
INFORMACIÓ PROFESSIONAL

Theknos    Març 201638

La renovació d’aquest 
Manual va ser una pro-
posta de la Comissió de 
Seguretat contra Incendis 
i Emergències, presidi-
da per Òscar Rosique. 
D’ençà que es va forma-
litzar la proposta, es va 
activar la maquinària del 
Col·legi per fer-la possi-
ble (recerca de tècnics, 
viabilitat econòmica...) 
i avui dia ja existeix un 
gran grup de col·legiats, 
tècnics i treballadors 
del Col·legi implicats 
en aquest projecte. Una 
de les grans novetats 
d’aquest nou manual és la 
col·laboració de diverses 
empreses capdavanteres 
en el sector de la segure-
tat contra incendis.

  

El Manual de seguretat 
contra incendis s’actualitza

Ajudar al desenvolupament professional dels col·legiats, tot 
potenciant-ne la formació, és un dels objectius d’ENGINYERS BCN. 
I és que, sens dubte, l’actualització de coneixements és un factor clau 
en l’èxit professional de cadascun dels col·legiats. Aquest és un dels 
motius pels quals s’ha decidit actualitzar el Manual de seguretat 
contra incendis, editat pel Col·legi des de fa uns deu anys. 

Text  Laia Liébana, 
vocal de la Junta

1. Protecció passiva  
2. Protecció activa
3. Autoprotecció i emergències

4.  Instal·lacions i reglamentació 
específi ca

5.  Causes i investigacions 
d’incendis i explosions

6. Normativa i certifi cació

LES FAMÍLIES 
DEL MANUAL

rització fi xa, protecció estructural i 
manteniment en la protecció passiva.

Durant aquest any, la Comissió vol 
continuar treballant amb aquesta ac-
tualització del Manual amb la família 
d’Autoprotecció i Emergències, una fei-
na que tindrà la col·laboració de la Co-
missió de Plans d’Autoprotecció i Pro-
tecció Civil. A més, es preveu fer una 
jornada de presentació dedicada a les 
fi txes de Protecció passiva i una segona 
de dedicada a les de Protecció activa. La 
Comissió i el Col·legi consideren que 
aquesta renovació del Manual serà una 
gran eina d’utilitat en el dia a dia de l’ac-
tivitat professional dels col·legiats.  ●

L’estructura del Manual, 
dividida en famílies i fi txes, 
es manté respecte a edicions 
passades. Inicialment s’ha 
treballat en les famílies Pro-
tecció passiva i Protecció ac-
tiva. La normativa actual en 
aquests camps ha canviat, motiu pel 
qual els tècnics del grup de treball de 
les fi txes han considerat oportú am-
pliar-les. D’aquesta manera, s’acon-
segueix aprofundir sobre continguts 
que requereixen un desenvolupa-
ment ampli de forma separada: reac-
ció al foc, sectorització mòbil i secto-

P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 A
C

TI
VA 2.4. Sistemas de extinción por rociadores

Colección Fichas Seguridad Contra Incendios

XX

ENGINYERS BCN
Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Proyectos – Consultoría

Asesoramiento e implementación de la normativa legal de 
aplicación. Realización de proyectos de instalaciones, Pla-
nes de Seguridad e Infraestructuras críticas (PSO-PPE).

www.kosmos-group.net

Revisión: 0
Fecha: 01/02/2016

Sistemas extinción polvo y agua

Suministro, instalación y mantenimiento de Extintores, 
BIES, Hidrantes, Columna Seca, Monitores, Rociadores-
Sprinklers, Agua pulverizada, Agua nebulizada.

www.kosmos-group.net

Sistemas de extinción gases

Diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de extin-
ción por CO2, gases inertes, gases halocarbonados  (HFC’s), 
NOVEC.

www.kosmos-group.net

Detección incendios y gases

Diseño, instalación y mantenimiento de instalaciones de 
todo tipo de sistemas de  detección de incendios.

www.kosmos-group.net

Grupos de presión

Diseño, instalación y mantenimiento de grupos de presión 
contra incendios (bomba jockey, eléctrica, dièsel).

www.kosmos-group.net

Seguridad electrónica

Suministro, diseño, instalación y mantenimiento de instala-
ciones de seguridad electrónica (CCTV, robo, control de ac-
cesos) e integración de sistemas de seguridad y PCI.

www.kosmos-group.net

Protección pasiva

Instalaciones de protección pasiva contra incendios; com-
partimentación,  recubrimientos,  sellados y collarines, eva-
cuación de humo.

www.kosmos-group.net

Autoprotección y emergencias

Elaboración, implantación y realización de simulacros de 
Planes de Autoprotección. Formación de equipos contra in-
cendios. Proyectos de señalización.

www.kosmos-group.net

Sprinklers, Agua pulverizada, Agua nebulizada.

Diseño, instalación y mantenimiento de instalaciones de 
todo tipo de sistemas de  detección de incendios.

Suministro, diseño, instalación y mantenimiento de instala-
ciones de seguridad electrónica (CCTV, robo, control de ac-
cesos) e integración de sistemas de seguridad y PCI.

Elaboración, implantación y realización de simulacros de 
Planes de Autoprotección. Formación de equipos contra in-

Con el soporte de:

PROTECCIÓN ACTIVA

Abastecimiento de agua
contra incendios
Josep Casquet
Ingeniero Técnico Industrial

COLECCIÓN FICHAS SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

LES FITXES ES RENOVEN 
A PROPOSTA 
DE LA COMISSIÓ DE 
SEGURETAT CONTRA 
INCENDIS I EMERGÈNCIES
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