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RESUM 

L’annex de protecció contra incendis estableix les condicions que ha de reunir el projecte per 
protegir enfront el riscos que poden produir-se en originar-se un incendi. I es descriuen els 
elements i les accions adoptades, en compliment de les normatives vigents.  

L’annex està separat en dues parts ben diferenciades; 

- La primera fa referència al compliment del Reglament de Seguretat contra Incendis en 
Establiments Industrials (RSCIEI), ja que una part de l’edificació es considera zona d’ús 
industrial. Consta de 4 apartats o annexes, seguint l’estructura del RSCIEI. 

- La segona part fa menció al Codi Tècnic de l’Edificació (document bàsic de Seguretat en 
cas d’incendi, DB S1), ja que hi ha una part de la edificació que és una zona d’ús 
administratiu.  
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C.1 - COMPLIMENT DEL REGLAMENT DE 
SEGURETAT CONTRA INCENDIS EN ELS 
ESTABLIMENTS INDUSTRIALS (REIAL DECRET 
2267/2004) 

 

Àmbit d’aplicació  (Article 2) 

1 - L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament són els establiments industrials, entenent com a 
tals els següents : 

a) Les indústries, tal com defineix l’Article 3, punt 1, de la Llei 21/1992, de 6 de juliol    
de 1992. 
b) Els magatzems industrials 
c) Els tallers de reparació i els estacionaments de vehicles destinats al transport de 
persones i al transport de mercaderies. 
d) Els serveis auxiliars o complementaris de les activitats compreses en els punts 
anteriors. 

2 - S’aplicarà a més a més a tots els magatzematges de qualsevol tipus d’establiment, quan 
la seva carrega de foc total, calculada segons l’annex 1, sigui igual o superior a tres milions 
de Megajoules (MJ). 

Compatibilitat reglamentaria  (Article 3) 

Quan en el mateix edifici coexisteixin amb l’activitat industrial altres usos per als que siguin 
d’aplicació el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), els requisits dels espais d’ús no industrial  
seran els exigits per aquesta normativa quan superin els següents límits: 

 
                                Sup. construïda        Volum          Aforament 
       a)  Zona comercial    > 250 m2 
       b)  Zona administrativa    > 250 m2 
       c)  Sala de reunions                                      > 100 persones assegudes       
       d)  Arxius                             > 250 m2         > 750 m3       
       e)  Bar, menjador, cuina      > 150 m2   > 100 comensals a la vegada 
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       f)   Biblioteca                        > 250 m2  
       g)  Zona de dormitoris                                                        > 15 llits  

Les zones a les que per superfície siguin d’aplicació les prescripcions del CTE constituiran 
un sector d’incendis independent. 
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ANNEX I: CARACTERÍSTIQUES DELS 
ESTABLIMENTS INDUSTRIALS EN RELACIÓ AMB 
LA SEGURETAT CONTRA INCENDIS. 

1 - Establiments. 

Els establiments industrials es caracteritzen per : 
a) La seva configuració amb relació al seu entorn 
b) Els seu nivell de risc intrínsec 

2 - Característiques dels establiments industrials per la seva 
configuració i ubicació amb relació al seu entorn.  

Dintre de les diferents configuracions i ubicacions que poden tenir els establiments 
industrials, l’establiment del present projecte es troba ubicat en sis naus reformades i una 
ampliada, on es porten a terme totes les operacions de emmagatzematge, tallers i 
administratives del Servei de Manteniment. Per tant en la classificació dels establiments 
industrials ubicats en un edifici es troba inclòs dintre del Tipus C. 

 

TIPUS C: Els establiments industrials ocupen totalment un edifici, o varis en el seu cas, que 
es troba a una distancia major de 3 m de l’edifici més proper d’altres establiments.  

3 - Característiques dels establiments industrials  per el seu 
nivell de risc intrínsec. 

Els establiments industrials es classifiquen, segons el grau de risc intrínsec, en onze sectors, 
atenent als criteris simplificats i segons els procediments que s’indiquen a continuació: 
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3.1. - Els establiments industrials, en general, estaran constituïts per una o varies 
configuracions dels tipus A, B, C, D y E.  

Cada una d’aquestes configuracions constituirà una o varies zones (sectors o àrees 
d’incendi) de l’establiment industrial. 

 

Per al tipus A, B y C es considera “sector d’incendis”  l’espai de l’edifici tancat per elements 
resistents al foc durant el temps que sigui establert en cada cas. 

3.2. - El nivell de risc intrínsec de cada sector o àrea d’incendis s’avaluarà calculant la 
següent expressió, que determina la densitat de carrega de foc, ponderada i corregida, del 
sector o àrea d’incendi , a partir de les taules 1.2 de densitat mitjana de càrrega de foc per a 
diverses activitats de procés i d’emmagatzematge. 

  1.- Activitats de producció, transformació i reparació 

                        ∑l i  qsi x si x Ci                       

               Qs=  --------------------------  Ra     

                                    A                                            

    2.- Activitats d’emmagatzematge 

       ∑l i  qvi x ( si x hi ) Ci                

               Qs=  ----------------------------  Ra     

                                    A                                             

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

Ci= Coef. Adimensional de perillositat per combustibles, per a cadascun dels 
materials :     1/1,3/1,6 

Ra = Coef. Adimensional de correcció del grau de perillositat (per activació) de 
l’activitat :         1/1.5/2 

A = Superfície construïda del sector d’incendi en m2 

qsi = Densitat de càrrega de foc de cada zona amb procés diferent dins del sector 
d’incendi. 
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qvi= Càrrega de foc per m3 de cada zona amb diferents tipus d’emmagatzematge, 
dins del sector. 

hi= Altura d’emmagatzematge de cadascun dels combustibles, en metres. 

Si= Superfície de cada zona amb qsi  o q vi  diferent . 

3.3.- El nivell de risc intrínsec d’un edifici o un conjunt de sectors d’incendi d’un establiment 
industrial, a efectes d’aplicació d’aquest Reglament, s’avaluarà calculant la següent 
expressió, que determina la densitat de carrega de foc, ponderada i corregida Qe, de l’edifici 
industrial. 

                        ∑l i  Qsi x Ai 

              Qe=  ------------------    

                            ∑l i   Ai   

Qe= Densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de l’edifici industrial , en 
MJ/m2 o Mcal/m2 

Qsi= Densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de cadascun dels sectors  
d’incendi (i) que componen l’edifici industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2. 

Ai = Superfície construïda de cadascun dels sectors d’incendi (i) que componen 
l’edifici industrial  en m2. 

Nivell de ric intrínsec per als valors de càrrega de foc, ponderada i corregida Qe, de l’edifici 
industrial. 

 

Densitat de càrrega de foc ponderada i corregida Nivell de risc intrinsec 
Mcal/m2 MJ/m2 

    
1 QS ≤ 100 QS ≤ 425 BAIX 
2 100 < QS ≤ 200 425 < QS ≤ 850 

    
3 200 < QS ≤ 300 850 < QS ≤ 1275 
4 300 < QS ≤ 400 1275 < QS ≤ 1700 MIG 
5 400 < QS ≤ 800 1700 < QS ≤ 3400 

    
6 800 < QS ≤ 1600 100 < QS ≤ 6800 
7 1600 < QS ≤ 3200 6800 < QS ≤ 13600 ALT 
8 3200 < QS  13600 < QS  
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CÀLCUL DE SECTORS 
Sector I  
Activitat:  Magatzem Municipal  
 
qvi =  800 MJ/m2   →   Ra  = alt = 1.5 
Ci =  1.3  
Si  =   821 m2 
hi =    2 m   
Qs =   3.120 MJ/m2  →  NIVELL DE RISC  INTRÍNSEC MIG 5  
 
 
Sector II 
Activitat:  Magatzem Municipal     
 
qvi =  800 MJ/m2  →   Ra  = alt = 1.5 
Ci =  1.3  
Si  =   1.926 m2 
hi =    2 m   
Qs =   3.120 MJ/m2  →  NIVELL DE RISC  INTRÍNSEC MIG 5  
 
 
Sector III 
Activitat:  Magatzem Municipal     
 
qvi =  800 MJ/m2  →   Ra  = alt = 1.5 
Ci =  1.3  
Si  =   1.753 m2 
hi =    2 m   
Qs =   3.120 MJ/m2  →  NIVELL DE RISC  INTRÍNSEC MIG 5  
 
 
Sector IV 
Activitat:  Servei de Manteniment    

Zona: Aparcament vehicles  (Planta baixa) 
qs  =  200 MJ/m2  →   Ra  = baix = 1 
Ci =  1  
Si  =   885 m2 
Qs=  200 MJ/m2 →  NIVELL DE RISC  INTRÍNSEC BAIX 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sector V 
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Activitat:  Servei de Manteniment  

Zona: Taller reparació vehicles  (Planta baixa) 
qs =  300 MJ/m2  →   Ra  = baix = 1 
Ci =  1  
Si  =   180 m2 
A =   220 m2 
Qs=  245.5 MJ/m2  

Zona Magatzem Taller ( Planta pis 1)     
qvi  =  800 MJ/m2  →  Ra  = alt = 1.5 
Ci =  1.3  
Si  =   40 m2 
hi =    2 m 
A =   220 m2 
Qs=  567 MJ/m2 

 Qe =  303.55 MJ/m2  →  NIVELL DE RISC  INTRÍNSEC BAIX 1 

 
Sector VI 
Activitat : Serveis Administratius de Manteniment  

Servei de Manteniment : 

 Zona: Recepció, vestidors, menjador (Planta baixa) 
qs =  200 MJ/m2  →   Ra  = baix = 1 
Ci =  1  
Si  =  280 m2 
A =   1.884 m2 
Qs=  29.7 MJ/m2  

Zona: Oficina tècnica (Planta pis 1) 
qs = 600 MJ/m2  →   Ra  = baix = 1 
Ci =  1.3 
Si  =  510 m2 
A =   1.884 m2 
Qs=  211 MJ/m2  

 Zona: Oficina administració (Planta pis 2) 
qs  = 600 MJ/m2  →   Ra  = baix = 1 
Ci =  1.3 
Si  =  480 m2 
A =   1.884 m2 
Qs=  198.7 MJ/m2  

Qs =  138.16 MJ/m2  →  NIVELL DE RISC  INTRÍNSEC BAIX 
Sector VII 
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Activitat : Servei de Manteniment (Planta pis 1)    

Zona: Dependències jardineria  
qs =  200 MJ/m2  →   Ra  = baix = 1 
Ci =  1  
Si  =  297 m2 
A =   720 m2 
Qs =  82.5 MJ/m2  

Zona: Dependències  paletes  
qs  =  200 MJ/m2  →   Ra  = baix = 1 
Ci =  1  
Si  =  87 m2 
A =   720 m2 
Qs=  24.2 MJ/m2  

Zona: Dependències lampisteria  
qs  = 400 MJ/m2  →   Ra  = alt = 1.5 
Ci =  1.3 
Si  =  106 m2 
A =   720 m2 
Qs=  114.8 MJ/m2 

Zona: Dependències pintors 
qs  =  1000 MJ/m2  →   Ra  = baix = 1.5 
Ci =  1.3  
Si  =  67 m2 
A =   720 m2 
Qs=  181.4 MJ/m2  

Zona: Oficina de trasllats i vestíbul 
qs  =  200 MJ/m2  →   Ra  = baix = 1 
Ci =  1  
Si  =  57 m2 
A =   720 m2 
Qs=  15.8 MJ/m2  

Zona: Distribuïdors 
qs  =  200 MJ/m2  →   Ra  = baix = 1 
Ci =  1  
Si  =  106 m2 
A =   720 m2 
Qs=  20.4 MJ/m2  

Qs=  75 MJ/m2  →  NIVELL DE RISC  INTRÍNSEC BAIX 1 
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Sector VIII 
Activitat: Servei de Manteniment 

Zona: Arxiu (Planta pis 1) 
qvi = 600 MJ/m2  →   Ra  = alt = 1 
Ci =  1.3 
Si  =  40 m2 
Qs=  780 MJ/m2 →  NIVELL DE RISC  INTRÍNSEC BAIX 2   

 
Sector IXI 
Activitat:  Cambra de comptadors 
 
qs  =  300 MJ/m2→   Ra  = mig = 1.5 
Ci =  1.3  
Si  =  27 m2 
Qs=  585 MJ/m2 →  NIVELL DE RISC  INTRÍNSEC BAIX 2 

 

 

 

- Nivell de risc intrÍnsec de l’edifici   

Qe= 1.388 MJ/m2  →  NIVELL DE RISC  INTRINSEC MIG    
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ANNEX II: REQUERIMENTS CONSTRUCTIUS DELS 
ESTABLIMENTS INDUSTRIALS SEGONS LA SEVA 
CONFIGURACIÓ, UBICACIÓ I NIVELL DE RISC 
INTRÍNSEC. 

 
 
A. Façanes accessibles. 

Es consideren façanes accessibles d’un edifici o establiment industrial, els forats que 
permetin l’accés a cadascuna de les plantes des de l’exterior al personal d’extinció 
d’incendis. 

L’establiment objecte del projecte bàsic compleix amb tots el requisits d’accessibilitat per 
façana. 

a) Els forats d’accés a cada planta tindran una alçada respecte al nivell de 
planta de 1.20 m.  

b) Les dimensions de les finestres seran de 2.50 m per 1,20 m. d’alçada. La 
distància màxima entre eixos verticals serà de 6 m.  

c) No existiran elements a façana que dificultin l’accessibilitat a través dels 
forats. 

A.1. Condicions de l’entorn de l’edifici.  

L’alçada d’evacuació descendent és inferior a 9m. i per tant no són d’aplicació els 
requeriments d’aquest apartat. 

A.2. Condicions d’aproximació a l’edifici. 

Els vials d’aproximació a les façanes  accessibles tindran: 

 
 Amplada ≥ 5 m. 
 Alçada mínima lliure o gàlip ≥ 4.50 m. 
 Capacitat portant del vial: 2000 kp/m2 

Els trams corbats tindran un radi mínim delimitat per la traça d’una corona circular amb 
radis mínims de 5.30 m. i 12.50 m. amb una amplada lliure per circular de 7.20 m. 
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B. Estructura 

L’estructura portant de l’edifici estarà dividida en dues zones: 

 
 La zona de naus existents construïdes amb  pilars i encavallades metàl·liques, que 

sustenten cobertes lleugeres. 
 La zona ampliada que es projecta  construir amb estructura de formigó armat. 

 

1 - Ubicacions no permeses de sectors d’incendi amb activitat industrial. 

Es pot permetre la activitat industrial en tots els sectors de l’establiment, per les 
característiques: 

Establiment industrial: tipus C  

   Risc intrínsec:   mig 3 

   No existència de plantes sota rasant 

Distància >  a 25m de massa forestal 

 

2 - Sectorització d’establiments industrials 

Segons el Reglament  de Seguritat Contra Incendis  en els Establiments Industrials (Reial 
Decret 2267/2004) la superfície màxima construïda admissible de cada sector d’incendis 
d’un establiment industrial  tipus C es: 

 
Sector Dependència Risc intrínsec Sup. construïda 

m2 
Màx. admissible 
m2 

I Magatzem MIG 5 821 3.500 
II Magatzem     MIG 5 1.926 3.500 
III Magatzem     MIG 5 1.753 3.500 
IV Aparcament BAIX 1 885 Sense límit (CTE) 
V Taller magatzem       BAIX 1 220 Sense límit 
VI Administració BAIX 1 1.884 2.500 (CTE) 
VII Dependències BAIX 1 720 Sense límit 
VIII Administració BAIX 1 40 2.500 (CTE) 
IX Cambra comptadors BAIX 2 27 Cia subministradora 
              

(CTE).  Segons el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)  Reial Decret 314/2006  
                          Secció SI 1. 
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3 - Materials 

Les exigències de comportament al foc dels productes de construcció es defineixen 
determinant la classe que han de assolir segons la norma UNE- 23727. 

3.1. Productes de revestiment: Els productes utilitzats  com revestiment o acabat superficial 
son: 

Paviments :  CFL-S1 (m2) o més favorable 

Parets, sostres i revestiments exteriors : C-S3d0(M2) o més favorable 

3.2. Productes inclosos en parets i tancaments:  El conjunt de material més el revestiment 
serà  EI 30 (RF-30). 

3.3 Altres productes: Els productes situats a l’interior de fals sostre o terres tècnics, tant els 
utilitzats per aïllament tèrmic o acústic com els conductes d’aire condicionat o ventilació 
seran C-S3d0(M1) o més favorable. Tot el cablatge serà no propagador d’incendis i amb 
baixa emissió de fums i opacitat reduïda. 

3.4 En tots els productes s’acreditarà la classe de reacció al foc exigida mitjançant assaigs o 
certificats de conformitat a la norma UNE. 

3.5 Els productes de construcció petris, ceràmics, metàl·lics, vidres, morters, formigons o 
guix  es consideren  classe A 1 (M0). 

 

4 - Estabilitat al foc dels elements constructius portants 
 
4.1 La estabilitat al foc del elements constructius portants i escales no tindrà un valor inferior 

a l’indicat en la taula 2.2.  

Taula 2.2 Estabilitat al foc del elements estructurals portants  
Nivell de risc intrínsec Tipus C 

Planta soterrani Planta sobre rasant 
MIG 

R90 (EF-90) R60 (EF-60) 

 

Amb independència de l’estabilitat al foc exigida en la taula 2.2 per als establiments 
industrials ubicats en edificis amb altres usos, el valor exigit al seus elements estructurals no 
serà inferior a l’exigida al conjunt de l’edifici en aplicació de la normativa que sigui d’aplicació. 
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4.2 Per a l’estructura principal de coberta lleugera i el els seus suports en planta sobre 

rasant, no previstes per a utilitzar-se en evacuacions dels ocupants, sempre que es 
justifiqui que la seva fallida no pugui ocasionar danys greus als edificis veïns, ni 
comprometre l’estabilitat d’altres plantes inferiors o la sectorització d’incendis implantada 
i si el seu risc intrínsec és mitja o alt, disposi d’un sistema d’extracció de fums, es podrà 
adoptar els valors següents: 

Taula 2.3  
Nivell de risc intrínsec Tipus C 

Sobre rasant 
NO EXIGIBLE 
R15 (EF-15) 

 
Risc baix 
Risc mitjà 
Risc alt R30 (EF-30) 

 

- Tipologies : 

Naus industrials en planta baixa  

       

 

 Naus industrials amb pont grua 
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La taula 2.3 serà d’aplicació a l’estructura principal de cobertes lleugeres que en el seu cas 
suportin a més a més, una grua (grua ploma o pont grua) considerada sense carrega. 

 

5 - Resistència al foc d’elements constructius de tancament  

Les exigències de comportament al foc d’un element constructiu de tancament (o 
delimitador) es defineix per el temps que ha de mantenir les següents condicions, durant 
l’assaig normalitzat conforme a la norma que correspongui de les incloses en la Decisió 
2000/367/CE de la Comissió, de 3 de maig de 2000, modificada per la Decisió 2003/629/CE 
de la Comissió. 

 
a) Capacitat portant R. 
b) Integritat al pas de flames i gasos calents E. 
c) Aïllament tèrmic I. 

Aquets tres supòsits es consideren equivalents en els especificats en la norma UNE 23093. 

 
a) Estabilitat mecànica (o capacitat portant) 
b) Estanquitat al pas de flames o gasos calents 
c) No emissió de gasos inflamables en la cara no exposada al foc 
d) Aïllament tèrmic suficient per impedir que la cara no exposada al foc superi 

les temperatures que estableix la norma corresponent. 
 

5.1 La resistència al foc dels elements constructius delimitadors d’un sector d’incendi        
respecte d’altre no serà inferior a l’estabilitat al foc exigida en la taula 2.2, per els         
elements constructius amb funció portant  en el sector d’incendis. 

 
5.2 La resistència al foc de tota mitgera o mur contigu amb un altre establiment  serà, com 

a mínim: 
 
 
Nivell de risc intrínsec Sense funció portant Amb funció portant 

EI 120 REI 120 (RF-120) 
EI 180 REI 180 (RF-180) 

Risc baix 
Risc mitjà 
Risc alt EI 240 REI 240 (RF-240) 
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5.3 Quan una mitgera, un forjat o una paret que compartimenten sectors d’incendis 
aborden la façana, la resistència al foc d’aquesta serà al menys igual a la meitat de 
l’exigida a aquell element constructiu, en una franja de 1 m. com a mínim. 

Quan l’element constructiu abordi en una vinclada de la façana i l’angle format per els 
dos plans exteriors d’aquella sigui menor de 135º, l’amplada de la franja serà com a 
mínim de 2 m. 

L’amplada d’aquesta franja s’ha de mesurar sobre el plano de la façana i, en cas 
d’existir sortints que impedeixin el pas de les flames, l’amplada podrà reduir-se en la 
dimensió del citat sortint. 

 
5.4 Quan una mitgera o un element constructiu de compartimentació en sectors d’incendi 

aborda la coberta, la resistència al foc d’aquesta serà, al menys, igual a la meitat de 
l’exigida a aquell element constructiu , en una franja d’un metre d’amplada.  

 

         

 

       Aquesta franja podrà trobar-se: 

 
a) Integrada en la pròpia coberta, sempre que es justifiqui la permanència de la       

franja després del col·lapse de les parts de la coberta no resistents. 
b) Fixada en l’estructura de la coberta, quan aquesta tingui al menys la mateixa 

estabilitat al foc que la resistència exigida a la franja. 
c) Formada per una barrera d’un metre d’ampla que justifiqui la resistència al foc 

requerida i quedi situada per sota de la coberta fixada a la mitgera. La barrera no 
s’instal·larà en cap cas a una distancia major de 40 cm de la part inferior de la 
coberta.  
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La justificació de la resistència al foc de la franja es realitzarà mitjançant assaig tipus. Amb 
les condicions d’ús final, inclòs els suports o sistemes de subjecció.  

No obstant, si la mitgera o l’element compartimentador es prolonga un metre com a mínim 
per sobre de la coberta, no és necessari que la coberta compleixi les condicions anteriors. 

 

 
5.5 La distancia mínima, mesurada en projecció horitzontal, entre una finestra i un forat o 

lluernari d’una coberta serà major de 2.50 m. quan el forat i la finestra pertanyin a 
sectors d’incendi diferents i la distancia vertical entre ells sigui menor de cinc metres. 

 
5.6 Les portes de pas entre dos sectors d’incendi tindran una resistència al foc, al menys 

igual a la meitat de l’exigida als elements que separen ambdós sectors d’incendi, o be 
la quarta part d’aquella quan el pas es realitza a través d’un vestíbul previ. 

 
5.7 Tots el forats, horitzontals o verticals, que comuniquen un sector d’incendis amb un 

espai exterior a ell s’han de segellar de forma que es mantingui una resistència al foc 
que no serà  menor que: 

 
a) La resistència al foc del sector d’incendis, quan es tracti de comportes de 

canalitzacions d’aire de ventilació, calefacció o condicionament d’aire.  
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b) La resistència al foc del sector d’incendis, quan es tracti de segellar orificis de pas 
de safates de cables elèctrics. 

 
c) La meitat de la resistència al foc del sector d’incendis, quan es tracti de segellar 

orificis de pas de canalitzacions de líquids  no inflamables o combustibles. 

 
d) La resistència al foc del sector d’incendis, quan es tracti de segellar orificis de pas 

de canalitzacions de líquids  inflamables o combustibles. 

 
e) La meitat de la resistència al foc del sector d’incendis, quan es tracti de tapes de 

registre de patis d’instal·lacions. 

 
f) La resistència al foc del sector d’incendis, quan es tracti de tancaments practicables 

de galeries de servei comunicades amb sectors d’incendis. 

 
g) La resistència al foc del sector d’incendis, quan es tracti de comportes o pantalles 

de tancament automàtic de forats verticals de manteniment, descarrega de tolves o 
comunicació vertical d’altre us. 

 

Quan les canonades que travessen un sector d’incendis estiguin fetes de material 
combustible o fusible, el sistema de segellat ha d’assegurar que l’espai intern que deixa 
al fondre’s o cremar-se també queda segellat. 

Els sistemes que inclouen conductes, tant verticals com horitzontals, que travessen 
elements de compartimentació on no és possible l’ús de comportes (extracció de fums, 
ventilació de vies d’evacuació, etc.), han de resistir al foc o estar adequadament 
protegits en tot el seu recorregut amb el mateix grau de resistència al foc que els 
elements travessats, i assajats conforme a les normes UNE-EN aplicables. 

No serà necessari el compliment d’aquests requisits si la comunicació del sector 
d’incendi a través del forat és a l’espai exterior de l’edifici, ni en el cas de canonades 
d’aigua a pressió, sempre que el forat de pas estigui ajustat a elles. 
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6 - Evacuació dels establiments industrials 

Per a l’aplicació de les exigències relatives a l’evacuació dels establiments industrials es 
determinarà la seva ocupació, P, deduïda de les següents expressions: 

                      P = 1,10 p, quan p<100. 

                      P = 110+1,05 (p-100), quan 100<p<200 

                      P = 215+1,03 (p-200), quan 200<p<500 

                      P = 524+1,01 (p-500), quan 500<p. 

On p representa el nombre de persones que ocupen el sector d’incendis, d’acord amb la 
documentació laboral que legalitzi el funcionament de l’activitat. 

Els valors obtinguts per a P, segons les anteriors expressions, s’arrodoniran a l’enter 
immediatament superior. 

L’evacuació dels establiments industrials que estiguin ubicats en edificis de tipus C (segons 
annex I) ha de satisfer les condicions exposades a continuació:  

La referència en el seu cas als articles citats del Codi Tècnic de la Edificació (CTE) Reial 
Decret 314/2006, de 17 de mar Article 11 . Exigències bàsiques de seguretat en cas 
d’incendi (SI) s’entendrà als efectes de definicions, característiques generals, càlcul, etc. 
Quan no es concretin valors o condicions especifiques. 

            1.- Elements d’evacuació : d’acord  a l’article 11 del CTE apartat 11.3 

2.- Nombre i disposició de les sortides: a més de tenir en compte el que es disposa 
en l’article 11 del CTE apartat 11.3 s’ampliarà el següent: 

Es establiments industrials classificats d’acord  amb l’annex I, com de risc intrínsec mig 
disposaran de dues sortides quan el nombre d’empleats és superior a 50 persones. 

Les distàncies dels recorreguts d’evacuació dels sectors d’incendi dels establiments 
industrials no superaran els següents valors:  

 
Longitud del recorregut segons el nombre de sortides 
Risc 1 sortida (recorregut únic) 2 sortides alternatives 
Mig 25 m (***) 50 m 

(***) La distància podrà augmentar a 35 m. si l’ocupació és inferior a 25 persones. 
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7 - Ventilació i eliminació de fums  i gasos  

L’eliminació dels fums i gasos de la combustió, i amb ells de l’escalfor generada, dels espais 
ocupats per sectors d’incendi d’establiments industrials s’ha de realitzar d’acord amb la 
tipologia de l’edifici en relació amb les característiques  que determinen el moviment del fum. 

7.1 Disposaran de sistema d’evacuació de fums: 

 
a) Els sectors amb activitat de producció: 

1º De risc intrínsec mig i superfície ≥ 2000 m2 

             2º De risc intrínsec alt   i  superfície ≥ 1000 m2 

     
b) Els sectors amb activitat d’emmagatzematge 

1º De risc intrínsec mig i superfície ≥ 1000 m2 

             2º De risc intrínsec alt   i  superfície ≥   800 m2 

Per a naus de menor superfície, es podrà aplicar els següents valors mínims de la superfície 
aerodinàmica d’evacuació de fums: 

 
a) Els sectors amb activitat de producció, muntatge, reparació, diferents 

d’emmagatzematge si : 
 

 Estan situats en planta sota rasant i el seu nivell de risc intrínsec és alt o 
mig, a raó d’un mínim de superfície aerodinàmica de 0,5 m2/150m2  

    
 Estan situats en planta sobre rasant i el seu nivell de risc intrínsec és        

             alt o mig, a raó d’un mínim de superfície aerodinàmica de              
                 0,5 m2/200m2 o fracció. 

 
b) Els sectors amb activitat d’emmagatzematge si: 

         
 Estan situats en planta sota rasant i el seu nivell de risc intrínsec és alt  o 

mig, a raó d’un mínim de superfície aerodinàmica de 0,5  m2/100m2 o 
fracció. 
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 Estan situats en planta sobre rasant i el seu nivell de risc intrínsec és        
                    alt o mig, a raó d’un mínim de superfície aerodinàmica de       
                   0,5 m2/150m2 o fracció. 

 
 La ventilació serà natural a no ser que la ubicació del sector no el faci possible, i en tal cas, 
podrà ser forçada. 

Els forats es disposaran uniformement repartits en la part alta del sector, ja sigui en zones 
altes de façana o coberta. Seran practicables de forma manual o automàtica.  

Disposaran de forats per a l’entrada  d’aire a la part baixa del sector, en la mateixa proporció 
de superfície que la sortida de fums, podrà computar-se els forats de les portes d’accés al 
sector. 

7.2 El disseny i execució dels sistemes de control de fums i calor es realitzarà d’acord a les 
especificacions de la norma UNE-23 585. En casos degudament justificats es podrà utilitzar 
altra normativa internacional de reconegut prestigi. 

Per als sectors d’incendis més desfavorables (Sector II), situat en planta baixa, amb un nivell 
intrínsec mig i una superfície de1.910 m2 s’exigeix 0,5 m2/150m2 o fracció, per tant  la 
superfície aerodinàmica serà de 6.37 m2. 

Aquesta superfície s’aconsegueix col·locant cinc aspiradors estàtics del model ATOS L-250 
de 3m de longitud (les dimensions del qual s’adjunten), fabricats en xapa galvanitzada i amb 
fusible tèrmic per a l’obertura en cas d’incendi mitjançant servomotor, amb una superfície 
aerodinàmica total de 3.75 m2 

 

 

 

                          Mòdul 
1. Envolvents (2 unit) 



Pàg. 26  Annex C: Protecció contra incendis  

 

2. Cumbrera interior (1 unit) 
3. Tapes laterals (2 unit) 
4. Escopidors troquelats (2 unit) 
5. Casquillo separador (6 unit) 
6. Estructura suport (3 unit) 

Tipus                 A        B       C 

ATOS L-250   250     360    600 

A això se li afegeix la superfície de ventilació localitzada en la part superior de les portes 
metàl·liques d’accés a la nau, que és de 3.00 m2. En total la nau té una superfície 
aerodinàmica de 6.75 m2. 

 

8 - Emmagatzematge 

El sistema d’emmagatzematge es definirà en el projecte d’activitat corresponent.  

 

9 - Instal·lacions tècniques de serveis dels establiments industrials 

Les instal·lacions dels serveis elèctrics (inclòs generació pròpia, distribució, pressa, cessió i 
consum d’energia elèctrica), les instal·lacions tèrmiques procedents de combustibles sòlids, 
líquids o gasosos (inclòs emmagatzematge i distribució del combustible, aparells o equips de 
consum i condicionament tèrmic), les instal·lacions frigorífiques, les instal·lacions que utilitzen 
energia mecànica (inclòs generació, emmagatzematge, distribució i aparells o equips de 
consum d’aire comprimit) i les instal·lacions de moviment de materials, manutenció i 
elevadors dels establiments industrials compliran els requisits establerts per la reglamentació 
vigent que específicament l’afectin. 

En el cas de que els conductors elèctrics alimentin equips que han de funcionar durant un 
incendi, estaran protegits per suportar el mateix temps exigible a l’estructura de la nau on es 
trobin. 

10 - Risc de foc forestal 

Al no disposar de dues vies d’accés alternatives a la zona edificada, l’accés únic finalitzarà 
en un cul de sac de forma circular de 12.5 m. de radi.  
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ANNEX III: REQUERIMENTS DE LES 
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS DELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS. 

1. Tots els aparells, equips, sistemes i components de les instal·lacions de protecció contra 
incendis dels establiments industrials, així com el disseny, l’execució, la posta en 
funcionament i el manteniment de les seves instal·lacions, compliran l’establert en el 
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat per el Reial Decret 
1942/1993, de 5 de novembre, i en l’Ordre de 16 d’abril de 1998. 

2. Els instal·ladors i mantenidors de les instal·lacions de protecció contra incendis compliran 
amb el Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre i disposicions complementaries. 

3. Sistemes automàtics de detecció d’incendi: 

S’instal·laran sistemes automàtics de detenció d’incendis en els sectors d’incendi quan 
en ells es desenvolupin: 

a) Activitats de producció, muntatge, transformació, reparació o altres diferents a 
l’emmagatzematge si:  

 
 Estan situats en edificis tipus C amb nivell intrínsec Mig i la superfície total 

construïda  del sector d’incendis  és ≥ 3000 m2 
  

b) Activitats d’emmagatzematge si: 

  
 Estan situats en edificis tipus C amb nivell de risc intrínsec Mig i la             

       superfície total  construïda  del sector d’incendis  és ≥ 1.500 m2 

              
 Estan situats en edificis tipus C amb nivell de risc intrínsec Alt i la               

     superfície total  construïda  del sector d’incendis  és ≥   800 m2 

Segons el risc intrínsec i les superfícies dels sectors d’incendi exposades amb anterioritat, és 
preceptiu la instal·lació d’un sistema automàtic de detecció d’incendi en els Sectors I. II. III 

 

En els sectors afectats per el Codi Tècnic de la Edificació (CTE) s’aplicarà la taula 1.1. de la 
Secció SI 4. 
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4. Sistemes manuals d’alarma d’incendi. 

4.1 S’instal·laran sistemes manuals d’alarma d’incendi en els sectors d’incendi quan es 
desenvolupi en ells: 

 
c) Activitat de producció, muntatge, transformació, reparació si: 

 
 La superfície construïda es ≥ 1000 m2 o no és preceptiva la instal·lació de 

sistemes automàtics de detecció segons l’apartat 3.1 

 
d) Activitat d’emmagatzematge si: 

 
 La superfície construïda es ≥ 800 m2 o no és preceptiva la instal·lació de 

sistemes automàtics de detecció segons l’apartat 3.1 

Quan sigui necessària la instal·lació d’un sistema manual d’alarma d’incendi es situarà, en tot 
cas, un polsador a prop de cada sortida d’evacuació del sector d’incendi, i a una distancia 
màxima a recorre des de qualsevol punt fins arribar al polsador ≤ 25 m. 

 

5. Sistemes de comunicació d’alarma  

No  procedeix 

 

6. Sistemes d’abastament d’aigua contra incendis 

No  procedeix 

 

7. Sistemes d’hidrants exteriors 

No  procedeix 

8. Extintors d’incendi 
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S’instal·laran extintors d’incendi portàtils en tots els sectors d’incendi de l’edifici,  d’eficàcia 21 
A – 113 B, d’acord amb les tables 3.1 i 3.2 . 

Taula 3.1. Determinació de la dotació d’extintors portàtils en sectors d’incendi amb càrrega 
de foc aportada per combustibles classe A 

 
Grau de ric intrínsec 
del sector d’incendi 

Eficàcia de l’extintor Àrea màxima protegida del sector d’incendi 

Baix 
 

21 A Fins 600 m2 (un per cada 200 m2 o fracció 
en excés) 

Mig 21 A Fins 400 m2 (un per cada 200 m2 o fracció 
en excés) 

Alt 34 A Fins 300 m2 (un per cada 200 m2 o fracció 
en excés) 

 

Taula 3.2. Determinació de la dotació d’extintors portàtils en sectors d’incendi amb carrega 
de foc aportada per combustibles classe B 

 
 Volum màxim V (1) de combustibles líquids en el sector d’incendi (1) (2) 

 
V≤ 20 

 
20<V ≤ 50 

 
50<V ≤ 100 

 
100<V ≤ 200 

 
 
 
Eficàcia 
mínima del 
sector 

 
 
113 B 

 
 
113 B  
       

 
 
144 B 

 
 
233 B 

No es permesa la utilització d’extintors conductors de la electricitat sobre focs desenvolupats 
en presència de quadres, conductors i altres elements sota tensió elèctrica superior a 24V. 
La protecció dels mateixos es realitzarà amb extintors de diòxid de carbono, o pols seca BC 
de 5 Kgs o ABC de 6 Kgs. 

L’emplaçament dels extintors portàtils d’incendi serà tal que el recorregut màxim horitzontal, 
des de qualsevol punt del sector d’incendi fins un extintor, no superi els 15 m. 

 

9. Sistemes de boques d’incendi equipades 
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 9.1 S’instal·laran boques d’incendi equipades en els sectors d’incendi si: 

 
a) Estan situats en edificis tipus C, i el seu nivell de risc intrínsec és mig  amb  

               superfície construïda ≥ 1000 m2.   

 
b) Estan situats en edificis tipus C, i el seu nivell de risc intrínsec és alt  amb  

               superfície construïda ≥ 500 m2.   

  

  9.2 Tipus de BIE  i necessitat d’aigua. 

    
Nivell de risc intrínsec de 
l’establiment industrial 

 
Tipus de BIE 

 
Simultaneïtat 

Temps d’autonomia 

BAIX DN 25 mm  60 min 
MIG DN 45 mm/25 mm (1)  60 min 
ALT DN 45 mm/25 mm (1)  60 min 
 

(1) Podrà ser 25 mm, si es deixa preparada presa 45 mm. junt a BIE 

 

Pressió dinàmica al broquel : 2≤ P≤ 5 bar. 

Cabal : s’aplicarà el factor K (proporcionat pel fabricant) a la pressió dinàmica a l’entrada de 
la BIE. Es tindrà en compte la simultaneïtat. 

10.  Sistemes de columna seca 

No  procedeix 

 

11. Sistemes de ruixadors automàtics 

No  procedeix 

12. Sistemes d’aigua polvoritzada 
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No  procedeix 

 

13. Sistemes d’escuma física 

No  procedeix 

 

14. Sistemes d’extinció per pols 

No  procedeix 

 

15. Sistemes d’extinció per agents extintors gasosos 

 No  procedeix 

 

16. Sistemes d’enllumenat d’emergència 

 

16.1  Tots els sectors d’incendi de l’edifici disposaran d’una instal·lació d’enllumenat 
d’emergència de les vies d’evacuació. 

16.2  Disposaran d’una  instal·lació d’enllumenat d’emergència els locals on estiguin 
instal·lats quadres, centres de control o comandament de les instal·lacions tècniques. 

 
a) Els equips seran autònoms, mantindran les condicions de servei durant una hora 

i entraran automàticament en funcionament al produir-se una fallida del 70 per 
cent de la tensió nominal de servei. 

 
b) Proporcionarà una luminància de 1 lux com a mínim a nivell de terra en els      

recorreguts d’evacuació. 

 
c) La luminància serà, com a mínim de 5 lux en els espais definits en el apartat      

16.2 d’aquest annex.  
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d) La ’uniformitat de la il·luminació proporcionada en els diferents punts de cada       
  zona serà tal que el quocient entre la luminància màxima i la mínima sigui         
menor de 40. 

 
e) Els nivells d’iluminació han d’obtenir-se considerant nul el factor de reflexió         

de les parets i sostre i aplicant el factor de manteniment. 

 

17. Senyalització 

Es procedirà a la senyalització de les sortides d’ús habitual  o d’emergència, els mitjans de 
protecció contra incendis d’utilització manual, d’acord amb la Reglamentació de senyalització 
de centres de treball, aprovat per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril . 
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ANNEX IV: RELACIÓ DE NORMES UNE D’OBLIGAT 
COMPLIMENT EN L’APLICACIÓ DEL REGLAMENT 
DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS EN ELS 
ESTABLIMENTS INDUSTRIALS 

 
UNE 23093 – 1: 1998  Assaigs de resistència al foc. Part I. Requisits generals. 
 
UNE 23093 – 1: 1998            Assaigs de resistència al foc. Part I. Procediments alternatius  

i addicionals 
 

UNE-EN 1363 – 1:   2000        Assaigs de resistència al foc. Part I. Requisits generals. 
 
UNE-EN 1363 – 2:   2000       Assaigs de resistència al foc. Part I. Procediments alternatius 

i addicionals 
 

UNE-EN 13501 – 1: 2002        Classificació en funció del comportament enfront del foc dels 
                                                productes de la construcció i elements per a l’edificació. Part I 

Classificació a partir de dades obtingudes en assaigs de 
reacció al foc. 
 

UNE-EN 13501 – 2: 2004       Classificació en funció del comportament enfront del foc dels 
productes de la construcció i elements per a l’edificació. Part 
2. Classificació a partir de dades obtingudes en assaigs de 
reacció al foc excloses les instal·lacions de ventilació. 
 

UNE-EN 3-7 :  2004                Extintors portàtils d’incendis. Part 7. Característiques,  
                                                requeriments de funcionament i mètode d’assaig. 
 
UNE-EN 12845: 2004             Sistemes fixes de lluita contra incendis. Sistemes de ruixadors 

automàtics. Disseny, instal·lació i manteniment. 
 
UNE 23500: 1990                   Sistema d’abastament d’aigua contra incendis. 
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UNE 23585: 2004                  Seguretat contra incendis. Sistemes de control de temperatura 
i de fums (SCTEH). Requeriments i mètode de càlcul i disseny 
per a projectar un sistema de control de temperatura i 
evacuació de fums en cas d’incendi.  

UNE 23727: 1990                    Assaigs de reacció al foc dels materials de construcció.  
                                                 Classificació dels materials utilitzats en la construcció 

 

                                           

                                                    



Projecte d’Urbanització de les Obres Bàsiques del Parc del Manteniment Pàg. 35 

 

C.2 COMPLIMENT DEL CTE 

 

C.2.1  OBJECTE 

El present annex té per finalitat establir les condicions que han de reunir els sectors de 
l’edifici afectats per aquest codi tècnic, per tal de protegir als seus ocupants dels riscs 
originats per un possible incendi, i prevenir dels danys a tercers, d’acord a les directrius 
establertes en el CTE (Codi Tècnic de l’Edificació) i d’acord al Document Bàsic SI de 
Seguretat en cas d’incendi. 

La seva aplicació la considerarem a efectes de: 

Secció SI 1: Propagació interior 

Secció SI 2: Propagació exterior 

Secció SI 3: Evacuació d’ocupants 

Secció SI 4: Detecció, control i extinció de l’incendi 

Secció SI 5: Intervenció dels bombers 

Secció SI 6: Resistència al foc de l’estructura 
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C.2.2  SECCIÓ SI 1: Propagació interior 

SI 1.1.Compartimentació en sectors d’incendi 

Tota zona d’ús previst diferent i subsidiari del principal de l’edifici o de l’establiment en el que 
estigui integrat constituirà un sector d’incendi diferent  quan superi els següents límits:  

Taula 1.1  Condicions de compartimentació en sectors d’incendi 

Zona d’ús administratiu : Superfície construïda  > 500 m2 . 
   La superfície construïda de tot sector d’incendis serà ≤ 2.500 m2. 
 

Zona d’ús aparcament:    Superfície construïda  > 100 m2        
                                        Constitueix un sector d’incendis diferenciat i la comunicació amb 

    altres sectors es farà a través d’un vestíbul d’independència. 

 

La compartimentació en sectors d’incendi té l’objectiu de limitar la propagació d’aquest per 
l’interior de l’edifici. L’edifici s’ha de compartimentar en sectors d’incendi segons les 
condicions establertes en la taula 1.1. La compartimentació depèn de l’ús principal i de la 
seva superfície construïda. 

L’edifici es compartimenta en nou sectors d’incendi: 

I -  Magatzem municipal: 821 m2 en planta baixa (cota 100,62) i 260 m2 en l’edifici 
actual. 

II – Magatzem municipal: 1.667 m2 en planta baixa (cota 100,62) i 259 m2 en planta 
altell (cota 104,84) en l’edifici actua 

III – Magatzem municipal: 1.621 m2 en planta baixa (cota 100,62) i 132 m2 en planta 
altell (cota 104,84) en l’edifici actua 

IV - Garatge dels serveis de manteniment: 885 m2 en planta baixa (cota 100,62), part en 
l’edifici actual i part en l’ampliació. 

V - Taller mecànic dels serveis de manteniment: 180 m2 en planta baixa (cota 100,62) i 
40 m2 en altell, en l’edifici actual. 

VI - Serveis de manteniment: 280 m2 en planta baixa (cota 100,62), 480 m2 en planta 1ª 
(cota 104,60) i 480 m2 en planta 2ª (cota 108,65) en l’ampliació. 
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 Serveis de neteja: 307 m2 en planta 1ª (cota 104,60) que té accés directe des de la 
cota 104,6 i 307 m2 en planta 2ª (cota 108,65), en l’ampliació. 

VII - Diverses dependències dels serveis de manteniment (jardineria, pintors, paletes): 
650 m2 en planta 1ª (cota 104,17), que té accés directe des de la cota 104,6, en 
l’edifici actual. 

VIII - Arxiu: 40 m2 en planta 1ª (cota 104,17). 

IX - A més, són sectors d’incendi els locals tècnics (ET i comptadors) en planta baixa 
(cota 100,62), en l’edifici actual. 

Amb aquesta compartimentació no es supera el recinte màxim (taula 1.1 – condicions de 
compartimentació de la Secció SI 1). Les zones d’ús industrial (tallers) o emmagatzematge, 
constitueixen sectors d’incendi diferenciats i s’hi aplicarà el RSCIEI. 

 

 Sector  Superfície construïda (m2) 

I Magatzem (edifici actual) 821,00 

II Magatzem (edifici actual) 1.926,00 

III Magatzem (edifici actual) 1.753,00 

IV Aparcament (edifici actual i ampliació) 885,00 

V Manteniment taller (edifici actual) 220,00 

VI Manteniment, Neteja (ampliació) 1.884,00 

VII Manteniment (Edifici actual) 720,00 

VIII Arxiu (edifici actual) 40,00 

IX Local tècnic comptadors (edifici actual) 27.00 

 

 TOTAL 8.276,00 
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Taula 1.2  Resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten sectors d’incendi 

Element Resistència al foc 

Sector sota 
rasant 

Sector sobre rasant en edifici amb altura 
d’evacuació 

Parets i sostres que separen 
el sector considerat de la 
resta de l’edifici, sent el seu 
ús previst: 

 h≤15m 15≤h≤28 h>28m 

Sector de risc mínim en 
edifici de qualsevol ús 

No admès EI 120 EI 120 EI 120 

Residencial habitatge, resid. 
Públic, docent, administratiu 

EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 

Comercial, pública 
concurrència, hospitalari 

EI 120 EI 90 EI 120 EI 180 

Aparcament EI 120 EI 120 EI 120 EI 120 

D’acord a la taula anterior, la resistència al foc dels murs i sostres de l’aparcament seran   
com a mínim REI 120, ja que són elements portants, en canvi les parets que delimiten 
sectors  són com a mínim EI 120. 

Les característiques de les parets, murs i sostres , segons les següents:    

                             Zona d’Aparcament: 

  . Parets de bloc de formigó de 20cm revocades   REI 120 

  . Forjat reticular de formigó de 30+10cm  REI 120 

  . Parets de l’escala d’espessor de 15cm,              

    revocada per ambdós costats.    EI 120 

               Zona Oficines: 

                          . Mur exterior d’argila alleugerada  28 cm            EI 240                     

                          . Parets interiors  de 10cm d’espessor,  

                            enguixades      REI 120                         
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Totes les portes que hi ha instal·lades a l’aparcament són EI 60, i per tant d’acord a la taula, 
ja que  només s’exigeix la meitat del temps requerit a la paret on es troba. 

 

SI 1.2. Locals i zones de risc especial 

Els locals i zones de risc especial integrats en els edificis es classifiquen conforme els graus 
de risc alt, mig i baix segons els criteris que s’estableixen a la taula 2.1. Els locals així 
classificats hauran de complir les condicions que s’estableixen en la taula 2.2. 

El nostres locals es consideren locals de risc especial baix en tots els casos. 

Tots els locals de risc especial baix que hi ha en l’establiment  (com per exemple: 
aparcament, sala de quadre elèctric, etc), compleixen les condicions de la Taula 2.2. 

Totes les portes instal·lades obren en el sentit d’evacuació i les sortides d’evacuació de 
l’aparcament tenen vestíbuls d’independència  

 

SI 1.3. Espais ocults. Pas d’instal·lacions a través d’elements de compartimentació 
d’incendis. 

El comportament contra incendis dels espais ocupables ha de tenir continuïtat en els espais 
ocults, com patis interiors, cambres, falsos sostres, terres elevats, etc., excepte quan 
aquests estiguin compartimentats respecte els primers al menys amb la mateixa resistència 
al foc. 

A l’aparcament  no hi ha fals sostre, i totes les instal·lacions van penjades pel sostre o bé 
per sobre safata perforada. 

 

SI 1.4. Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari. 

Els elements constructius han de complir les condicions de reacció al foc que s’estableixen 
en la taula 4.1. 

 

 

Taula 4.1 Classes de reacció al foc dels elements constructius 
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Revestiments Situació de l’element 

De sostres i parets De terres 

Zones ocupables C-s2,d0 EFL 

Aparcaments A2-s1.d0 A2FL-s1 

Passadissos i escales protegides B-s1,d0 CFL-s1 

Recintes de risc especial B-s1,d0 BFL-s1 

Espais ocults no estancs: patis interiors, 
falsos sostres, terres elevats, etc.. 

B-s3,d0 BFL-s2 

Els murs perimetrals i el sostre de l’aparcament són de formigó armat i no tenen cap 
revestiment, en canvi les parets delimitadores (traster, escales i vestíbuls) estan revocades 
amb morter ciment i per tant d’acord a la norma. 

 

C.2.3  SECCIÓ SI 2: Propagació exterior 

 

SI 2.1. Mitgeres i façanes 

Les mitgeres o murs contigus amb altres edificis seran com a mínim EI 60, segons la norma, 
i en el nostre cas, es compleix ja que totes les mitgeres són de paret de bloc de 20cm i 
revocades, on té una EI 120 com a mínim. 

Els punts d’ambdues façanes que no siguin al menys EI60, estaran separats la distància  
següent: 

a 0º 45º 60º 90º 135º 180º 

d (m) 3.00 2.75 2.50 2.00 1.25 0.50 

 

SI 2.2. Cobertes 

Quan una mitgera o un element constructiu de compartimentació en sectors d’incendi 
aborda la coberta, la resistència al foc d’aquesta serà, al menys, REI60 en una franja de 50 
cm  d’amplada  mesurada des de l’edifici contigu, així com en una franja de 1.00 m. 
d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta. Com alternativa a la condició anterior es 
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pot prolongar la mitgera o element compartimentador 0.60 m. per sobre de l’acabat de la 
coberta. 

La distancia mínima, mesurada en projecció horitzontal, entre una finestra i un forat o 
lluernari  d’una coberta, quan el forat i la finestra pertanyin a sectors d’incendi diferents serà 
la següent:  

 

d (m)   ≥ 2.50 2.00 1.75 1.50 1.25 1.00 0.75 0.50 0 

h (m) 0 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 5.00 

d = distància entre finestra i forat 

h=  alçada de la finestra respecte a la coberta  

 

C.2.4  SECCIÓ SI 3: Evacuació d’ocupants 

 

SI 3.1. Compatibilitat dels elements d’evacuació 

Els establiments d’ús comercial o pública concurrència de qualsevol superfície i els d’ús 
docent, residencial públic o administratiu, amb una superfície construïda major a 1500 m2, si 
estan integrats en un edifici amb un ús previst principal diferent al seu, hauran de complir les 
següents condicions: 

 
a) Les seves sortides d’ús habitual i els recorreguts fins a l’espai exterior segur estan 

situats en elements independents de les zones comunes de l’edifici i compartimentats 
segons el capítol 1 de la Secció 1 d’aquest DB. No obstant, aquests elements podran 
servir com a sortida d’emergència d’altres zones de l’edifici. 

 
b) Les seves sortides d’emergència podran comunicar amb un element comú d’evacuació 

de l’edifici a través d’un vestíbul d’independència. 

 

 

SI 3.2. Càlcul de la ocupació 
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Per calcular l’ocupació s’han de prendre els valors de densitat d’ocupació que s’indica a la 
taula 2.1 en funció de la superfície útil de cada zona, excepte quan sigui previsible una 
ocupació major o bé quan sigui exigible una ocupació menor en aplicació d’alguna 
disposició legal d’obligat compliment. En aquells recintes o zones no incloses en la taula 
s’hauran d’aplicar els valors corresponents als que siguin més assimilables. 

A efectes de determinar l’ocupació, s’ha de tenir en compte el caràcter simultani o alternatiu 
de diferents zones d’un edifici, considerant el règim d’activitats i el seu ús. 

A efectes de determinar el nombre d’ocupants de cada zona i del conjunt de l’edifici 
s’adopten els valors de densitat d’ocupació de la taula 2.1 i aplicats a la superfície útil de 
cada zona. 

Per al càlcul de l’ocupació s’apliquen els criteris de la taula 2.1 densitats d’ocupació. 

 - Aparcament:    1 persona / 40 m2 útils 

 - Vestíbul general i sala d’espera: 1 persona /   2 m2 útils 

 - Vestidors:    1 persona /   2 m2 útils 

 - Oficines:    1 persona / 10 m2 útils 

 - Arxius i magatzems:   1 persona / 40 m2 útils 

 - Locals tècnics:   ocupació nul·la  

 

SECTOR I magatzem Ocupació 

 Dependència m2 sup. útil Persona/m2 
útil 

Segons estàndard 

 magatzem 785 40 20  

TOTAL PLANTA BAIXA 20 

      

  

TOTAL SECTOR I 20 
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El sector de magatzem disposa de més d’una sortida i el recorregut d’evacuació fins alguna 
d’elles no excedeix de 50 m. 

 

SECTOR II magatzem Ocupació 

 Dependència m2 sup. útil Persona/m2 
útil 

Segons estàndard  

 magatzem 1.631 40 41  

TOTAL PLANTA BAIXA 41 

 magatzem 247 40 7              
7 

TOTAL PLANTA ALTELL  

TOTAL SECTOR II 48 

El sector de magatzem de dues sortides a l’exterior: una a cota 100,6 i una altra a cota 
104,6 i la longitud del recorregut d’evacuació és inferior a 50 metres. 

 

SECTOR III magatzem Ocupació 

 Dependència m2 sup. útil Persona/m2 
útil 

Segons estàndard  

 magatzem 1.585 40 40  

TOTAL PLANTA BAIXA 40 

 magatzem 120 40 3              
3 

TOTAL PLANTA ALTELL  

TOTAL SECTOR II 43 

El sector de magatzem de dues sortides a l’exterior: una a cota 100,6 i una altra a cota 
104,6 i la longitud del recorregut d’evacuació és inferior a 50 metres. 
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SECTOR IV serveis manteniment –aparcament- Ocupació 

 Dependència m2 sup. útil Persona/m2 
útil 

Segons estàndard  

 aparcament 857,73 40 21  

TOTAL PLANTA PRIMERA 21 

TOTAL SECTOR IV 21 

L’aparcament disposa de dues sortides. La distància del recorregut d’evacuació des de 
l’origen fins a una sortida és inferior a 50 metres. 

 

SECTOR V taller manteniment –existent- Ocupació 

 Dependència m2 sup. útil Persona/m2 
útil 

Segons estàndard  

 taller mecànic 180 20 9  

TOTAL PLANTA BAIXA 9 

 Taller-magatzem 39,9 20 2  

TOTAL PLANTA ALTELL 2 

TOTAL SECTOR V 11 

Aquest sector disposa dues sortides  i el recorregut d’evacuació és inferior a 50 metres.  

 

SECTOR VI serveis manteniment –ampliació- Ocupació 

 Dependència m2 sup. útil Persona/m2 útil Segons estàndard  

 vestidors 118,96 2 59  

 accés-recepció 37,54 2 19  

 aula sindical 25,58 5 5  

 menjador 31,59 2 16  

TOTAL PLANTA BAIXA 99 

 vestíbul-sala 
espera 

12 2 6  
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 sala reunions 27,96 5 6  

 oficines 383,48 10 38  

TOTAL PLANTA PRIMERA 50 

 sala reunions 52,16 5 10  

 recepció 15 2 8  

 oficines 292,74 10 29  

TOTAL PLANTA SEGONA 48 

Serveis de neteja –ampliació-  

 vestidors 111,54 2 56  

 accés 38 2 19  

 menjador 25,58 2 13  

 oficina 37,23 10 4  

TOTAL PLANTA PRIMERA 91 

 oficines 217.33 10 22  

TOTAL PLANTA SEGONA 22 

  

  

  

TOTAL SECTOR VI 310 

Aquest sector disposa de més d’una sortida i el recorregut d’evacuació fins alguna d’elles no 
excedeix de 50 m. 

 

SECTOR VII serveis manteniment –existent- Ocupació 

 Dependència m2 sup. útil Persona/m2 
útil 

Segons estàndard  

 tallers-magatzem 556 20 28  

 Accés 97 10 9,7  
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TOTAL PLANTA PRIMERA 38 

TOTAL SECTOR VII 38 

Aquest sector té dues sortides: una a l’espai exterior a cota de la planta primera i una altra a 
través de l’escala descendent que porta a la planta baixa. 

 

SECTOR VIII arxiu –existent- Ocupació 

 Dependència m2 sup. útil Persona/m2 
útil 

Segons estàndard  

 Arxiu 39 40 1  

TOTAL PLANTA PRIMERA 1 

TOTAL SECTOR VIII 1 

 

Aquest sector disposa d’una sola sortida ja que l’ocupació és inferior a 25 persones i el 
recorregut d’evacuació és inferior a 50 metres.  

 

SI 3.3. Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació 

En el full de càlcul anterior s’indica el nombre de sortides que hi ha d’haver en cada cas, 
com a mínim, així com la longitud dels recorreguts d’evacuació fins a aquestes d’acord amb 
la taula 3.1  

La longitud dels recorreguts d’evacuació des del seu origen fins arribar a un punt des del 
qual existeixin al menys dos recorreguts alternatius no excedeixi de 25m. excepte en 
l’aparcament que podrà ser de 35 m. 

       

SI 3.4. Dimensionat dels mitjans d’evacuació 

SI 3.4.1. Criteris per l’assignació dels ocupants 
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Quan en un recinte, en una planta o en un edifici hi hagi d’haver més d’una sortida, la 
distribució dels ocupants entre elles a efecte de càlcul ha de fer-se suposant inutilitzada una 
d’elles. 

SI 3.4.2. Càlcul 

El dimensionat dels elements d’evacuació ha de realitzar-se conforme el que s’indica a la 
taula següent: 

 

Tipus d’element Dimensionat 

Portes i passos A≥P/200≤0,80m 

L’ample de tota fulla de porta no ha de ser menor de 0,60m, ni 
excedir de 1,20m 

Passadissos i rampes A≥P/200≤1,00m 

Escales no protegides per 
evacuació descendent 

A≥P/160 

Escales no protegides per 
evacuació ascendent 

A≥P/(160-10h) 

Escales protegides E≤3S + 160 As 

On: 

 A= Amplada de l’element. 

 As= Amplada de l’escala protegida en l’arribada de la planta de sortida de l’edifici. 

E= Suma dels ocupants assignats a l’escala en la planta considerada més els de les 
situades per sota o per sobre d’ella fins a la planta de sortida de l’edifici. 

En el nostre cas, els passadissos tenen una amplada de 1,20 m, i les portes de sortida són 
com a mínim de 80cm. Les escales protegides d’evacuació ascendent tenen una amplada 
de 1.00m i per tant d’acord a la norma. 
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SI 3.5. Protecció de les escales 

Les condicions de protecció que han de complir les escales previstes pe a l’evacuació 
queden reflectides en la taula 5.1 d’aquesta Secció. 

                                            No protegides                            

Administratiu     alçada d’evacuació descendent ≤ 14m (l’alçada del sector més 
desfavorable és de 8,13 m) 

 

SI 3.6. Portes  situades en recorreguts d’evacuació 

Totes les portes dels recorreguts d’evacuació, vestíbuls i escales, són abatibles amb eix de 
gir vertical i la seva obertura és en sentit de l’evacuació. 

Les portes d’accés a vestíbuls d’independència des de zones d’aparcament obriran cap a 
l’interior del vestíbul. 

 

SI 3.7. Senyalització dels mitjans d’evacuació 

S’utilitzaran les senyals de sortida, d’ús habitual o d’emergència, definides en la norma UNE 
23034:1998. 

 

Si 3.8.Control del fum de l’incendi 

Cal instal·lar un sistema de control de fums d’incendi capaç de garantir el control durant 
l’evacuació dels ocupants en els casos següents: 

 
a) Aparcament que no tingui la consideració d’aparcament obert. 

El disseny, càlcul, instal·lació i manteniment dels sistemes poden realitzar-se d’acord a les 
normes UNE 23585:2004 i EN 12101-6:2005 

En el nostre aparcament, s’ha utilitzat un sistema de ventilació per impulsió-extracció 
mecànica, d’acord al DB-HS 3, i amb les condicions següents: 

- Cabal Mínim d’aire: 1201/plaça 
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- Els motors d’extracció son classificats F400 90 

- Els conductes d’extracció son classificats E600 90 I els que passin per elements 
separadors amb altres sectors d’incendi, són classificats EI 90 com a mínim. 

 

C.2.5    SECCIÓ SI 4: Detecció, control I extinció de l’incendi 

 

SI 4.1. Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis 

Els edificis han de disposar dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis que 
s’indiquen a la taula 1.1. El disseny, l’execució, la posta en funcionament i el manteniment 
d’aquestes instal·lacions han de complir el “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra 
Incendis”. 

 

Ús previst de l’edifici o establiment. 

Instal·lació en general 

Condicions 

Extintors portàtils Un d’eficàcia 21A-113B: 

- Cada 15 m de recorregut en cada planta, com a 
màxim, des de tot origen d’evacuació 

Boques d’incendi: 

- Administratiu 

- Aparcament 

 

- Si la superfície construïda és superior a 2000 m2 

- Si la superfície construïda és superior a 500 m2 

Columna seca: 

- Administratiu 

- Aparcament 

 

- Si l’alçada d’evacuació es >24 m. 

- Si existeixen més de tres plantes sota rasant o 
més de quatre  sobre rasant 

Sistema d’alarma: 

- Administratiu 

 

 

- Si la superfície construïda és superior a 1000 
m2 

Sistemes de detecció d’incendi:  
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- Administratiu 

- Aparcament 

- Si la superfície construïda és superior a 1000 m2 

- Si la superfície construïda és superior a 500 m2 

Hidrants exteriors: 

- Administratiu 

 

- Aparcament 

 

- Un, si la superfície construïda està compresa 
entre 5.000 m2 i 10.000 m2 

 

- Un, si la superfície construïda està compresa 
entre 1.000 m2 i 10.000 m2 

 

Instal·lació automàtica d’extinció En tot aparcament automatitzat 

 

En resum, els sectors afectats per aquest document Bàsic SI disposaran  de: 

- Extintors portàtils a raó de 1 cada 15 m de recorregut d’evacuació 

- Boques d’incendi equipades de 25 mm (BIE25  

- Sistema d’alarma: es situarà un polsador a prop de cada sortida d’evacuació del 
sector d’incendi, i a una distància màxima a recorre des de qualsevol punt fins 
arribar al polsador ≤ 25 m. integrat en la central d’alarmes.  

- Sistema de detecció d’incendi amb detectors termovelocimètrics i detectors de 
CO2, en la zona d’aparcament amb central d’alarmes i alarma acústica exterior i 
interior. 

 

SI 4.2. Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis 

 

Els mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual (extintors, boques d’incendi, 
etc.) han d’anar senyalitzats mitjançant senyals definides a la norma UNE 23033-1. 
Aquestes senyals han de ser visibles fins i tot en cas de fallada del subministrament de 
l’enllumenat normal. 
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C.2.6  SECCIÓ SI 5: Intervenció dels bombers 

SI 5.1. Condicions d’aproximació i entorn 

 

- SI 5.1.1. Aproximació als edificis 

Els vials d’aproximació als espais de maniobra compleixen: 

 a) ample mínim lliure:  5,00m 

 b) alçada mínima lliure:  4,5m 

 c) capacitat portant del vial:  20kN/m2 

Al no disposar de dues vies d’accés alternatives a la zona edificada, l’accés únic finalitzarà 
en un cul de sac de forma circular de 12.5 m. de radi. 

 

- SI 5.1.2. Entorn dels edificis 

L’espai de maniobra ha de mantenir-se lliure de mobiliari urbà, arbres, jardins o altres 
obstacles. 

 

SI 5.2.Accessibilitat per façana 

Les façanes han de disposar d’obertures que permetin l’accés des de l’exterior al personal 
del Servei d’extinció d’incendis. 

 

 

C.2.7  SECCIÓ SI 6: Resistència al foc de l’estructura 
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SI 6.1. Generalitats 

L’elevació de la temperatura que es produeix com a conseqüència d’un incendi en un edifici 
afecta a l’estructura de dues  maneres: 

 
 Les propietats dels materials es veuen afectades, modificant-se la seva capacitat 

mecànica. 
 Apareixen accions indirectes com a conseqüència de les deformacions dels 

elements, que generalment donen lloc a tensions que es sumen a les degudes per 
altres accions. 

 

SI 6.2. Resistència al foc de l’estructura 

Un element té suficient resistència al foc si durant l’incendi, el valor de càlcul de l’efecte de 
les accions no supera el valor de la resistència d’aquest element. 

 

SI 6.3. Elements estructurals principals 

Es considera que la resistència al foc d’un element estructural principal de l’edifici, (inclòs 
forjats, bigues i suports), és suficient si assoleix la classe indicada a la taula 3.1 que 
representa el temps en minuts de resistència davant l’acció representada per la corba 
normalitzada temps temperatura. 

Taula 3.1 Resistència al foc dels elements estructurals 

Ús de sector d’incendi considerat Plantes soterrani Plantes sobre rasant 

  Alçada d’evacuació de l’edifici 

  <15m <28m ≥28m 

Habitatge unifamiliar R 30 R 30 - - 

Residencial, residencial públic, 
docent, administratiu    

R 120 R 60  R 90 R 120 

Comercial, pública concurrència, 
hospitalari 

R 120 R 90 R 120 R 180 

Aparcament(edifici d’ús exclusiu o 
R 90 R 90 R 90 R 90 
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situat sobre altre ús) 

Aparcament (situat sota un ús 
diferent)  

R 120 R 120 R 120 R 120 

 

Tots els elements estructurals principals, com per exemple bigues i pilars de formigó armat 
que hi ha a la zona d’aparcament, són com a mínim  R120. i a la zona administrativa R60. 

 

SI 6.4. Elements estructurals secundaris 

Als elements estructurals secundaris se’ls exigeix la mateixa resistència al foc que als 
elements principals si el seu col·lapse pot ocasionar danys personals o comprometre 
l’estabilitat global, l’evacuació o la compartimentació del sector d’incendi. En els altres casos 
no han de complir cap exigència en quan a resistència al foc. 

 

SI 6.5. Determinació dels efectes de les accions durant l’incendi 

Han de ser considerades les mateixes accions permanents i variables que en el càlcul en 
situació persistent, si és probable que actuïn en cas d’incendi. 

Si s’utilitzen els mètodes indicats en aquest Document Bàsic per al càlcul de la resistència al 
foc estructural es pot considerar com a efecte de l’acció de l’incendi únicament el derivat de 
l’efecte de la temperatura en la resistència de l’element estructural. 

 

SI 6.6. Determinació de la resistència al foc 

La resistència al foc d’un element s’ha comprovat per les dimensions de la seva secció 
transversal amb el que indiquen les diferents taules de l’annex C a F, segons el material, i 
tots aquest elements compleixen els requeriments establerts. 

 

- Annex B 

B.4. Valor del càlcul de la densitat de càrrega de foc 
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El valor de càlcul de la densitat de càrrega de foc es determina en funció del valor 
característic de la càrrega de foc del sector, així com de la probabilitat d’activació i de les 
previsibles conseqüències de l’incendi, com: 

   q ƒ,d = q ƒ, k mδ q1 δ q2 δ n δ c 

On: 

qf,k   valor característic de la densitat de càrrega de foc(apartat B.5):  

Aparcaments 280 MJ/m2  

                                                                                    Administratiu 520 MJ/m2 

M       coeficient de combustió que té en compte la fracció de combustible que crema en 
l’incendi:  

Aparcaments m=  1 

                                                                                    Administratiu  m= 0.8 

δ q1 coeficient que té en compte el risc d’iniciació degut a la mida del sector(taula B:2) 

        Superfície Aparcament       885  m2, δ q1= 1,61 

                                Superfície Administració  1.884 m2  δ q1= 1,79 

δ q2 coeficient que té en compte el risc d’iniciació degut al tipus d’us o activitat(taulaB.3) 

       Aparcaments  δ q2 = 1,25 

                                                   Administratiu δ q2 = 1,00 

δ n coeficient que té en compte les mesures actives voluntàries existents  δ n=δn,1 δn2 
δn3 (taula B.4): δ n,1= 0,87, δ n,2= 1,00 ,  δ n,3= 1,00 

δ c coeficient de coerció segons les conseqüències de l’incendi (taula B.5), δ c=1 

 

 

Així doncs, en el nostre cas tindrem els següents valors: 

     Aparcament      q ƒ,d = 280MJ/ m2 x1x1,79x1,25x0,87x1,00x1,00x1= 545.05 MJ/M2 
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     Administratiu   q ƒ,d = 520MJ/ m2 x0.8x1,61x1x0,87x1,00x1,00x1  = 582.69 MJ/M2 

 

B.5. Valor característic de la densitat de càrrega de foc 

El valor característic de la densitat de càrrega de foc, qf,k, s’obté de la taula B.6, i per un 
garatge és de q fk= 280 MJ/m2 i 520 MJ/m2 per la zona administrativa. 

 

MESURES CORRECTORES 

Les plantes soterrani estaran equipades amb els següents elements: 

Aparcament : 

 
• 6 IPF-38 extintors de 6kg de pols polivalent. 
• 1 IPF-38 de 3,5 Kg. De CO2 
• 3 BIE-25, una de les quals està al costat de les sortides d’emergència. 
• Conductes de ventilació forçada. 
• 1 Ventiladors d’extracció de 400ºC/ 2h. 
• 1 Ventiladors d’impulsió. 
• 1 Ventiladors tipus helicoïdal per sobrepressionar els vestíbuls i escales. 
• Detectors termovelocimetrics connectats a central d’alarmes 
• Detectors de CO2 connectats a central d’alarmes 
• Central d’alarmes. 
• Alarma acústica exterior i interior 
• Enllumenat d’emergència. 

Administració : 

 
• 8 IPF-38 extintors de 6kg de pols polivalent. 
• 4 IPF-38 de 3,5 Kg. De CO2 
• 4 BIE-25, dues de les quals estan al costat de les sortides d’emergència 
• Detectors termovelocimètrics connectats a central d’alarmes 
• Alarma acústica exterior i interior 
• Enllumenat d’emergència. 
 
 
 
 
 


