador d’alarma més proper o aviseu urgentment al 
personal del centre 

• Evacueu la zona seguint els senyals d’evacuació 

• Aneu al punt de reunió establert fora de l’edifici, i si troba algú a faltar 
comuniqui-ho als bombers o al personal del centre. 

Si sentiu el so de l’alarma: 

• Conserveu la tranquil·litat i la sang freda 

• Evacueu la zona seguint els senyals d’evacuació. 

• Dirigiu-vos a la sortida més propera seguint les instruccions que us 
doni el personal de seguretat i les senyals indicatives de les sortides 

• Aneu al punt de reunió establert fora de l’edifici. 

• NO UTILITZEU ELS ASCENSORS 

• EVITEU EL PÀNIC, MANTENIU LA CALMA, NO CRIDEU NI CORREU 
EN TOTES DIRECCIONS. 

• No intenteu apagar el foc. 

• Si hi ha fum a la estança heu de sortir ajupits, gatejant i respireu pel 
nas amb una tela que cobreixi la boca, a ser possible que estigui 
mullada. 

• Utilitzeu les vies de sortida normals, si estan bloquejades pel fum o el 
foc o si hi ha aglomeració de persones utilitzeu la sortida d’emergència 
alternativa. 

• Aneu al punt de reunió establert fora de l’edifici, i si troba a faltar algú 
comuniqui-ho als bombers o al personal del centre. 
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Consignes especifiques per al personal de manteniment del centre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Verificar periòdicament les instal·lacions elèctriques per un electricista 
professional, mínim una vegada al any. 

• Evitar la estesa de cables amb tensió en zones humides 

• Informar al personal per emprar els equips elèctrics assenyalant els 
seus defectes 

• Fer que s’arreglin immediatament les reparacions necessàries 

• No deixar connectats els aparells elèctrics després de ser emprats 

• No sobrecarregar les línies elèctriques. 

• Assegurar-se d’apagar els interruptors una vegada acabats els serveis 

• No deixar trossos de roba prop de làmpades.  
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Equips de neteja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Disposar per totes parts de cendrers visibles, especialment en els 
locals on estigui prohibit fumar. 

• Buidar freqüentment els cendrers en recipients metàl·lics previstos de 
tapa. 

• Verificar els llocs on un cert nombre de persones s’han pogut reunir 
durant una jornada, per assegurar-se que totes les cigarretes han estat 
ben pagades. 

• Prohibir fumar en els locals tècnics i en general en totes les parts on hi 
ha molt material combustible acumulat. 

• Mantenir els locals nets i en ordre. 

• Assegurar la recollida i la col·locació dels dipòsits i envasos de 
deixalles en llocs segurs. 

• Deixar ben tancats els recipients de les deixalles, que no desbordi la 
brutícia. 
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4.3.2. Consignes per als membres de l’equip d’alarma i evacuació (EAE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Al escoltar l’alarma anuncií l’evacuació de l’edifici. 

• Durant l’evacuació realitzarà les següents tasques: 

o Guiarà als ocupants de la planta fins a les vies d’evacuació 
utilitzables. 

o Tranquil·litzarà a les persones, però actuarà amb fermesa per 
aconseguir una evacuació ràpida i ordenada. 

o No permetre la recollida d’objectes personals. 

o No permetre la tornada als locals evacuats. 

o No permetre l’ús dels ascensors. 

• Un cop finalitzada l’evacuació de la planta comprovar que no quedi 
ningú a la planta assignada. 

• Tancarà totes les portes durant el seu recorregut d’evacuació pel seu 
sector. 

• Indicarà als altres EAE posteriors de l’evacuació de l a seva zona. 
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4.3.3. Consignes als membres de l’equip de primera intervenció (EPI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4. Consignes als membres de l’equip de segona intervenció (ESI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En cap cas posi en perill la seva integritat física 

• Si descobreix un foc: 

o Avisar immediatament de l’incendi al centre de control. 

o Buscar als altres components del EPI de la seva zona. 

o Ataqui el foc amb extintors. 

o Si no s’extingeix el foc, evitar la seva propagació i donat avis al 
Centre de Control. 

o A l’arribada del ESI informar-los i donar-los-hi tota l’ajuda. 

o Si pot extingir el foc esperi en el lloc de l’emergència l’arribada 
del ESI i del CI i doni avís al Centre de Control. 

 

• En cap cas posi en perill la seva integritat física. 

• Si descobreix un incendi en la seva zona: 

o Quan escolti l’alarma o ser avisat es desplaçarà al lloc de 
l’emergència. 

o No entri en acció pel seu compte, a no ser que el foc es trobi en 
situació de CONATO. Esperi al CI i al altres membres del ESI. 

o Quan arribi al lloc de l’emergència agafí la informació del EPI. 

o Actuar seguint les instruccions del CI o del cap del ESI. 

o Si l’incendi supera les seves possibilitats evitar l’avanç d’aquest 
fins l’arribada dels bombers (SPE). 

o A l’arribada dels bombers informar-los, cedir els treballs 
d’extinció i col·laborar amb ells, en cas de ser necessari. 



Pàg. 66  Memòria 

 

4.3.5. Consignes per al Cap d’Intervenció (CI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan sigui avisat d’un incendi: 

• Comunicar immediatament amb el centre de control  per coordinar. 

• Dirigir-se al lloc de l’emergència. 

• Mantenir informat del desenvolupament de l’emergència al CE. 

• Reunir-se amb l aresta dels equips que es troben en el lloc de 
concentració. 

En cas d’alarma en la zona: 

• Coordinar la lluita per controlar el sinistre. 

• Manar al EAE la formació de grups per si es precisa l’evacuació 
avisant a les zones pròximes. 

• Mantenir-se en contacte amb el CE. 

En cas d’alarma general de l’edifici: 

• Manar als ER el tall del subministrament elèctric de l’edifici. 

• Comunicar les ordres del CE per iniciar l’evacuació. 

• Retirar al personal del lloc de trobada, comprovar que no queda ningú a 
l’edifici i informar al CE. 

• Posar-se a disposició dels bombers. 

• Organitzar les tasques de socors i salvament. 
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4.3.6. Consignes per al Cap d’Emergència (CE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si es avisat per un incendi: 

• Dirigir-se immediatament al centre de control. 

• Estar informat en tot moment de la magnitud del sinistre. 

En cas d’alarma en la secció: 

• Enviar als equips d’intervenció al lloc de l’emergència. 

• Donar instruccions precises. 

En cas d’alarma general de l’edifici: 

• Prohibir l’accés des de l’exterior. 

• Donar instruccions per l’evacuació de l’edifici. 

• Avisar als Serveis Exteriors. 

• Cedir la direcció als Serveis Exteriors (bombers) i col·laborar amb ells. 
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4.4. Simulacres 

Es considerà un dels aspectes més importants del Pla d’autoprotecció. Ja que per molt 
ben organitzades que estiguin les accions  a efectuar en cas d’una emergència, la realitat 
pot ser ben diferent al esperat. S’han de crear uns hàbits per a la gent per a que sàpiguen 
com afrontar un cas d’aquestos i es deixi el menor possible al atzar. També hem de tenir 
en compte que en situacions d’aquestes existeix molt de nerviosisme  i la persona no 
sabrà que fer si no ho ha practicat amb anterioritat. 

Es simularan els tres nivells d’emergència descrits anteriorment i es posaran en 
funcionament els diferents plans d’alarma previstos. 

Els objectius a seguir amb aquests simulacres són: 

• Entrenament dels components dels diversos equips d’autoprotecció en les seves 
funcions. 

• Detectar possibles errades no previstes i anomalies en el desenvolupament de les 
funcions a realitzar. 

• Comprovar el grau de capacitació i formació del personal. 

• Comprovar el correcte funcionament dels mitjans i instal·lacions existents. 

• Mesurar els temps, tant d’evacuació com d’intervenció dels equips d’emergència, 
per tenir una dada el més real possible. 

 

Aquests simulacres es programaran en jornades anteriors a la inauguració del Fòrum. 
Amb diferents quantitats de públic. 

La coordinació del simulacre estarà a càrrec del Cap d’Emergència, amb la col·laboració 
del cos de bombers de l’ajuntament  i l aresta d’equips de seguretat i personal de 
manteniment del centre.  

La informació prèvia, tant as ocupants  com als equips d’emergència serà total en els 
primers simulacres i anirà disminuint progressivament. 

En el desenvolupament dels simulacres participarà tot el personal de l’edifici sota les 
ordres dels responsables de l’emergència reflectits en aquest document. 
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4.5. Investigació de sinistres 

En el cas de produir-se un sinistre, s’analitzarà i es confeccionarà un informe, incidint en 
els factors desencadenats per intentar evitar la possible repetició: 

• Investigar les causes que l’originin, la forma de propagació i les conseqüències 
resultants. 

• Analitzar el comportament de les persones i equips d’autoprotecció, adaptant-se 
les mesures correctives necessàries. 

• Redactar un informe que reculli els resultats de la investigació, lliurant còpia al cos 
de bombers per a la seva informació. 

També s’analitzarà el comportament dels ocupants i si han estat ateses les pautes 
marcades en el Pla d’Emergència. 
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5. Pressupost 

Aquest projecte s’ha efectuat paral·lelament al de la construcció de l’edifici, per aquesta 
raó, les mesures passives de l’edifici no es contemplen en aquest pressupost ja que es 
consideren innates a l’edifici i no s’ha de fer una inversió extra per aplicar-les. 

De la mateixa manera el sistema d’extracció d’aire es considerat com sistema de 
renovació d’aire de l’edifici.  

El Centre de Control, també es troba fora d’aquest pressupost perquè es un centre per a 
tot el recinte Fòrum. 

Considerem en aquest pressupost aquells elements per a la lluita activa del foc, com els 
ruixadors, extintors i BIEs equipades. 

La taula següent es un inventari de tots els elements actius de que disposa l’edifici Fòrum:  

Unitats Descripció 
Preu Unitari 
(€) 

Preu Total 
en €. 

Planta -2 

7 
Extintors eficàcia 21A-144B, 6 Kg, 
inclou la instal·lació i col·locació en 

paraments. 
90 630 

9 
Llums emergència, inclou la 
instal·lació i col·locació en 

paraments i la connexió elèctrica. 
70 630 

2 BIE's, amb instal·lació 480 960 
142 Ruixadors, amb instal·lació 150 21.300 

34 
Detectors de fum, inclou connexió 

centraleta 
70 2.380 

Total planta   25.900 
    

Planta -1 

56 
Extintors eficàcia 21A-144B, 6 Kg, 
inclou la instal·lació i col·locació en 

paraments. 
40 2.240 

80 
Llums emergència, inclou la 
instal·lació i col·locació en 

paraments i la connexió elèctrica. 
70 5.600 

16 BIE's, amb instal·lació 480 7.680 
673 Ruixadors, amb instal·lació 150 100.950 
22 Gas FM-200 180 3.960 

217 
Detectors de fum, inclou connexió 

centraleta 
70 15.190 

Total planta   135.620 
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Planta -1 Altell 

27 
Extintors eficàcia 21A-144B, 6 Kg, 
inclou la instal·lació i col·locació en 

paraments. 
40 1.080 

30 
Llums emergència, inclou la 
instal·lació i col·locació en 

paraments i la connexió elèctrica. 
70 2.100 

7 BIE's, amb instal·lació 480 3.360 
151 Ruixadors, amb instal·lació 150 22.650 
0 Gas FM-200 180 0 

57 
Detectors de fum, inclou connexió 

centraleta 
70 3.990 

Total planta   33.180 
    

Planta 0 

14 
Extintors eficàcia 21A-144B, 6 Kg, 
inclou la instal·lació i col·locació en 

paraments. 
40 560 

36 
Llums emergència, inclou la 
instal·lació i col·locació en 

paraments i la connexió elèctrica. 
70 2.520 

6 BIE's, amb instal·lació 480 2.880 
58 Ruixadors, amb instal·lació 150 8.700 
4 Gas FM-200 180 720 

63 
Detectors de fum, inclou connexió 

centraleta 
70 4.410 

Total planta   19.790 
    

Planta 1 

51 
Extintors eficàcia 21A-144B, 6 Kg, 
inclou la instal·lació i col·locació en 

paraments. 
40 2.040 

85 
Llums emergència, inclou la 
instal·lació i col·locació en 

paraments i la connexió elèctrica. 
70 5.950 

17 BIE's, amb instal·lació 480 8.160 
1150 Ruixadors, amb instal·lació 150 172.500 

7 Gas FM-200 180 1.260 

246 
Detectors de fum, inclou connexió 

centraleta 
70 17.220 

Total planta   207.130 
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Planta 2 

40 
Extintors eficàcia 21A-144B, 6 Kg, 
inclou la instal·lació i col·locació en 

paraments. 
40 1.600 

40 
Llums emergència, inclou la 
instal·lació i col·locació en 

paraments i la connexió elèctrica. 
70 2.800 

18 BIE's, amb instal·lació 480 8.640 
1388 Ruixadors, amb instal·lació 150 208.200 
15 Gas FM-200 180 2.700 

328 
Detectors de fum, inclou connexió 

centraleta 
70 22.960 

Total planta   246.900 

 

Pressupost total de tot el projecte: 668.520 € (Euros) 
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Bibliografia 

Referències bibliogràfiques 

Al llarg de tot el projecte s’han esmenat les  següents normes i referències 

1. Normativa Bàsica de la Edificación NBE-CPI/96, R.D2177/96 de 4 d’octubre, sobre 
“Condiciones de protección contra incendios en los Edificios”. 

2. Apunts de Seguretat e higiene, 5è Curs Enginyers en Organització Industrial, 
impartits pel professor Juan Carlos López López. 

3. Decret 241/1994, de 26 de Juliol, sobre “Condicions Urbanístiques i de protecció 
contra incendis i de salvament de Catalunya”. 

4. Les normes tècniques CEPREVEN següents: 

a. RE 2-BIE (boques d’incendi equipades) 

b. RT2-EXT (Extintors mòbils) 

c. RT5-GIN (Extinció per gasos inerts no liquats) 

d. RT1-ROC (Ruixadors automàtics) 

e. RT2-ABA (Aprovisionament d’aigua) 

f. RT3-DET (Instal·lacions de detecció automàtica d’incendis) 

g. RT6-ENHC (Extracció natural de fum i calor) 

Bibliografia complementària 

1. Manual para la elaboración de planes de Emergencia en Hoteles y otros 
establecimientos de pública concurrencia. Cuaderno 21 de Cepreven. 

2. Manual para la evaluación del riesgo de incendio. Método de cálculo. Cuaderno 15 
de Cepreven. 
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3. Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, R.D. 1942/1993 de 5 
de noviembre. 

4. NTP 361: Planes de emergencia en lugares de pública concurrencia. 
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ANNEXES 

Fòrum 2004 

Què és el Fòrum? 

El primer Fòrum Universal de les Cultures se celebrarà a Barcelona durant els 141  dies 
compresos entre el 9 de maig i el 26 de setembre, un nou esdeveniment multitudinari i 
d’abast internacional que reunirà a Barcelona persones vingudes de tot el món. 

Les tres institucions organitzadores (Ajuntament de Barcelona, generalitat de Catalunya i 
l’Administració general de l’Estat) volen, amb aquest esdeveniment, “contribuir a una 
renovació del pensament i de les actituds i es una nova plataforma per avançar cap a una 
nova convivència sense conflictes i en un món habitable”. 

L’escenari 

Els principals actes d’aquest esdeveniment es realitzaran en unes instal·lacions de nova 
construcció, d’unes 50 hectàrees, s’estén des del barri de Poblenou fins al riu Besos, 
comprèn 2,5 Km de costes. 

Espais Principals 

 

 

 

 

 

1.- La Plaça. Dimensions: 25 hectàrees. Lloc d’acollida i d’informació. Principal escenari 

de les activitats culturals, lúdiques i gastronòmiques del Fòrum. 

 Figura 1: Espais principals del Fòrum 2004 
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2.- Edifici Fòrum. Capacitat: 3.200 persones amb 1 auditori i 1 centre de producció de 

RTV. Destinat als Diàlegs 

3.- Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB). Capacitat: 15.000 

assistents, amb 12 sales de congressos, 1 centre de premsa i 1 centre de producció de 
RTV. Destinat a Diàlegs i exposicions. 

4.- Auditoris del mar. Capacitat: 3.500 i 2.500 persones respectivament. Per a la 

celebració de concerts i altres espectacles. 

5.- El Port. Capacitat: 1.000 amarradors. Espais d’esbarjo, exposicions i espectacles. 

L’edifici Fòrum 

Aquest es l’edifici objecte d’aquest projecte. Obra dels arquitectes Suïssos Heroz & De 
Meuron. 

Es el lloc de reunió i d’intercanvi durant el Fòrum amb 28.000 metres quadrats i una 
capacitat per a 3.200 persones.. Esta situat en un dels costats de la plaça i la seva forma 
triangular s’adequa perfectament a l’entorn. Es preveu que serà un edifici significatiu de 
Barcelona per la seva estructura peculiar i la seva concepció innovadora. 

L’edifici Fòrum està connectat amb el Centre de Convencions Internacional de 

Barcelona, que amb una capacitat màxima de 26.000 persones serà el centre de 

convencions més gran del Sud d’Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Maqueta de l’edifici Fòrum. 
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Senyalització dels equips de lluita contra incendis 

L’edifici Fòrum al ser de pública concurrència ha de tenir molt ben definides i identificades 
les localitzacions dels mitjans i instal·lacions de protecció contra incendi amb els que esta 
dotat. 

Aquesta senyalització s’ajusta a lo establert a la Norma UNE 23033.81. 

Color, forma i símbol de les senyalitzacions. 

Les senyals se seguretat utilitzades compliran els requisits de les normes UNE 81501 ( de 
caràcter general i aplicable a tot tipus de seguretat) i la UNE 23033 (especifica per als 
incendis). 

• Color de Seguretat: vermell. 

• Color de contrast: blanc. 

• Color del símbol: blanc. 

• Forma geomètrica de la senyal: quadrada o rectangular. 

• Símbol: Representació del medi d’extinció, sense detalls no essencials i d’una 
dimensió que garantitzi que el color de seguretat ocupa al menys el 50 % de la 
superfície de la senyal. 

Localització de les senyals 

Amb el fi de garantir la correcta recepció del missatge generat per les senyals, aquests es 
situaran segons la norma UNE 8 1501, a una distància del observador més allunyat, 
definida per l’expressió (vàlida per a una distància no superior a 50m): 

    S= L2/2000 

On: 

S= Àrea de la senyal de seguretat. 

L= Distància de la senyal a l’observador. 
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La dimensió de la senyal obtinguda s’adequa a les dimensions estandaritzades per la 
norma UNE 8 1501: 

 

RELACIÓ ENTRE EL TAMANY DE LA SENYAL I LA 
DISTÀNCIA DE L’OBSERVADOR 

Dimensió en la senyal         
(costat major en mm) 

Distància màxima 
d’ubicació en m 

105 4,70 

148 6,62 

210 9,39 

297 13,28 

420 18,78 

594 26,56 

841 37,61 

1189 53,17 
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Exemples de senyals per a equips de lluita contra incendis. 

Aquestes senyals són les especificades dins la  norma UNE 23033 per senyalitzar els 
equips de lluita contra incendis: 
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Cartells de reforç 

Quan s’utilitzin cartells amb avisos complementaris o de reforç a les senyals, aquestos 
estaran formats sobre una superfície quadrada o rectangular, el color del fons sera 
vermell i el del lèxic blanc. 

Les lletres hauran de complir la següent expressió: 

     H= L/200 

On: 

H= Altura de la lletra 

L= Distància a l’observador 

 

RELACIÓ ENTRE EL TAMANY DE LES 
LLETRES EN ELS AVISOS Y LA SEVA 

DISTÀNCIA DE L’OBSERVADOR. 

Altura de la lletra en 
mm 

Distància màxima de 
l’observador en m 

2,5 Fins 0,5 

4,5 0,5 - 0,9 

9 0,9 - 1,8 

18 1,8 - 3,6 

30 3,6 - 6 
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Esquemes 

En les pàgines següents s’adjunten alguns esquemes de l’edifici, els esquemes es troben 
en format A3, per la seva càrrega d’informació, tot i això per poder veure amb més detall 
l’informació s’haurà de recórrer als esquemes en format digital adjuntats al projecte. 

 

Nº de esquemes Planta Descripció 

PCI-001 -2 Vies d'evacuació 

PCI-002 -1 Vies d'evacuació 

PCI-003 -1 altell Vies d'evacuació 

PCI-004 0 Vies d'evacuació 

PCI-005 +1 Vies d'evacuació 

PCI-006 +2 Vies d'evacuació 

PCI-007 -2 Sectoritzacions 

PCI-008 -1 Sectoritzacions 

PCI-009 -1 altell Sectoritzacions 

PCI-010 0 Sectoritzacions 

PCI-011 +1 Sectoritzacions 

PCI-012 +2 Sectoritzacions 

PCI-013 0 Localització dels hidrants de la zona 

PCI-014 0 Accessibilitat dels bombers 

PCI-015 +1 Accessibilitat dels bombers 
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