
 
WEBINAR 

FORMACIÓ BÀSICA EN PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

DIMARTS 30 DE JUNY 2020, de 16,30h a 18,30h 

GRATUIT ON LINE, VIA ZOOM PROFESSIONAL 

INSCRIPCIONS: LIMITADA A 100 ASSISTENTS 

En el nostre àmbit de treball com a enginyers civils, ens trobem freqüentment amb instal·lacions 
contra incendis en recintes industrials o instal·lacions associades a una infraestructura viària, 
ferroviària, aeroportuària o marítima. 

És més probable que ens trobem amb la direcció de les obres que amb haver de fer el disseny, 
però si més no, hem de tenir clars els conceptes i funcionament bàsics de la protecció contra 
incendis. 

Amb aquesta formació bàsica es pretén emmarcar la problemàtica del foc dins de la seva 
normativa, conèixer els principis físics i químics del foc i finalment els mecanismes de protecció 
contra el mateix, així com tots els aspectes formals que hem de tenir en compta a l’hora de la 
legalització de la instal·lació com a Directors d’Obra. 

Els ponents seran: 

 Manel Martin soci fundador i Director Tècnic de MSCONSULTORS 
 Mari Carmen Goyeneche, Enginyera Industrial especialista en seguretat contra incendis 

de  MSCONSULTORS 

Programa 
La formació es basarà en una ràpida explicació de quina és la normativa bàsica de compliment, i 
a continuació l’explicació d’un cas concret on mitjançant exemples es tocaran tots els aspectes de 
la seguretat contra incendis. Per finalitzar es farà una explicació de quin són els tràmits per 
legalitzar una instal·lació contra incendis. 

Tota la sessió es centrarà bàsicament en que els Enginyers Tècnics d’Obres Públiques en el sector 
contra incendis bàsicament desenvoluparan la tasca de Director d’Obra. 

Normativa Bàsica: 

1.      Reglament de Seguretat contra incendis en establiments industrials. Reial Decret 
2267/2004 de 3 de desembre 

2.       Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis. Reial Decret 513/2017, de 22 
de maig. 

3.    Codi Tècnic de l’edificació, Document Bàsic SI, Seguretat en cas d’incendi. Reial 
Decret 314/2006 

4.    Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis de Barcelona. 
5.    Instruccions tècniques complementàries  de Bombers de la Generalitat de Catalunya. 

Cas Pràctic: 

1.       Protecció Passiva 
a.       Sectorització d’incendis. 



 
b.       Resistència al foc dels materials.  
c.       Reacció al foc dels materials. 
d.       Propagació del foc per façana i cobertes. Finestres, lucernaris, etc. 
e.       Passos de d’instal·lacions 
f.         Evacuació 

2.       Protecció Activa 
a.       Classes de foc i mitjans d’extinció 
b.       Abastament d’aigua 
c.       Hidrants 
d.       BIE’S 
e.       Ruixadors 
f.         Detecció i alarma 
g.       Sistemes fixes d’extinció per gasos 
h.       Extintors 
i.         Sistemes pel control de fum i calor 
j.         Enllumenat d’emergència 
k.       Senyalització 

Legalització instal·lació contra incendis. 

1.       El tràmit administratiu 
2.       Obligacions del Director d’obra. 
3.       La legalització de la instal·lació 

  


