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Segons l’Informe del mercat industrial 
i logístic de Catalunya, elaborat per la 
consultora immobiliària Forcadell, el 
mercat logístic català va assolir du-
rant el primer semestre del 2019 una 
contractació de 341.243 m2. La xifra, 
malgrat ser inferior a la de l’any 2018 
en un 12% (per les grans operacions 
registrades llavors), és un 44% superi-
or al volum registrat el 2017 i un 31% 
superior al del 2016.

Aquest descens respecte al 2018 no 
es deu a un decreixement, sinó que es 
deu a les grans contractacions de fi-
nals del 2018 (és el cas, per exemple, 
d’una plataforma logística de 51.000 
m2 a Barberà del Vallès i d’una nau de 
48.000 m2 a la Bisbal del Penedès, per 
exemple).

Fins i tot les dades provisionals del 
2020 mostren que el mercat logístic a 
Catalunya està suportant la crisi pro-
vocada per la pandèmia de COVID-19 
i el tercer trimestre de l’any s’ha man-
tingut a uns nivells força similars a les 
mateixes dates del 2019. 

És clar, per tant, que el sector industrial-
logístic continua creixent, i segons 
el mateix informe les naus de nova 
construcció han continuat liderant el 
mercat logístic català (representen 
el 82% del total de metres quadrats 
contractats).

Davant d’aquesta situació, ens trobem 
amb noves necessitats i nous reptes: 
alçàries majors, distàncies més grans, 
grans superfícies de sectors, grans 
entresolats ocupats, etc., excepci-
onalitats que no es poden resoldre 
amb els plantejaments prescriptius 
tradicionals i que cal abordar a través 
de plantejaments prestacionals sense 
minvar el grau de seguretat necessari.

Aquesta Guia que teniu a les mans 
pretén, doncs, ajudar a definir uns 
objectius i criteris clars a l’hora de 
treballar en dissenys prestacionals.

Fins ara, per abordar un projecte per 
mitjà d’un disseny basat en prestaci-
ons s’havia de fer ús de les guies de 
disseny i normes tècniques reconegu-
des disponibles a nivell internacional, 
i utilitzar paràmetres d’acceptació o 
rebuig ja contrastats, quan aquests 
existien. La Guia que teniu a les mans 
pretén engruixir la bibliografia sobre 
la temàtica i ajudar a definir un marc 
d’actuació clar per a aquesta mena de 
projectes que, per les característiques 
que siguin, surten del disseny pres-
criptiu.

La Guia fa un plantejament presta-
cional global sobre les naus i posa 
de manifest la importància d’utilitzar 
i validar referències suficients que 
redundin en la seguretat de la solució 
prestacional proposada en cada cas. 

01. INTRODUCCIÓ
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L’ús dels càlculs i les eines prestaci-
onals van molt més enllà de l’ús de 
simuladors informàtics; requereixen 
un coneixement profund de com es 
relacionen els diferents sistemes de 
seguretat contra incendis per fer-los 
treballar a favor d’una millor seguretat 
en l’edifici en qüestió.

A Catalunya, ja s’han fet uns primers 
passos per ordenar els plantejaments 
prestacionals. Concretament, estem 
parlant dels certificats PBD que Bom-
bers de la Generalitat de Catalunya 
té publicats a la seva web (http://
interior.gencat.cat/ca/arees_dactua-
cio/bombers/prevencio_d_incendis/
normativa_aplicable/Disseny_ba-
sat_en_prestacions_PBD/) i que han 
d’acompanyar el projecte tècnic, el 
projecte parcial d’instal·lacions i, en 
finalitzar l’obra, l’assoliment final de 
les exigències bàsiques dels projectes 
basats en prestacions.

Aquests mateixos certificats parlen 
d’una figura que s’entreveu com a clau 
i fonamental en aquest àmbit: el veri-
ficador o la tercera part, que ha de fer 
una verificació complementària amb 
relació als paràmetres emprats en el 
disseny prestacional. En aquest sentit, 
Bombers de la Generalitat ha publicat 
el document Criteris d’avaluació de si-
mulacions computacionals, que es pot 
descarregar a l’enllaç de més amunt. 
Després d’aquest primer pas, caldrà 
treballar en la definició, l’àmbit d’actua-
ció i l’assoliment de les competències 
necessàries d’aquesta figura, força 
desconeguda encara, però que ente-
nem que serà decisiva per aconseguir 
agilitzar i donar robustesa i seguretat 
als projectes prestacionals. Aquesta 
figura ha de ser especialista en engi-
nyeria del foc i disposar d’una visió 

global amb coneixements tècnics 
demostrables sobre els incendis.

A l’últim, i tornant a la Guia, volem 
posar de manifest que aquesta neix 
amb la voluntat d’ajudar i clarificar 
conceptes i maneres de treballar. 
L’execució d’aquest treball no ha estat 
fàcil. Dos anys de treball i gran nom-
bre de reunions per consensuar postu-
res ens han servit per enfocar aquest 
repte des de molts i diversos angles. 
Aquest document és el resultat de la 
col·laboració, dins del Grup de Treball 
de Disseny Prestacional del CLÚSIC, 
de diferents persones expertes, em-
preses vinculades al món de la segu-
retat contra incendis en els edificis, 
universitats i col·legis professionals. A 
tots ells donem les gràcies per l’esforç 
i la generositat de compartir els seus 
amplis coneixements. I també volem 
fer menció especial i expressar el nos-
tre agraïment pel suport i la confiança 
a Bombers de la Generalitat de Catalu-
nya, que ha ajudat a fer realitat aques-
ta Guia de disseny prestacional (PBD) 
per als sistemes de protecció contra 
incendis en naus industrials.

Jordi Salellas
Coordinador  

Grup de Treball 
de Disseny Prestacional

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/normativa_aplicable/Disseny_basat_en_prestacions_PBD/
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/normativa_aplicable/Disseny_basat_en_prestacions_PBD/
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/normativa_aplicable/Disseny_basat_en_prestacions_PBD/
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/normativa_aplicable/Disseny_basat_en_prestacions_PBD/
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/normativa_aplicable/Disseny_basat_en_prestacions_PBD/
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02. CONCEPTES PREVIS
02.01 Fonaments del disseny basat en prestacions

El disseny basat en prestacions es fonamenta en el plantejament d’unes 
mesures de protecció particularitzades a cada edifici, segons el resultat de 
l’anàlisi de risc d’incendi i el coneixement relatiu al desenvolupament que 
tindrà l’incendi en cada escenari identificat.

Tant el Codi tècnic de l’edificació (CTE) com el Reglament de seguretat con-
tra incendis en establiments industrials (RSCIEI) donen l’opció d’utilitzar el 
disseny prestacional quan s’ha de fer front a projectes que no encaixen en el 
model prescriptiu, i d’uns quants anys ençà han augmentat molt els projectes 
basats en prestacions.

Tal com es diu a la introducció de la Guia tècnica de disseny prestacional 
(PBD). Sistemes de control de fums i calor per impuls en aparcaments, publi-
cada a la web de Bombers de la Generalitat: 

   «El disseny basat en prestacions aplicat a la prevenció i seguretat  
en cas d’incendi als edificis és cada vegada més assumit en els 
sistemes de regulació de les condicions de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis. Tant a nivell europeu, com a l’estat espanyol, com 
a Catalunya, les regulacions i els sistemes de control preventiu en 
aquest àmbit material ja preveuen l’alternativa al disseny prescriptiu, 
de manera que es puguin dissenyar edificis i instal·lacions defugint 
de complir amb paràmetres preestablerts, tot garantint per part del 
projectista unes prestacions bàsiques de seguretat d’un nivell equi-
valent al que s’assoliria per mitjà del compliment de les prescripcions 
definides a la normativa. Això, de forma molt resumida, significa que 
el projectista ha de seguir una estratègia en el seu disseny basada 
en assolir el requisit bàsic de seguretat, i les exigències bàsiques de 
prevenció i seguretat en cas d’incendi associades, fixant a tal efecte 
uns objectius determinats de seguretat i establint una sèrie de parà-
metres d’acceptació o rebuig que l’ajudaran a decidir si el disseny és 
vàlid o no.»

En definitiva, un projecte 
basat en prestacions 
consta de tres fases:

1. Definir objectius.
2. Establir els paràmetres/

criteris. Aquesta Guia 
pretén ajudar a definir-los, 
com veureu més enda-
vant.

3. Verificar si les solucions 
dissenyades són vàlides 
a través de la simulació o 
càlculs específics.

"

"
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02.02 Finalitat del disseny basat en prestacions

02.03 Escenaris d’incendis

Quan estem davant d’un projecte de seguretat contra in-
cendis, el primer que hem de fer és saber quin és l’objectiu 
que volem aconseguir: volem garantir la seguretat dels 
ocupants?, dels equips de rescat?, volem limitar danys a 
tercers?, volem protegir el medi ambient?, volem assegu-
rar-nos que els nostres béns no resulten malmesos?, etc.

En prestacional, com en qualsevol altre projecte, aquesta 
és la primera decisió: quanta seguretat volem donar a l’es-
tabliment? A partir d’aquí, haurem de valorar els costos de 
la seguretat i els de la no-seguretat per prendre les decisi-
ons adequades.

En aquesta Guia, però, com veureu més endavant, ens 
centrarem exclusivament en els objectius de seguretat 
que obliguen les normatives i que són: garantir l’evacua-
ció segura dels ocupants i garantir la intervenció segura 
dels equips de rescat. Això no vol pas dir que l’enginyer de 
projectes prestacionals no pugui dotar un establiment de 
mesures més àmplies per acomplir altra mena d’objectius 
de seguretat contra incendis: protecció dels béns, del propi 
establiment, de l’operativa, entre d’altres.

En el mètode prestacional s’analitzen diversos escenaris 
raonables del «pitjor dels casos». En cada escenari es 
compara el creixement i la propagació probable del foc i el 
fum amb la detecció i el moviment dels ocupants, tenint 
en compte totes les característiques actives i passives de 
protecció contra incendis i el comportament estructural, 
a fi de determinar si els requisits de prestacions han estat 
satisfets.

L’enginyeria de seguretat contra incendis no és una disci-
plina precisa, perquè qualsevol avaluació de la seguretat 
requereix judici sobre el comportament del foc i el fum en 
cas d’ignició no planificada i com respondran els sistemes 
de protecció contra incendis i els ocupants de l’edifici. Per 
a qualsevol escenari és possible calcular algunes respos-
tes, però el nivell de precisió només pot ser tan bo com els 
supòsits de disseny, les dades d’entrada i els mètodes ana-
lítics disponibles. L’enginyeria de seguretat contra incendis 
és una disciplina molt nova, de manera que la precisió dels 

mètodes de càlcul millorarà a mesura que la disciplina 
maduri, però sempre serà necessari exercir el judici d’engi-
nyeria basat en l’experiència i el pensament lògic, utilitzant 
tota la informació disponible. L’anàlisi de les dades dels 
assajos de foc, de les catàstrofes d’incendis passats i les 
visites a incendis reals i els edificis danyats per incendis 
són excel·lents formes d’obtenir informació per identificar 
els possibles escenaris d’incendi que puguin ocórrer en un 
establiment.

Els escenaris haurien de ser definits en funció de l’objec-
tiu de seguretat que es pretén analitzar. No és el mateix 
definir escenaris d’incendi per avaluar la seguretat de les 
persones, la seguretat dels bombers, la protecció dels béns 
propis, l’absència de propagació als establiments veïns, 
l’estabilitat estructural, etc. El tipus d’incendi, la seva fase 
de desenvolupament, la tipologia de combustibles i la seva 
posició no han de ser els mateixos necessàriament en 
cada cas.
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02.03 Escenaris d’incendis

És important analitzar i detectar els 
diferents escenaris d’incendis amb 
major risc i pitjors conseqüències 
per desenvolupar les mesures de 
protecció contra incendis (PCI) 
necessàries per minimitzar-los o evitar-
los. Per això cal tenir en compte un 
seguit de paràmetres: escenaris de 
l’incendi, característiques de l’edifici, 
característiques dels ocupants, 
característiques dels bombers, etc.

Per tal de definir els escenaris 
d’incendi es recomana seguir la 
guia SFPE Engineering Guide to 
Performance-Based Fire Protection, 
que ens servirà també per seguir 
unes pautes de disseny, reconegudes 
internacionalment, per als projectes de 
seguretat contra incendis basades en 
plantejaments prestacionals.

Habitualment, es representa la corba de creixement del foc d’un escenari a 
partir de la potència calorífica respecte al temps. A tall d’exemple, a continua-
ció veiem, d’una banda, la corba que pot tenir en un compartiment si no hi ha 
sistema d’extinció i amb suficient ventilació, arribant a un màxim a on el foc 
s’estabilitza perquè hi ha una combustió generalitzada (flashover) de tots els 
productes combustibles del compartiment. D’altra banda, veiem la corba que 
adoptaria l’incendi una vegada quedés controlat pels ruixadors automàtics.

Figura 1.  
Corba completa de l'incendi
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03. ABAST I OBJECTIUS DE LA GUIA
03.01 Abast de la Guia

Aquest document fa referència a les naus logístiques, industrials i magatzems que siguin naus de tipus C i aquelles con-
figuracions excepcionals que permetin assimilar-les a tipus C.

03.02 Objectius de la Guia
Com hem vist, davant de qualsevol projecte, sigui prescriptiu o sigui prestacio-
nal, l’enginyer pot encaminar les seves solucions a garantir un mínim de condi-
cions de seguretat (marcades per la norma: evacuació d’ocupants, intervenció 
de bombers i danys a tercers) o, un cop garantides les primeres, a intentar 
dotar l’establiment d’unes seguretats «extres» o majors per tal de protegir la 
producció, la propietat o la continuïtat del negoci.

El contingut que trobareu a continuació pretén ajudar a assolir els objectius de 
seguretat bàsics que ha de garantir qualsevol projecte de les característiques 
indicades a l’apartat anterior, aplicats, però, a l’àmbit del disseny prestacional:

1. OBJECTIU EVACUACIÓ D’OCUPANTS

2. OBJECTIU INTERVENCIÓ DE BOMBERS

L’objectiu danys a 
tercers està exclòs 

en aquesta Guia. 
És responsabilitat 

del projectista 
analitzar aquest 

apartat per a cada 
projecte.

Aquests objectius generals seran desgranats també en parts per poder detectar, punt per punt, quins són els objectius 
parcials que cal assolir. Pel que fa a les instal·lacions i sistemes, es veurà, d’una banda, sobre quins objectius parcials o 
secundaris s’està actuant, i, de l’altra, quins són els criteris mínims per aconseguir garantir-los.

Els sistemes i instal·lacions que tindrem en compte són els següents:
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03.02 Objectius de la Guia

1. SISTEMES D’EVACUACIÓ, SENYALITZACIÓ  
I IL·LUMINACIÓ
Es tracta de tots aquells elements que permeten que 
l’evacuació de les persones es realitzi de manera 
segura i ràpida. L’evacuació es durà a terme a través 
de passadissos, escales, etc., que estaran deguda-
ment senyalitzats i il·luminats, de manera que en cas 
d’incendi els ocupants puguin identificar clarament 
les vies d’evacuació per tal que l’edifici s’evacuï en 
condicions segures.

Com es veurà posteriorment i com a aspecte crític en 
aquesta tipologia de naus, aquests sistemes tindran 
una importància fonamental no només per garantir 
unes condicions segures d’evacuació, sinó també per 
definir amb total claredat els recorreguts segurs per 
a la intervenció dels bombers.

2. SISTEMES DE DETECCIÓ, ALARMA I CONTROL
El sistema de detecció, alarma i control és de vital 
importància per tal de detectar, donar l’avís de l’in-
cendi, actuar segons els protocols establerts (eva-
cuació, intervenció de primers auxilis, intervenció de 
bombers, etc.) i activar els sistemes de PCI de ma-

nera automàtica. La seqüència de detecció, alarma i 
control dels sistemes de PCI és el punt inicial del que 
anomenarem «línia del temps de l’incendi».

3. ESTABILITAT I RESISTÈNCIA AL FOC
La sectorització i la resistència al foc dels recintes de 
l’edifici, l’estabilitat i resistència al foc de l’estructura 
principal i secundària i els seus elements són de gran 
importància per conèixer el temps disponible per 
evacuar i permetre una intervenció de bombers en 
condicions segures. Les característiques d’aquests 
elements són un dels aspectes fonamentals que 
permetran definir els criteris d’evacuació de la nau 
industrial fins a espais exteriors segurs.

4. CONTROL DE TEMPERATURA I EVACUACIÓ DE 
FUMS
El sistema de control de fums permet controlar la 
temperatura i realitzar l’evacuació dels fums a l’exte-
rior. L’activació del sistema amb la capacitat suficient 
pot permetre unes condicions més favorables durant 
l’evacuació i intervenció i pot disminuir els danys en 
l’estructura.

EVACUACIÓ, 
SENYALITZACIÓ I 

IL·LUMINACIÓ

SISTEMES DE 
DETECCIÓ, ALARMA

 I CONTROL

ESTABILITAT I 
RESISTÈNCIA  

AL FOC

CONTROL DE 
TEMPERATURA I 

EVACUACIÓ DE FUMS

SISTEMES DE 
MITIGACIÓ /  

EXTINCIÓ

SISTEMA DE GESTIÓ 
DE SEGURETAT EN 

CAS D'INCENDI

SUBMINISTRAMENT 
ELÈCTRIC 

D'EMERGÈNCIA

OBJECTIU 
D'INTERVENCIÓ 
DE BOMBERS

OBJECTIU 
D'EVACUACIÓ 
D'OCUPANTS

Figura 2.  
Objectius de la guia
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5. SISTEMES DE MITIGACIÓ/EXTINCIÓ
El sistema de mitigació preveu qualsevol element 
que disminueixi la intensitat de l’incendi o l’extingeixi. 
És important diferenciar els sistemes que controlen 
l’incendi i els sistemes que l'extingeixen.

6. SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
El sistema elèctric alimenta la majoria de sistemes 
de PCI per tal que funcionin correctament en cas de 
caiguda de subministrament principal. Per tant, cal 
tenir una o diverses fonts d’alimentació que assegu-
rin el subministrament fins i tot en situació d’incendi.

7. SISTEMA DE GESTIÓ DE SEGURETAT  
EN CAS D’INCENDI
El sistema de gestió de la seguretat en cas d’incendi 

és bàsic per tal que el protocol o la seqüència de res-
posta dissenyada al pla d’autoprotecció i emergènci-
es funcioni correctament. Es basa a prendre les me-
sures adequades per tal que es compleixi el protocol 
en cas d’incendi. Cal incidir en aquells punts en què 
se sap que el sistema pot fallar; per exemple, el man-
teniment de les instal·lacions, la formació dels usu-
aris, els simulacres d’evacuació, la integritat de les 
vies d’evacuació durant l’explotació, etc. Punts que 
són de gran importància i que, en el cas del disseny 
PBD, poden ser clau per tal que el sistema funcioni 
correctament. Per tant, cal que la propietat de l’edifici 
assumeixi plenament el disseny PBD aprovat a fi que 
es compleixin amb exactitud les consideracions de la 
gestió de la seguretat en cas d’incendi.

En els incendis, com a qualsevol altra emergència, és 
fonamental la gestió del temps i com tots els siste-
mes i equips esmentats treballen per afavorir els tre-
balls d’evacuació i intervenció amb l’objectiu de salvar 

la vida de les persones i minimitzar les conseqüències 
del foc. A continuació representem esquemàticament 
una possible línia del temps en incendis.

Aquesta figura és merament orientativa.
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Figura 3.  
Línia del temps en cas d'incendi.
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04. OBJECTIUS DE SEGURETAT
04.01 Evacuació d’ocupants

Amb caràcter no exhaustiu, la re-
glamentació general de seguretat 
contra incendis (R305/2011 EU, 
CTE DB-SI Exigència bàsica SI 3 i 
RD 2267/2004: RSCIEI) coincideix 
en l’obligatorietat d’evacuar els 
ocupants dels establiments. En els 
projectes prestacionals no podem 
obviar-la i serà l'objectiu principal 
d’aquesta Guia.

Com hem dit, la tasca de l’enginyer 
de contra incendis és determinar 
els objectius que ajudin a assegurar 
que es pot dur a terme l’evacuació 
dels ocupants en condicions segu-
res, considerant l’acció d’incendi 
previsible a la indústria en diferents 
hipòtesis d’emplaçament d’incen-
di. És a dir, mantenir el recorregut 
d’evacuació en unes condicions 
adequades de temperatura, toxi-
citat, lliure d’obstacles, estabilitat 
estructural, etc., durant el temps 
requerit per a l’evacuació d’aquest 
recorregut.

Una de les variables més importants 
que l’enginyer de contra incendis ha 
de tenir en compte a l’hora de dis-
senyar prestacionalment solucions 
efectives és el temps necessari per 
evacuar els ocupants.

L’enfocament RSET/ASET és clau en 
aquest aspecte. Cal, doncs, estudiar 
la relació entre:

RSET (Required Safe Escape Time): 
Temps requerit després de la ignició 
perquè els ocupants puguin sortir de 
la zona afectada per l’incendi i arribin 

a un lloc segur. És la suma del temps 
de detecció, el temps d’alarma, el 
temps de premoviment, el temps de 
moviment i el temps d’evacuació, 
tenint en compte el pas de portes 
i/o sortides fins a una zona segura. 
Depèn de les condicions internes de 
l’establiment, la ubicació de les portes 
de sortida, els recorreguts d’evacua-
ció, el tipus d’ocupants i el sistema de 
detecció i alarma, entre d’altres.

ASET (Available Safe Escape Time): 
Temps des de la ignició fins que es 
produeixen condicions insostenibles 
pels ocupants degut a la falta de 
visibilitat, les altes temperatures, els 
nivells de radiació, la toxicitat dels 
fums i/o l’estabilitat de l’estructura. 
És el temps disponible per a una 
evacuació segura en funció de les 
particularitats de l’establiment i 
dels seus ocupants. Depèn de les 
característiques de creixement del 
foc i producció de fums, el tipus de 
materials combustibles, la geometria 
i les característiques de l’establiment 
i el sistema de control de fums, entre 
d’altres.

El temps requerit per a l’evacuació 
(RSET) ha de ser menor que el temps 
disponible per a una evacuació se-
gura (ASET) incloent un factor de 
seguretat.

La reglamentació amb caràcter pres-
criptiu limita la longitud dels recorre-
guts d’evacuació i aquest podria ser 
un dels aspectes per estudiar dels 
projectes amb caràcter prestacional.
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04.02 Intervenció de bombers1 

1 Aquest punt ha estat desenvolupat seguint els requisits 
aportats per Bombers de la Generalitat de Catalunya. 

Amb caràcter no exhaustiu, la reglamentació general de se-
guretat contra incendis (R305/2011 EU, CTE DB-SI Exigèn-
cia bàsica SI 3 i RD 2267/2004: RSCIEI) coincideix en l’obli-
gatorietat de possibilitar la intervenció dels equips de rescat 
en condicions segures. En els projectes prestacionals no 
podem obviar-la i serà l'objectiu principal d’aquesta Guia.

Com hem apuntat anteriorment, per valorar l’exigència 
bàsica de la seguretat dels equips d’intervenció cal consi-
derar altres aspectes. Tot el que es detalla a continuació 
és independent del que sigui necessari considerar a fi de 
garantir el compliment de la resta d’exigències bàsiques.

En les naus industrials, especialment les destinades a ma-
gatzems logístics, és freqüent que l’anàlisi de les condici-
ons de seguretat en cas d’incendi es dissenyin amb projec-
tes prestacionals. Aquests analitzen la idoneïtat de les vies 
d’evacuació i el manteniment de les condicions mínimes 
de seguretat a fi de permetre la seva utilització per part 
dels ocupants de l’establiment.

Però per valorar l’exigència bàsica de la seguretat dels 
equips d’intervenció cal considerar altres aspectes. 

Per definir el temps mínim necessari que garanteixi la 
seguretat dels equips d’intervenció, amb l’objectiu que 
l’edifici industrial mantingui les condicions d’estabilitat de 
l’estructura, es fixa un temps de 60 minuts. Aquest temps 
es distribueix en:

• Temps 1 (t1): 25 minuts, corresponent al temps mínim 
d’arribada de la primera dotació de bombers, amb 
identificació de l’escenari d’incendi i del punt d’accés 
més adient, decisió de l’estratègia d’intervenció i prepa-
ració de les primeres maniobres a l’exterior de la nau.

• Temps 2 (t2): 20 minuts, que correspon al temps de 
la intervenció del primer equip de bombers.

• Temps 3 (t3): 15 minuts, corresponent al marge de 
seguretat per assegurar una intervenció segura en 
cas de qualsevol imprevist. 

Aquests temps donen les garanties mínimes suficients per 
a que els primers equips de bombers arribin a la zona de 
l’incendi, fer una primera valoració de la situació i, si escau, 
intervenir davant del focus o valorar-ne la retirada en condi-
cions segures fins a l’exterior.

Així, tot el que es descriu tot seguit es fonamenta en el 
manteniment de les condicions de seguretat durant els 
primers 60 minuts a l’efecte exclusiu de la intervenció dels 
bombers.

Es recorda que existeix la instrucció tècnica SP 123 en el 
cas que es disposi de sistemes d’emmagatzematge en 
prestatgeries metàl·liques per activitats industrials i magat-
zems.

Analitzant el temps d’intervenció (t2), el factor limitant per 
a la intervenció de bombers és l’autonomia de l’equip de 
respiració autònoma (ERA). Considerem que el temps d’au-
tonomia és de 20 minuts. Cal, doncs, dividir aquest temps 
total en les corresponents tres accions diferenciades, sem-
pre al costat de la seguretat dels equips d’intervenció:

1. Desplegament i dinamització de la línia d’aigua i 
arribada al punt de la intervenció: 7 minuts, que 
correspon aproximadament a un terç del temps 
total disponible.

2. Accions d’intervenció en el punt de l’incendi o 
rescat: 7 minuts, que correspon a un altre terç 
del temps total disponible.

3. Sortida dels intervinents: 6 minuts, que és el 
temps restant.

Per tant, el factor limitant de les distàncies d’intervenció 
per l’interior de la nau és un temps de 7 minuts. 

Tot el que es detalla a continuació és independent del que 
sigui necessari considerar a fi de garantir el compliment de 
la resta d’exigències bàsiques.
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04.02.01 Definició de passos d’intervenció per a bombers
La intervenció dels bombers es veurà facilitada si l’establiment disposa de passos espe-
cialment pensats per ajudar en l’orientació per l’interior i la localització immediata de les 
sortides. Aquests són els que es defineixen com a passos d’intervenció per a bombers; 
són passos que els bombers utilitzaran de manera prioritària per a la intervenció, que 
permeten un accés segur a l’interior i que han de garantir les característiques següents:

• Passadissos d’amplada mínima d’1 metre i alçària lliure de 2 metres, permanent-
ment lliures d’obstacles, sense cap canvi de direcció ni de nivell.

• Comunicació pels dos extrems amb entrades des de l’espai exterior (aquestes 
entrades poden coincidir amb sortides d’emergència). Alternativament, un dels ex-
trems pot comunicar per l’interior de l’establiment amb passadissos especialment 
protegits destinats exclusivament a l’evacuació dels ocupants i a la intervenció 
dels bombers.

• Il·luminació en cas d’emergència en tot el recorregut a nivell de terra en els dos 
costats del passadís. Cal garantir aquesta il·luminació en cas de tall del submi-
nistrament elèctric. En aquest cas, ha de ser possible la total identificació i localit-
zació d’aquests passos després de 60 minuts de la caiguda del subministrament 
elèctric.

• Il·luminació en cas d’emergència de tot el perímetre de les portes de sortida o 
d’accés als passadissos protegits. Cal garantir aquesta il·luminació en cas de tall 
del subministrament elèctric. En aquest cas, ha de ser possible la total identifica-
ció i localització d’aquests passos després de 60 minuts de la caiguda del submi-
nistrament elèctric.

• S’ha de poder activar la il·luminació de tots els passos i totes les seves sortides, 
de manera simultània, des de l’exterior de qualsevol punt d’accés a qualsevol pas, 
mitjançant un polsador identificat de manera inequívoca. A més, s’ha d’activar de 
manera automàtica si es prem un polsador d’alarma manual o si s’activa un de-
tector de fums o la instal·lació de ruixadors automàtics.

• L’exterior de tots els accessos estarà senyalitzat com a «PAS D’INTERVENCIÓ PER 
A BOMBERS» i disposarà de plànols actualitzats de l’establiment.

04.02.02 Factors determinants en la capacitat d’intervenció
La capacitat que té el primer binomi de bombers d’avançar en un escenari d’incendi 
depèn de dos factors:

04.02 Intervenció de bombers
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1. Visibilitat. Per considerar que es mantenen les 
condicions de visibilitat, cal garantir, com a mí-
nim, 10 metres de visibilitat a 1,8 metres d’alçària 
en tots els punts de l’establiment després de 60 
minuts (t1 + t2 + t3) des de l’avís de bombers. El 
sistema de gestió de la seguretat contra incendis 
ha de ser capaç de donar l’avís a bombers en el 
mínim temps possible des de l’inici de l’incendi. 
Per tant, cal tenir en compte el temps de retard 
entre l’inici de l’incendi i l’avís a bombers.

2.  Absència d’impediments o obstacles fixos en 
el recorregut d’intervenció en fase d’explotació. 
Es considera que no hi ha impediments per a la 
intervenció dels bombers si (vegeu passos d’in-
tervenció del punt anterior):

• Per arribar a tots els punts de l’interior de l’es-
tabliment, el 75% del recorregut, com a mínim, 
es fa a través de passos d’intervenció (línia 
discontínua).

• Es garanteix una radiació tèrmica inferior o 
igual a 3 kW/m2, a 1,8 metres d’alçària en els 
passos d’intervenció.

• Es garanteix una temperatura inferior o igual 
a 100°C, a 1,8 metres d’alçària en els passos 
d’intervenció. 

En conclusió, i considerant tots aquests aspectes, per es-
tablir les distàncies màximes d’intervenció en condicions 
de seguretat s’han diferenciat tres possibles escenaris 
d’intervenció:

·  ESCENARI 1: Aquest és el cas més favorable per a la in-
tervenció. Implica necessàriament l’existència de passos 
d’intervenció i permet recórrer en 7 minuts una distància 
màxima d’intervenció de 90 metres. 

·  ESCENARI 2: La distància màxima d’intervenció no pot 
ser superior a 70 metres (temps estimat de 7 minuts).

·  ESCENARI 3: La distància màxima d’intervenció prevista 
s’ha d’ajustar a la que el Reglament de seguretat contra 
incendis en els establiments industrials considera longi-
tuds màximes dels recorreguts d’evacuació.

Aspectes comuns a tots els escenaris:

• Els quadres de comandament de tots els equips de 
les instal·lacions de seguretat en cas d’incendi han 
d’estar ubicats en una sala única de control per a 
bombers a l’exterior o perímetre de la nau. Aquests 
punts de centralització d’instal·lacions han d’estar 
clarament identificats en els plànols de l’establiment 
que s’indiquen en el punt 4.2.1.

• S’han de garantir l’arribada i l’emplaçament dels vehi-
cles de bombers en espais propers a tots els acces-
sos als passos d’intervenció per a bombers.

ES MANTENEN LES CONDICIONS  
DE VISIBILITAT?

SÍ NO

HI HA 
IMPEDIMENTS?

SÍ ESCENARI 2 ESCENARI 3

NO ESCENARI 1 ESCENARI 2

Figura4.  
Passos d'intervenció

Passos d'intervenció

Entrades bombers

75%
del recorregut

25%
del recorregut

A A

A

A

A
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05. TAULES DE CONTROL PER ASSOLIR 
ELS OBJECTIUS

05.01 Evacuació d'ocupants

05.01.01 Sistemes d’evacuació, senyalització i il·luminació

OBJECTIUS 
GENERALS 
D’EVACUACIÓ

OBJECTIUS SECUNDARIS 
D’EVACUACIÓ

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ (Sí o No)

1. Assegurar 
que es pot 
dur a terme 
l’evacuació 
dels ocupants 
en condicions 
segures 
considerant 
l’acció d’incendi 
previsible a 
la indústria 
en diferents 
hipòtesis 
d’emplaçament 
d’incendi. 

1. Verificar l’ocupació de perso-
nes/sectors segons l’estra-
tègia de disseny i amb assig-
nació de rutes d’evacuació.

2. Garantir que les persones es 
troben en zona segura sense 
patir afectacions degudes a 
l’incendi.

  Es disposa de mitjans i procediments adequats per a 
l’evacuació o confinament (per exemple, plans d’au-
toprotecció i emergències). 

 Està garantida l’evacuació de les persones amb dificul-
tat d’evacuar per si mateixes; per exemple, persones 
amb mobilitat reduïda (PMR) o altres discapacitats (vi-
suals, sensorials, psíquiques...).

 Les rutes d’evacuació principals i secundàries (alternati-
ves) estan ben definides.

 Les rutes i sortides d’evacuació no tenen obstacles.

3. Considerar el temps total 
d’evacuació (RSET): temps 
de detecció, temps d’alarma, 
temps de premoviment, 
temps de moviment i temps 
d’evacuació, pas de portes 
i/o sortides a zona segura.

 El temps requerit per a l’evacuació (RSET) és menor que 
el temps disponible per a una evacuació segura (ASET).

4. Garantir la visibilitat dels 
recorreguts d’evacuació ade-
quada d’acord amb l’esce-
nari d’incendi i ajustat a les 
condicions avaluades durant 
el temps requerit per a l’eva-
cuació d’aquest recorregut.

 Cal garantir una visibilitat de 20 m a 1,8 m d’alçària dels 
recorreguts d’evacuació dels ocupants. I en cap cas, de 
manera local, seran inferiors als 10 m. (Vegeu bibliografia)

 Es compta amb una bona il·luminació dels senyals d’ex-
tinció i evacuació i de les rutes d’evacuació, fins i tot en 
cas de falta d’electricitat.

 Es garanteix la visibilitat dels ocupants fins a la sortida.

5. Mantenir el recorregut d’eva-
cuació en unes condicions 
adequades de temperatura 
(ºC) durant el temps requerit 
per a l’evacuació d’aquest 
recorregut.

 En el temps estimat d’evacuació, la temperatura és infe-
rior a 60ºC a 1,8 m d’alçària en els recorreguts d’evacu-
ació dels ocupants i fora de la zona d’incendi (diàmetre 
de 10 m amb origen al focus de l’incendi).
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05.01.02 Detecció, alarma i control

OBJECTIUS 
GENERALS 
DE DETECCIÓ, 
ALARMA I 
CONTROL

OBJECTIUS SECUNDARIS 
DE DETECCIÓ, ALARMA I 
CONTROL

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ (Sí o No)

2. Detectar i 
identificar un 
incendi en el 
temps més 
ràpid possible 
(DETECCIÓ).

9. Disposar de sistemes de de-
tecció manual i automàtica.

  Es disposa de sistemes de detecció manual i 
automàtica.

10. Definir el temps de resposta 
manual i automàtica.

  S’han definit els temps de resposta manual i 
automàtica.

OBJECTIUS 
GENERALS 
D’EVACUACIÓ

OBJECTIUS SECUNDARIS 
D’EVACUACIÓ

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ (Sí o No)

1. Assegurar 
que es pot 
dur a terme 
l’evacuació 
dels ocupants 
en condicions 
segures 
considerant 
l’acció d’incendi 
previsible a 
la indústria 
en diferents 
hipòtesis 
d’emplaçament 
d’incendi.

6. Mantenir el recorregut d’eva-
cuació en unes condicions 
adequades de concentració 
d’oxigen i absència de ga-
sos tòxics durant el temps 
requerit per a l’evacuació 
d’aquest recorregut.

 En el temps estimat d’evacuació, la concentració 
d’oxigen no és inferior al 18% a 1,8 m d’alçària en els 
recorreguts d’evacuació dels ocupants i fora de la zona 
d’incendi (diàmetre de 10 m amb origen al focus de l’in-
cendi).

 En el temps estimat d’evacuació, la concentració de 
diòxid de carboni és inferior a 0,03 mol/mol a 1,8 m 
d’alçària en els recorreguts d’evacuació dels ocupants i 
fora de la zona d’incendi (diàmetre de 10 m amb origen 
al focus de l’incendi).

 En el temps estimat d’evacuació, la concentració de 
gasos tòxics és inferior al valor límit a 1,8 m d’alçària en 
els recorreguts d’evacuació dels ocupants i fora de la 
zona d’incendi (diàmetre de 10 m amb origen al focus 
de l’incendi). Vegeu bibliografia, en funció del risc.

7. Mantenir el recorregut d’eva-
cuació amb un flux tèrmic 
adequat (kW/m2) durant el 
temps requerit per a l’evacu-
ació d’aquest recorregut.

 En el temps estimat d’evacuació, la radiació tèrmica no 
és superior a 1,7 kW/m2 a 1,8 m d’alçària en els recorre-
guts d’evacuació dels ocupants i fora de la zona d’incen-
di (diàmetre de 10 m amb origen al focus de l’incendi).

8. Garantir, si escau, la secto-
rització i pressurització de la 
via d’evacuació.

 S’assegura que es compleix amb els nivells de sectorit-
zació corresponents per a cada sector.

 La protecció davant del fum de les vies d’evacuació 
s’ha dissenyat d’acord amb l’UNE 12101-6, quan així es 
requereix legalment.
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05.01.02 Detecció, alarma i control

OBJECTIUS 
GENERALS DE 
DETECCIÓ, ALARMA 
I CONTROL

OBJECTIUS SECUNDARIS 
DE DETECCIÓ, ALARMA I 
CONTROL

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ (Sí o No)

2. Detectar i 
identificar un 
incendi en el 
temps més 
ràpid possible 
(DETECCIÓ).

11. Localitzar l’incendi per realit-
zar mesures apropiades.

 S’ha previst un sistema de detecció d’incendis normalit-
zat (UNE 23007-14).

 S’ha previst un sistema de detecció d’incendis pres-
tacional de resposta. Assenyaleu el tipus de sistema 
previst. Com a referència, considerant un recorregut de 
recerca de 60 m després d’arribar a la zona identificada, 
segons el temps necessari per trobar l’incendi arreu: 

 
 estàndard (Classe C) < 1 minut 
 avançada (Classe B) < 2 minuts  
 precoç (Classe A) < 5 minuts 

 S’ha previst realitzar un assaig normalitzat amb la confi-
guració/sensibilitat normal de funcionament dels equips 
amb l’objectiu de verificar la resposta correcta del sis-
tema un cop finalitzada la instal·lació. (Seguint el criteri 
de seguretat equivalent requerit pel RSCIEI, no es faran 
proves que utilitzin productes pirotècnics o generin tem-
peratures superiors als 600ºC.)

 Tipus de prova prevista ...................

12. Dur a terme les comprova-
cions, proves o simulacres 
necessaris per validar els 
objectius proposats pel dis-
seny.

 S’han previst comprovacions, proves i simulacres per 
validar els objectius proposats en fase de disseny.

 S’ha previst realitzar un assaig normalitzat amb la confi-
guració/sensibilitat normal de funcionament dels equips 
amb l’objectiu de verificar la resposta correcta del sis-
tema un cop finalitzada la instal·lació. (Seguint el criteri 
de seguretat equivalent requerit pel RSCIEI, no es faran 
proves que utilitzin productes pirotècnics o generin tem-
peratures superiors als 600ºC.)

 Tipus de prova prevista ...................

3. Emetre senyals 
acústics 
i/o visuals 
per iniciar 
l’evacuació 
dels ocupants 
(ALARMA).

13. Garantir la percepció acús-
tica i visual quan sigui re-
querida en tots els sectors 
d’incendi.

14. Utilitzar, preferentment, els 
missatges de veu.

 El nivell sonor dels dispositius serà suficient per tal que 
siguin percebuts en l’àmbit de cada sector de detecció 
d’incendi on estiguin instal·lats. En tot punt > 65 dB(A) i 
> 5 dB(A) per sobre de qualsevol altre soroll de fons que 
pugui persistir durant > 30 segons.

 S’utilitzen sistemes de megafonia, si escau.

 S’emeten missatges de veu, si escau.

 S’han previst dispositius visuals d’alarma que garantei-
xin que seran percebuts en l’àmbit de cada sector de 
detecció d’incendi on estiguin instal·lats: 

 en tots els sectors 

 només en els sectors on el soroll supera els 60 dB  
 (A) o és probable que es porti protecció auditiva o  
 hi hagi persones sordes
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05.01.03 Estabilitat i resistència al foc 

OBJECTIUS 
GENERALS 
D’ESTRUCTURA I 
RESISTÈNCIA AL FOC

OBJECTIUS SECUNDARIS 
D’ESTRUCTURA I 
RESISTÈNCIA AL FOC

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ (Sí o No)

5. Garantir una 
resistència al 
foc suficient 
que permeti 
l’evacuació 
dels ocupants.

18.  Garantir que la resistència 
i l’estabilitat de l’estructura 
(incloent l’estabilitat de totes 
les parts de l’estructura: altell, 
entresolats, etc.) és compatible 
amb l’evacuació.

 El temps de col·lapse de l’estructura principal davant 
d’escenaris d’incendi que considerin la corba de l’incendi 
sense tenir en compte l’efecte d’un sistema de mitigació 
(ruixadors o d’altres) durant el temps que dura l’evacua-
ció és superior al temps necessari per a l’evacuació.

 Absència de col·lapse generalitzat o progressiu de l’es-
tructura principal per evitar que afecti a vies d’evacuació 
allunyades del focus d’incendi.

19.  Resistència al foc suficient pel 
que fa a la sectorització dels 
elements verticals i horitzon-
tals en els recorreguts d’evacu-
ació dels ocupants en el temps 
previst per a l’evacuació.

 Els elements sectoritzadors verticals mantenen la seva 
funció/integritat per realitzar l’evacuació.

 S’estableixen i es justifiquen els temps de tancament i 
obertura de portes i finestres, en funció del risc i l’evolu-
ció de l’incendi, així com les seves dimensions.

20. Garantir la sectorització al foc i la 
integritat física i estructural dels 
refugis d’evacuació durant tota la 
durada de l’incendi, si escau.

 La sectorització dissenyada no dificulta ni dificultarà 
l’evacuació ni la intervenció.

 Els elements compartimentadors mantenen la seva fun-
ció/integritat per realitzar l’evacuació.

OBJECTIUS 
GENERALS DE 
DETECCIÓ, ALARMA 
I CONTROL

OBJECTIUS SECUNDARIS 
DE DETECCIÓ, ALARMA I 
CONTROL

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ (Sí o No)

4. Activar 
sistemes de 
PCI d’acord 
amb l’estratègia 
implementada 
(CONTROL).

15. Definir la seqüència d’activació 
dels sistemes de PCI d’acord 
amb l’estratègia projectada

 S’ha descrit la seqüència d’evacuació i d’activació dels siste-
mes de PCI segons horaris, concurrència i activitat.

 La seqüència d’activació es realitza de tal manera que manté 
les condicions de seguretat per iniciar l’evacuació.

 L’activació automàtica dels sistemes no interfereix en la se-
guretat dels ocupants i els equips d’intervenció, ni a inutilitzar 
l’efectivitat d’altres equips de protecció contra incendis.

16. Definir les maniobres d’activa-
ció del sistema de control de 
PCI a partir de la detecció.

 El sistema de control es troba en un lloc visible/audible i de 
fàcil accés pel personal responsable.

 El sistema de control representa l’estat (activat / no activat 
/ no operatiu) i indica la ubicació dels equips de protecció 
activa de la instal·lació per tal de facilitar les actuacions dels 
equips d’intervenció.

 El sistema de control permet l’activació/aturada manual dels 
equips actius de protecció contra incendis, especialment d’aquells 
vinculats a l’evacuació, la gestió de fums, la sectorització...

 El sistema de control està integrat en el sistema de detecció 
d’incendis.

17.  Dur a terme les comprovacions, 
proves o simulacres necessaris 
per validar els objectius propo-
sats pel disseny.

 S’han previst comprovacions, proves i simulacres per validar 
els objectius proposats en fase de disseny.
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05.01.04 Control de fums i calor 

OBJECTIUS 
GENERALS DE 
CONTROL DE FUMS I 
CALOR

OBJECTIUS SECUNDARIS 
DE CONTROL DE FUMS I 
CALOR

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ (Sí o No)

6. Garantir unes 
condicions 
d’evacuació 
segures.

21.  Vetllar perquè els recorreguts 
d’evacuació, fora del focus 
d’incendi (diàmetre 10 m), 
garanteixin les condicions de 
seguretat.

 Complir amb els objectius secundaris 4, 5, 6 i 7 de la 
taula 05.01.01.

22. Garantir que les velocitats 
de l’aire no superen els límits 
establerts per tal de no dificul-
tar o impedir l’evacuació dels 
ocupants en l’ús dels elements 
d’evacuació.

 La velocitat de l’aire es justifica en funció dels requisits 
establerts a les normatives actuals (per exemple, a les 
vies d’evacuació inferior a 5 m/s) durant el temps pre-
vist d’evacuació.

23. Controlar l’evolució de la tempe-
ratura per evitar propagacions 
secundàries.

 No se supera la temperatura d’ignició dels productes 
emmagatzemats per contacte amb la capa de fums o 
per radiació.

7. Garantir el 
funcionament 
correcte del 
sistema de 
control de 
fums.

24. Garantir que les velocitats de 
l’aire no superen els límits es-
tablerts per a un funcionament 
correcte del sistema.

 No es desestabilitza la capa de fums.

 Les velocitats són <1m/s a la zona pròxima als fums 
(<1m/s de distància vertical de la capa de fums).

25. . Garantir que el sistema de con-
trol de temperatura i extracció de 
fums funciona correctament per 
a l’objectiu pel que ha estat disse-
nyat.

 S’analitzen els possibles escenaris més exigents (per 
exemple, focs de gran potència calorífica en zones 
d’emmagatzematge i de menor potència calorífica en 
zones de producció o distribució).

 El sistema d’extracció de fums implementat permet as-
solir els objectius de seguretat i evacuació.

 Els sistema d’aportació/admissió d’aire implementat 
permet assolir els objectius de seguretat i evacuació.

 Els gasos calents generats per l’incendi són evacuats a 
través del sistema de control de fum.

 La sortida per obertures no destinades a aquesta finali-
tat no produeix efectes adversos significatius.

 Els elements del sistema i els seu sistema de fixació 
són resistents al foc (per exemple, cables, equips i con-
ductes).
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05.01.05 Mitigació i extinció

OBJECTIUS 
GENERALS DE 
MITIGACIÓ I 
EXTINCIÓ

OBJECTIUS SECUNDARIS 
DE MITIGACIÓ I EXTINCIÓ

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ (Sí o No)

8. Garantir que 
el sistema 
de mitigació/
extinció és 
capaç de 
controlar 
o suprimir 
l’incendi.

26. Garantir l’eficàcia del sistema 
per controlar o suprimir 
l’incendi.

 Els criteris de disseny del sistema, sigui de control o 
supressió, estan dins les limitacions dels certificats d’as-
sajos o guies de disseny d’entitats de reconegut prestigi 
internacional i es corresponen amb el tipus de producte, 
forma d’emmagatzematge (caixes de cartró o exposat, 
prestatgeries o apilat, amb plàstics o sense, expandits o 
no), alçària i forma del sostre (corretges-bigues, combusti-
ble o no combustible), abastament d’agent extintor, temps 
de descàrrega, tipus de ruixador, etc. (EN, FM, UL, NFPA, 
Vds...).

 Es preveu una corba en fases de creixement, estabilització 
i disminució de la potència del foc degut al sistema d’extin-
ció que es correspon amb resultats experimentals i/o docu-
ments de reconegut prestigi. Caldrà indicar-ne referència

 La fase de creixement  

 La fase d’estabilització 

 La fase disminució  

27. Garantir l’operativitat i el 
funcionament correcte del 
sistema.

 Els equips tenen certificacions per ser utilitzats en sistemes 
contra incendis havent estat validats per laboratoris recone-
guts (seguretat d’ús, repetibilitat, enclavaments...).

 S’aconsegueix una alta fiabilitat operativa del sistema 
> 90% (vàlvules de tancament supervisades, proves de 
funcionament, redundàncies, programa de manteniment 
exhaustiu...).
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05.01.06 Subministrament elèctric

OBJECTIUS 
GENERALS DEL 
SUBMINISTRAMENT 
ELÈCTRIC

OBJECTIUS SECUNDARIS 
DEL SUBNISTRAMENT 
ELÈCTRIC

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ (Sí o No)

9. Garantir unes 
condicions 
d’evacuació 
segures i 
garantir el 
funcionament 
correcte dels 
sistemes de 
PCI.

28.  Dimensionar la instal·lació, 
els subministraments i/o els 
equips generadors en funció 
del temps màxim de funciona-
ment de les instal·lacions de 
PCI a fi de permetre la correcta 
evacuació de la nau.

 S’ha definit adequadament la previsió de càrregues de la 
instal·lació de PCI (motors, actuadors, sales de bombes, 
etc.).

 Hi ha duplicitat o reserva de l’alimentació?

 La il·luminació d’emergències funciona adequadament 
en cas de fallada del subministra ment elèctric?

 Es garanteix que el subministrament durant tot el temps 
necessari per a l'evacuació dels ocupants (resistència al 
foc del compartiment elèctric, del cablejat, etc.)

2

2 Caldrà definir el tipus de subministrament que proporcionarà l’energia elèctrica de la instal·lació de PCI, únic o comple-
mentari, la categoria (en funció dels objectius) i/o la font (companyia o generació autònoma):

a) Companyia:
b) Socors 

- Reserva 
- Duplicat 

c) Instal·lació amb generació de baixa tensió (BT):
- Aïllada
- Assistida
- Interconnectada

Caldrà definir el sistema de connexió del neutre per a instal·lacions amb generadors de BT.
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05.02 Intervenció de bombers

05.02.01 Visibilitat i impediments

OBJECTIUS 
D’INTERVENCIÓ

ESCENARI 1 (90 METRES)
CRITERIS D’ACCEPTACIÓ (Sí o No)

ESCENARI 2 (70 METRES)
CRITERIS D’ACCEPTACIÓ (Sí o No)

1. Garantir una 
via d’accés 
per als serveis 
d’extinció 
d’incendi 
amb una ruta 
d’aproximació 
al focus de 
l’incendi en 
condicions 
segures.

2. Garantir 
suficient 
visibilitat per 
tal de facilitar 
la tasca 
dels equips 
d’intervenció.

  Es disposa de passos d’intervenció a l’in-
terior de la nau per dur a terme els treballs 
d’intervenció i rescat dels ocupants en 
condicions segures.

 Passadissos d’amplada mínima d’1 
metre i alçària lliure de 2 metres, per-
manentment lliures d’obstacles, sense 
cap canvi de direcció i ni de nivell.

 Comunicació pels dos extrems amb 
entrades des de l’espai exterior. Alter-
nativament, un dels extrems pot comu-
nicar per l’interior de l’establiment amb 
passadissos especialment protegits 
destinats exclusivament a l’evacuació 
dels ocupants i a la intervenció dels 
bombers.

 Il·luminació en cas d’emergència en 
tot el recorregut a nivell de terra en els 
dos costats del passadís. Cal garantir 
aquesta il·luminació en cas de tall del 
subministrament elèctric. 

 Il·luminació en cas d’emergència de tot 
el perímetre de les portes de sortida o 
d’accés als passadissos protegits. Cal 
garantir aquesta il·luminació en cas de 
tall del subministrament elèctric. 

 Es pot activar la il·luminació de tots els 
passos i totes les seves sortides, de 
manera simultània, des de l’exterior de 
qualsevol punt d’accés a qualsevol pas, 
mitjançant un polsador identificat de 
manera inequívoca. A més, es pot ac-
tivar de manera automàtica si es prem 
un polsador d’alarma manual, o si s’ac-
tiva un detector de fums o la instal·lació 
de ruixadors automàtics.

 L’exterior de tots els accessos està se-
nyalitzat com a «PAS D’INTERVENCIÓ 
PER A BOMBERS» i disposa de plànols 
actualitzats de l’establiment.

  La visibilitat és igual o superior a 10 me-
tres a 1,8 metres d’alçària després de 40 
minuts d’haver començat l’incendi a tota la 
nau

El projecte compleix amb un dels dos criteris 
d’acceptació (passos d’intervenció o visibi-
litat) de l’escenari 1.
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05.02.02 Sistema de control

05.02.03 Estabilitat i resistència al foc

OBJECTIUS SECUNDARIS DEL QUADRE 
DE CONTROL

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ (SÍ o NO)

3. Disposar d’un quadre de control 
per a la intervenció de bombers 
dels sistemes de PCI que es puguin 
controlar des d’un espai segur. 
Aquest quadre de control ha d’estar 
integrat en el sistema de detecció 
d’incendis segons les característiques 
de seguretat dels seus components i 
aprofitant les maniobres previstes amb 
altres sistemes (activació de sistemes 
d’evacuació, supervisió de senyals 
tècnics...).

El quadre de control: 

  Els quadres de comandament de tots els equips de les instal·laci-
ons de seguretat estan ubicats en una sala única de control per a 
bombers a l’exterior o perímetre de la nau. Aquests punts de cen-
tralització d’instal·lacions han d’estar clarament identificats en els 
plànols de l’establiment que s’indiquen en el punt 4.2.1

  Està situat en un lloc visible/audible i de fàcil accés pel personal 
responsable.

  Representa l’estat (activat / no activat / no operatiu) i indica la 
ubicació dels equips de protecció activa de la instal·lació per tal de 
facilitar les actuacions dels equips d’intervenció.

  Permet l’activació/aturada manual dels equips actius de protecció 
contra incendis, especialment d’aquells vinculats a l’evacuació, la 
gestió de fums, la sectorització...

  És capaç de tancar o parar els sistemes de ventilació de confort 
en el moment de la detecció de l’incendi per tal que el sistema fun-
cioni correctament.

  És capaç d’activar manualment o automàticament el sistema de 
control de fums.

  Està integrat en el sistema de detecció d’incendis.

OBJECTIUS SECUNDARIS DE 
RESISTÈNCIA I SECTORITZACIÓ

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ (SÍ o NO)

4. Garantir la resistència al foc de 
l’estructura suficient per permetre la 
intervenció.

  El temps de col·lapse de l’estructura principal davant d’escenaris 
d’incendi que, podent tenir en compte l’efecte d’un sistema de 
mitigació, és superior al temps necessari per a la intervenció (60 
minuts).

  S’ha comprovat que, en cas de col·lapse de l’estructura principal 
o dels elements de façana, el col·lapse es produeix cap a l’interior 
per evitar que afecti els bombers que estan a l’exterior. 

  Absència de col·lapse generalitzat o progressiu de l’estructura 
principal per evitar que afecti les zones on sigui possible la presèn-
cia de bombers.

5. Dissenyar la sectorització de manera 
que no afecti ni l’evacuació ni la 
intervenció.

  Els elements sectoritzadors mantenen la seva funció/integritat 
per realitzar l’evacuació i la intervenció.

  S’evita el col·lapse cap a l’exterior (especial atenció a les unions 
d’elements prefabricats).
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05.02.04 Control de fums i calor

05.02.05 Sistemes de mitigació i extinció

05.02.06 Subministrament elèctric

OBJECTIUS SECUNDARIS DE CONTROL 
DE FUMS I CALOR

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ (SÍ o NO)

6. Vetllar que els passos d’intervenció, 
fora del focus d’incendi (diàmetre 
10 m), garanteixin les condicions de 
seguretat.

A una alçària mínima d’1,8 m durant els primers 60 minuts no se 
superen els següents llindars:

  Temperatura màxima de 100ºC 

  Radiació tèrmica no superior a 3 kW/m2

  Visibilitat general superior a 10 m

OBJECTIUS SECUNDARIS DE MITIGACIÓ I 
EXTINCIÓ

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ (SÍ o NO)

7. Garantir que el sistema de mitigació 
i extinció és capaç de controlar o 
suprimir l'incendi.

  Complir amb el punt 5.1.5 d’evacuació durant els primers 60 minuts.

  S’han monitoritzat els senyals tècnics (vàlvules, pressòstats, sala de bom-
bes, dipòsit, etc.).

  Es disposa de doble sistema d’abastament d’aigua i doble canonada de 
tubs fins els llocs de control (o xarxa en anell).

  Els llocs de control i les vàlvules principals dels sistemes d’extinció són 
accessibles durant tot l’incendi perquè puguin ser tancats a discreció pel 
servei d’intervenció per a un millor aprofitament de l’aigua.

OBJECTIUS SECUNDARIS DEL 
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ (SÍ o NO)

8. Dimensionar la instal·lació, els subministra-
ments i/o els equips generadors en funció 
del temps màxim de funcionament de les 
instal·lacions de PCI per tal de permetre 
una intervenció segura per part dels equips 
dels serveis de prevenció i extinció d’incen-
di i salvament (SPEIS).

  S’ha definit el sistema de commutació entre subministrament 
principal i complementari.

  S’han definit els circuits amb alimentació directa des del quadre 
general de distribució (determinació de la tipologia de la instal·la-
ció: circuit exclusiu o compartit amb altres instal·lacions).

  Es garanteix que el subministrament durant tot el temps necessari 
per a la intervenció de bombers (resistència al foc del comparti-
ment elèctric, del cablejat, etc.)

9. Ubicar els principals sistemes de protecció 
i comandament de les instal·lacions de PCI 
en punts de ràpid accés i manipulació per 
part dels SPEIS.

  Ubicar correctament el quadre general de distribució (QGD) + el 
quadre comandament i control de PCI (QCC-PCI) + els sistemes 
d’activació manual dels sistemes de control de temperatura i eva-
cuació de fums (SCTiEF).
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06. SISTEMA DE GESTIÓ DE  
SEGURETAT EN CAS D’INCENDI
Donada la complexitat d’aquesta mena d’instal·lacions, al llarg de la seva vida útil caldrà estar 
molt atents a un seguit de consideracions durant l’explotació de la nau pel que fa a la gestió, el 
manteniment de les instal·lacions de PCI, els simulacres, la formació, etc. Vegem-les.

Cal que la propietat implementi, executi i mantingui la nau seguint les recomanacions, els deures i 
les obligacions del projecte basat en prestacions.

Cal que l’operador implementi, executi i man-
tingui la nau seguint les recomanacions, els 
deures i les obligacions del projecte basat en 
prestacions.

Es reitera que qualsevol modificació significati-
va al llarg de la vida de la nau invalida les con-
dicions de seguretat recollides en el projecte 
basat en prestacions.

Cal mantenir les condicions d’explotació de la 
nau tal com s’especifica en el projecte aprovat. 
Si varia el risc o les condicions d’utilització és 
un escenari no previst, i, per tant, invalida les 
condicions de seguretat recollides en el pro-
jecte.

06.01 Consideracions per a la propietat

06.02 Gestió de 
l’operació

Qualsevol 
modificació 
significativa3 al 
llarg de la vida 
de la nau pot 
comportar la 
modificació de 
les condicions 
de seguretat 
recollides en el 
projecte basat 
en prestacions i, 
per tant, implicar 
un nou estudi 
d’aquestes 
condicions. 3 Vegeu nota del document  

TINSCI DT 17 - Modificació significativa.

https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/instruccions_guies_i_recomanacions/interpretacio_normativa_tinsci/documents/DT_17_modificacio_significativa.pdf
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06.03 Gestió del  
manteniment 
Cal disposar d’un sistema de gestió de manteniment adequat i 
específic per a aquesta mena de projectes, que, com a mínim, 
tindrà el compte el següent:

• Manuals de funcionament i manteniment dels diferents 
sistemes de protecció contra incendis.

• Mantenir els sistemes de PCI en el correcte estat de 
funcionament.

• Complir amb el manteniment que estableix el Reglament 
d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI).

• Per a aquells sistemes que no estan inclosos en el RD 
513/2017 (sistemes de protecció passiva4 i altres siste-
mes dissenyats de manera prestacional), cal identificar 
les necessitats de manteniment derivades de les conclu-
sions del projecte.

• Disposar de plànols de la instal·lació actualitzats de tots 
els sistemes de protecció contra incendis i evacuació per 
poder realitzar un correcte manteniment.

06.04 Autoprotecció 
El Pla d’autoprotecció tindrà en compte tot el disseny prestacional.

06.04.01 Gestió dels simulacres
• Realitzar simulacres o pràctiques per tal que el personal 

conegui les vies d’evacuació i els mitjans de protecció 
contra incendis disponibles.

• Efectuar simulacres d’evacuació per a cada escenari 
d’evacuació en funció dels possibles escenaris d’incendi i 
verificar que en tots ells es compleixen els temps marcats 
i que aquests són inferiors als establerts pel projecte.

• Si cal, actualitzar els protocols d’actuació en cas d’emer-
gència i incendi per comprovar que el projecte de PCI 
continua funcionant durant tota la vida de l’edifici.

• Dur a terme les comprovacions, proves o simulacres ne-
cessàries per validar l’objectiu d’evacuació dels ocupants.

06.05 Gestió de la  
formació 
El Pla d’autoprotecció tindrà en compte tot el disseny prestacional.

• Garantir la formació en matèria d’incendis per al funcio-
nament correcte dels sistemes de PCI.

• Definir i efectuar les accions formatives que es consi-
derin (mensuals, trimestrals, anuals) per mantenir els 
usuaris preparats en cas d’incendi.

• Considerar i efectuar formació específica per a usuaris 
contractats en el marc de la reglamentació de prevenció 
de riscos laborals vigents.

• Considerar i efectuar la formació i/o informació especí-
fica per a usuaris puntuals (visites, mantenidors...) en el 
marc de la reglamentació de prevenció de riscos laborals 
vigents.

06.06 Consideracions per 
a bombers 
Integrar els bombers en el disseny basat en prestacions, des de 
la fase d’estudi fins a la fase d’intervenció, per tal que coneguin 
les condicions de seguretat de l’establiment.

06.07 Consideracions per 
a l'entitat independent es-
pecialitzada 

En el cas que el projecte basat en prestacions reculli algun 
tipus de simulació computacional, cal que el verifiqui una 
entitat independent especialitzada. Aquesta ha de ser 
coneixedora dels paràmetres emprats i del procés de simu-
lació d’incendis en edificis, al qual es refereixen les certifi-
cacions en el disseny basat en prestacions (PBD-1, PBD-2 i 
PBD-3), tal com s’ha comentat en la introducció d’aquesta 
Guia. Per a més detall, podeu consultar els Criteris d’ava-
luació de simulacions computacionals de Bombers de la 
Generalitat de Catalunya.4  Per exemple, la guia de manteniment de protecció passiva contra incendis que 

està desenvolupant el Clúster de Seguretat Contra Incendis i ben aviat es podrà 
descarregar a la web https://clusterincendis.com/publicacions-i-documents/

https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/normativa_aplicable/disseny_basat_en_prestacions/documents/Guia-avaluacio-V2.pdf
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/normativa_aplicable/disseny_basat_en_prestacions/documents/Guia-avaluacio-V2.pdf
https://clusterincendis.com/publicacions-i-documents/
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07. BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA

PARÀMETRES VALOR REFERÈNCIES REGLAMENTÀRIES O DOCUMENTS DE 
RECONEGUT PRESTIGI

Generals Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament 
de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI)

Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de 
l’edificació (CTE)

Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI)

Instruccions tècniques complementàries

Fire scenarios ISO 16733-1 Fire safety engineering -- Selection of design fire scenarios and 
design fires -- Part 1

CIBSE: Guide E. Fire safety Engineering, 2019

Zalosh, R. G.: Industrial Fire Protection Engineering

Karlsson, B. i Quintiere, J. G.: Enclosure Fire Dinamics. Boca Raton, Florida, 
CRC Press (2000)

Fire safety engineering 
process

ISO 23932 Fire safety engineering -- General principles -- Part 1: General

CIBSE: Guide E. Fire safety Engineering, 2019

International Fire Engineering Guidelines 2005

SFPE Engineering Guide to Performance-Based Fire Protection, 2007

BS 7974: The application of fire safety engineering principle to the design of 
buildings

Temperatura 
ocupants

60°C Norma britànica PD 7974-6:2004: «Human factors: Life safety strategies 
- Occupant evacuation, behaviour and condition». Diu que 60°C a una 
saturació del 100% es pot tolerar 30 minuts

PN ISI - Projecte Nacional d’Investigació i Desenvolupament de l’Enginyeria 
de Seguretat Contra Incendis a França

Purser, D. A.: Toxic product yields and hazard assessment for fully enclosed 
design fires, Polymer International, 49:1323-1255 (2000)

Purser, D. A.: Assessment of hazards to occupants from smoke, toxic gases, 
and heat, The SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 4a edició

NFPA 130:2020 «Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems». Diu 
que a 60°C es poden resistir 10 minuts màxim
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Temperatura

intervenció

100°C Australasian Fire Authorities Council, as outlined by the Society of Fire 
Safety (2014). Per a bombers, 120°C en 10 minuts

Norma britànica PD 7974-6:2004: «Human factors: Life safety strategies 
- Occupant evacuation, behaviour and condition». Diu que a 100°C una 
saturació del 10% es pot tolerar 8 minuts

SFPE Handbook: «Assessment of Hazards to Occupants from Smoke, Toxic 
Gases, and Heat» (5a edició). 100°C i saturació del 10% en 10 minuts

Coeficient d’extinció 
(K) / visibilitat. 
Ocupants (S)

0,4 m-1

20 m 
senyal 

il·luminat;

7,5 m 
senyal 

reflectant, 
portes i 
parets

Decret (arrêté) de 25 de juny de 1980, modificat per l’arrêté del 10 de 
desembre de 2004: Reglament de seguretat contra els riscos d’incendi i 
pànic en establiments que reben públic (ERP). Obliga a senyals i il·luminació 
per a evacuació cada 15 m

ISO 13571: Es considera que els ocupants són incapaços d’assegurar 
l’evacuació quan no poden distingir les seves pròpies mans davant d’ells 
(aprox. 1 m)

«Studies on Human Behaviour and Tenability in Fire Smoke», T. Jin. Fire 
Safety Science, 03/1997

SFPE Handbook: «Enclosure Smoke Filling and Fire-Generated Environmental 
Conditions» (5a edició). S=8/K si és il·luminat i S=3/K si reflectant

NFPA 130:2020 «Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems». 
Limita a 30 m un senyal il·luminat; 10 m portes i parets

Coeficient d’extinció 
(K) /visibilitat (S). 
Intervenció.

0,8 m-1

10 m 
senyal 

il·luminat;

4 m senyal 
reflectant, 

portes i 
parets

Norma britànica PD 7974-6 «Human factors: Life safety strategies - 
Occupant evacuation, behaviour and condition». Indica 10 m per a grans 
espais i distàncies de recorregut

SFPE Handbook, 5a edició: «Assessment of Hazards to Occupants from 
Smoke, Toxic Gases, and Heat». També 10 m (D=0,08 m-1) D=K/2,3

Dosi efectiva de CO 150 ppm Annex núm. 2 a la circular interministerial núm. 2000-63, de 25 d’agost 
de 2000, relativa a la seguretat en els túnels carreters de França. Obliga 
a tancar els túnels si 150 ppm. Té en compte l’efecte acumulatiu d’altres 
gasos nocius presents

Purser, D. A.: Assessment of hazards to occupants from smoke, toxic gases, 
and heat, The SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 4a edició

PD 7974: Table G2 125 ppm durant 30 minuts o 800 ppm durant 5 minuts

NFPA 130:2020 «Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems». Parla 
d’una dosi de 150 ppm durant 30 minuts per al públic en general

Concentració de CO2 0,03 mol/
mol

CFPA Guideline Nº 19-2009: «Fire safety Engineering concerning evacuation 
from buildings». Parla de l’IDHL (Immediately Dangerous to Life and Health), 
concentracions d’exposició que pot resistir una persona sana durant 30 
minuts sense efectes perjudicials per a la seva salut (0,04 mol/mol). També 
diu que al 3% la freqüència de respiració s’incrementa el doble
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Concentració d’NH3 300 ppm CFPA Guideline Nº 19-2009: «Fire safety Engineering concerning evacuation 
from buildings». IDHL (Immediately Dangerous to Life and Health), 
concentracions d’exposició que pot resistir una persona sana durant 30 
minuts sense efectes perjudicials per a la seva salut

Concentració d’HCN 10 ppm SFPE Handbook, 5a edició: «Combustion Toxicity». ERPG-2: Quasi tothom 
pot estar exposat durant 1 hora sense efectes seriosos per a la salut o 
símptomes que puguin impedir protegir-se

Concentració d’HCL 100 ppm SFPE Handbook, 5a edició: «Assessment of Hazards to Occupants from 
Smoke, Toxic Gases, and Heat». AEGL-2: Quasi tothom pot estar exposat 
durant 10 minuts sense efectes seriosos per a la salut o símptomes que 
puguin impedir protegir-se

Concentració d’HBr 100 ppm SFPE Handbook, 5a edició: «Assessment of Hazards to Occupants from 
Smoke, Toxic Gases, and Heat». AEGL-2: Quasi tothom pot estar exposat 
durant 10 minuts sense efectes seriosos per a la salut o símptomes que 
puguin impedir protegir-se

Concentració d’HF 95 ppm SFPE Handbook, 5a edició: «Assessment of Hazards to Occupants from 
Smoke, Toxic Gases, and Heat». AEGL-2: Quasi tothom pot estar exposat 
durant 10 minuts sense efectes seriosos per a la salut o símptomes que 
puguin impedir protegir-se

Concentració d’NO2 20 ppm SFPE Handbook, 5a edició: «Assessment of Hazards to Occupants from 
Smoke, Toxic Gases, and Heat». AEGL-2: Quasi tothom pot estar exposat 
durant 10 minuts sense efectes seriosos per a la salut o símptomes que 
puguin impedir protegir-se

Concentració d’SO2 0,75 ppm SFPE Handbook, 5a edició: «Combustion Toxicity». AEGL-2: Quasi tothom 
pot estar exposat durant 30 minuts sense efectes seriosos per a la salut o 
símptomes que puguin impedir protegir-se

Concentració d’O2 18% NTP 223: «Trabajos en recintos confinados». Estableix el 20,5% com a límit 
inferior per entrar en espais confinats. Amb el 18% hi ha problemes de 
coordinació muscular i acceleració del ritme cardíac. Amb el 17% hi ha risc 
de pèrdua de coneixement

OSHA 1910.146 estableix el 19,5% com el límit inferior per entrar en espais 
confinats sense equips respiratoris

Safe Work Australia: «Confined Spaces. Code of practice». Limita a 19,5% 

IACS Confined Space Safe Practice, 2018. Limita al 20,8% l’accés segur i 
defineix el 19,5% com a deficient d’oxigen
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Flux tèrmic 
ocupants

1,7 kW/m2 PN ISI – Proyecto Nacional de Investigación y Desarrollo de la Ingeniería de 
Seguridad contra Incendios en Francia

Purser, D. A.: Assessment of hazards to occupants from smoke, toxic gases, 
and heat, The SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 4a edició, 
NFPA, 2008. NFPA 130

Norma britànica PD 7974-6 «Human factors: Life safety strategies - 
Occupant evacuation, behaviour and condition». Diu que per sota de 2,5 kW/
m2 es pot tolerar 5 minuts

SFPE Handbook, 5a edició: «Assessment of Hazards to Occupants from 
Smoke, Toxic Gases, and Heat»

NFPA 130:2020 «Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems». 
Limita a 1,7 kW/m2 per exposició indefinida.

Flux tèrmic 
intervenció

3 kW/m2 Nova Zelanda: Treball en grans superfícies > 1500 m2 o a distàncies 
superiors a 75 metres. Radiació de 3 kW/m2 en un màxim de 10 minuts

Australasian Fire Authorities Council, as outlined by the Society of Fire 
Safety (2014). Per a bombers, 3 kW/m2 en 10 minuts

U.S. Fire Administration: «Minimum Standards on Structural Fire Fighting 
Protective Clothing and Equipment», 1997. Limita a 2,5 kW/m2 quan es fan 
labors d’extinció

NFPA 921 «Guide for Fire and Explosion Investigations», 2020. Igualment. 
Només amb vestits protecció

Mesurament de 
paràmetres

a 1,8 m 
sobre 

el nivell del 
sòl

França: Arrêté de 22 de març de 2004: Instrucció tècnica IT246 per al 
control de fums en ERP. Alçària lliure de fums mínim 1,8 m

US: NFPA 101. Alçària lliure de fums mínim 6 ft = 1830 mm

Austràlia: The Society of Fire Safety, Engineers Australia. Anàlisi dels criteris 
per a l’evacuació a 2m

Nova Zelanda: C/VM2. Anàlisi dels criteris per a l’evacuació a 2m

Norma britànica PD 7974-6:2004: «Human factors: Life safety strategies - 
Occupant evacuation, behaviour and condition». Parla de 2,5 m per calcular 
l’ASET

NFPA 130:2010 «Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems». Parla 
de 2 m, però degut a la precisió dels models d’un 25% ho puja a 2,5 m

Flashover 500°C

20 kW/m2 
(a nivell del 

terra)

«Post Flashover Design Fires» - Fire Engineering Report 99/6

«Estimating Room Temperature and Likelihood of Flashover Using Fire Test 
Data Corrections», Fire Technology, 17, 2 (1981)

SFPE Handbook, 5a edició: «Estimating Temperatures in Compartment 
Fires»; «Fire Scenarios»

Guidelines International Fire Engineering 2005

NFPA 921 «Guide for Fire and Explosion Investigations»

NFPA 555 «Guide on Methods for Evaluating Potential for Room Flashover»
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Nivell sonor màxim 92 dB(A) NFPA 130:2010 «Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems»

Sobrepressió / 
depressió màxima

60 Pa UNE-EN 12101-6 «Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 6: 
Especificaciones para los sistemas de diferencial de presión»

Velocitat de l’aire 
màxima en portes i 
vies d’evacuació

10 m/s UNE 23585-2017 «Sistemas de control de humo y calor, SCTEH»

NFPA 130:2010 « Fixed Guideway Transit and Passenger Rail Systems». 
Parla d’11 m/s en situacions d’emergència

Proves prestacionals 
de sistemes de 
detecció d’incendis

Fire Industry Association (FIA): Code of Practice for Design, Installation, 
Commissioning & Maintenance of Aspirating Smoke Detector (ASD) Systems

Disseny de sistemes 
visuals d’alarma

Loss Prevention Certification Board (LPCB). CoP 0001: Code of Practice for 
visual alarm devices used for fire warning
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