
Protecció Contra Incendis

Criteris generals

L’ús de l’edifici no presenta un gran perill a l’hora de produir incendis, doncs la majoria de l’edifici no compta 
amb elements susceptibles d’originar foc.
Cal tenir en compte que l’edifici no es troba en un entorn urbanitzat, així doncs cal garantir un accés 
preparat per l’accés dels vehicles dels bombers. El nou vial d’accés compleix amb la normativa.
S’ha optat per instal·lar un dipòsit dedicat a la protecció contra incendis.

Magatzems - Industrial

La cava compta amb dos grans arees d’emmagatzematge, el magatzem propi de producte acabat llest per 
expedició i la cava, que tot i no ser un magatzem així es podria catalogar. Per determinar quina classificació 
reben aquests dos espais s’han comptabilitzat com a magatzems estudiant la seva càrrega ponderada de  
foc. En el cas del magatzem de producte acabat, la càrrega de foc és de 300MJ/m2 , amb aquesta Qs es 
compta com a Zona de risc especial Baix, en el cas de la cava la càrrega de foc encara baixa una mica més 
ja que la superfície és major en relació a la quantitat de producte. Queden definides així les dues zones 
com a Risc Baix.
Es grafien al plànol en vermell les sales catalogades de magatzem industrial.

Recorreguts d’Evacuació 

L’edifici compta amb dos nuclis verticals de comunicació principals i un de serveis ubicat a la zona industrial 
d’ús exclusiu de treballadors del centre.
Les escales de la torre , dedicades principalment als treballadors interns de la cava estan dividies en 
dos trams, a la planta baixa hi ha una mampara de vidre que sectoritzi a l’escala en 2 trams, de forma 
que la evacuació descendent no supera els 50 ocupants i es compleix la evacuació amb un sol nucli de 
comunicació vertical. Les plantes inferiors de la torre (3 nivells) tampoc superen de forma conjunta els 50 
ocupants, i tenen sortides de planta a la planta Inter mitja, de totes formes podrien pujar fins a la planta 
baixa i trobar la porta que compta amb barra antipànic i sortir a l’exterior en aquest nivell.
La peça amb major ocupació és la sala de cates - polivalent. Aquesta sala compta amb dues sortides a 
l’aire lliure de forma directe.
La planta soterrada, és la única que podria plantejar algun problema, de totes formes la ocupació no es 
tampoc excessiva i compta amb dues escales. La evacuació es podria fer o bé per la torre o bé per la 
rampa escala.
La cava, degut a la seva gran dimensió és la única sala que si comptem el recorregut d’evacuació des del 
punt més llunyà fins a la primera sortida de planta trobem un recorregut de més de 50m. En aquest cas 
existeixen dues solucions possibles:
 - Tractar la sala com a sector d’incendi i equipar-la amb un sistema automàtic d’extinció.
   On podríem comptar 50m + (25%) des de la porta fins a les sortides de planta.
 -Ubicar una escala adossada al mur final de la cava que evacués directament a l’aire lliure.
   Aquesta escala seria dirigida a la zona de moll de càrrega per no afectar a la plaça d’accés.
La zona d’embotellat, queda ubicada a un extrem de la sala de dipòsits, aquesta té una longitud d’evacuació 
de 62 metres, de la mateixa forma que la cava s’hauria de comptar com a sector d’incendi equipant-la amb 
ruixadors.

Escales, Rampes i Portes

L’escala de la torre és de tipus no protegida té una amplada lliure de 110cm i això i atorga una capacitat 
d’evacuació de 145 persones en sentit ascendent i 176 en sentit descendent. 
L’escala de la part pública és també de tipus no protegida i té una amplada lliure de 120cm, fet que li 
permet evacuar 158 persones en sentit ascendent i 192 en descendent. La rampa de 220cm compleix 
també amb la normativa.
Les portes de sortida de la façana comptaran sempre amb barres antipànic per poder ser obertes sempre 
en sentit d’evacuació.

Llegenda

   BIE.

   Detector de fums.

   Indica ús, tamany, ocupació
   i resistència al foc de tancaments
   i elements estructurals.

Indica amplada de rampes 
i escales.

Indica sortida de planta.

Indica extintor de pols 25 Kg

P Segona
+193.0m

P Premses
+182.5m

P Baixa
+186.0m

P Caves
+176.5m

P Primera
+189.5m

P Cates
+179.5m
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