
Instal·lacions de 
protecció contra incendis



OBJECTIUS

• Agents que intervenen en la posta en marxa de les 
instal·lacions

• Documentació per la posada en marxa i manteniment 
• Inspeccions periòdiques
• Taules per programar el manteniment de la instal·lació 
• Practica sobre les vostres instal.lacions



ÀMBIT D’APLICACIÓ

• Les instal·lacions de protecció contra incendis s’apliquen a 
tots els edificis tant públics com privats, així com els 
establiments industrials.



Normativa aplicable

• Reial Decret 314/2006 de 17 de març, per el que s’aprova el 
Codi Tècnic de la edificació.

• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios.

• REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre, seguridad 
contra incendios en establecimientos industriales



Empreses instal·ladores autoritzades

• Les empreses instal·ladores autoritzades són les que 
estan capacitades per fer instal·lacions, ampliacions, 
modificacions i reparacions de les instal·lacions de 
protecció en front un incendi. 

• Aquestes empreses, amb la justificació prèvia que 
compleixen els requisits necessaris, estan inscrites en el 
RASIC





Les obligacions de les empreses instal
són les següents:

• a) Les obligacions derivades del compliment de les prescripcions establertes en 
els Reglaments, relacionades amb la instal·lació d'equips i sistemes de 
protección activa contra incendis que executin les empreses instal·ladores.

• b) Les empreses instal·ladores hauran d'abstenir d'instal·lar els equips i sistemes
de protecció contra incendis que no compleixin les disposicions vigents que els
són aplicables, posant els fets en coneixement del comprador o usuari dels
mateixos, per escrit i de forma fefaent. No seran represos els treballs fins que no 
siguin corregides les deficiències advertides.

• c) Si en el curs de l'execució de la instal·lació, l'empresa instal·ladora considerés
que el projecte o documentació tècnica no s'ajusta al que estableix el 
Reglament, haurà, per escrit, posar aquesta circumstància en coneixement de 
l'autor d'aquest projecte o documentació, i del titular. Si no hi ha acord entre les 
parts, se sotmetrà la qüestió a l'òrgan competent de la comunitat autònoma, 
perquè aquesta resolgui en un termini màxim de dos mesos.

• d) Un cop acabada la instal·lació, l'empresa instal·ladora ha de facilitar al titular 
o usuari de la mateixa, així com a la direcció facultativa, la documentació tècnica
i instruccions de manteniment corresponents a la instal·lació, necessàries per a 
la seva bon ús i conservació.



Empreses mantenidores autoritzades

• Les empreses mantenedores autoritzades són les que 
estan capacitades per fer manteniment de les 
instal·lacions de protecció en front un incendi. 

• Aquestes empreses, amb la justificació prèvia que 
compleixen els requisits necessaris, estan inscrites en el 
RASIC





Obligacions de les empreses mantenidores
Les empreses mantenidores adquiriran les següents obligacions en relació amb els equips o 
sistemes, el manteniment els sigui encomanat:
• a) Realitzar les activitats de manteniment exigides en els Reglaments als equips o sistemes, 

d'acord amb els terminis reglamentaris, utilitzant recanvis i peces originals, sempre que afectin
la certificació del producte.

• b) Corregir, a petició del titular de la instal·lació, les deficiències o avaries que es produeixin en 
els equips o sistemes, el manteniment dels té encomanat.

• c) Lliurar un informe tècnic al titular, en el qual es relacionen els equips o sistemes que no 
ofereixin garantia de correcte funcionament, presentin deficiències, que no puguin ser 
corregides durant el manteniment, que no compleixin amb les disposicions vigents que els siguin
aplicables o no siguin adequats al risc d'incendi de l'edifici, sector o àrea d'incendi destinada a 
protegir.

• d) Conservar, almenys durant cinc anys, la documentació justificativa de les operacions de 
reparació i manteniment que realitzin, les seves dates d'execució, resultats i incidències, 
elements substituïts i com es consideri digne de menció per conèixer l'estat d'operativitat de 
l'equip o sistema la conservació es realitzi.

• e) Emetre un certificat del manteniment periòdic efectuat, en què consti o se faci referència als
equips i sistemes objecte del manteniment, annexant còpia de les llistes de comprovació
utilitzades, durant les operacions i comprovacions executades, amb les anotacions realitzades i 
els resultats obtinguts.

• f) Comunicar al titular dels equips o sistemes les dates en què correspon efectuar les operacions
de manteniment periòdiques establertes en aquest Reglament.

• g) En el cas d'extintors d'incendi, l'empresa mantenidora col·locarà en tot extintor que hi hagi
mantingut, fora de l'etiqueta del fabricant del mateix, una etiqueta amb el seu número 
d'identificació, nom, adreça, data en què s'ha realitzat la operació, data en què s'ha de fer la 
propera revisió. Així mateix, les empreses mantenidores d'extintors d'incendi han de portar un 
registre en el qual figuraran els extintors i les operacions realitzades als mateixos.



Entitats de control

• A la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments (DGPEIS) li correspon l’autorització de les 
entitats col·laboradores en l’àmbit de prevenció i seguretat
en matèria d’incendis i dels establiments oberts al públic, 
espectacles públics i activitats recreatives.

• Aquestes entitats han de comptar amb el personal suficient i 
habilitat per actuar en l’àmbit de la prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis, amb el nivell bàsic o avançat.

• L’habilitació és expedida per la DGPEIS a sol·licitud de 
l’entitat col·laboradora de l’Administració en la qual el tècnic
prestarà els seus serveis, prèvia obtenció per part del mateix
de la certificació tècnica de prevenció i seguretat en cas 
d'incendi de nivell bàsic, o de nivell avançat, expedida 
per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).





Classificació de les instal·lacions

• La instal·lació dels mitjans de protecció contra 
incendis en els establiments i zones d'ús industrial 
requerirà, quan així s'especifiqui, la presentació 
d'un projecte o documentació, redactat i signat per 
tècnic titulat competent, que indiqui els aparells, 
sistemes o els seus components subjectes a marca 
de conformitat.

• A aquests efectes, en els edificis als quals els sigui 
d'aplicació el Reial Decret 314/2006, de 17 de 
març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de 
l'Edificació, les instal·lacions de protecció contra 
incendis complir el que estableix el mateix.



Responsabilitat del compliment de les 
condicions de prevenció i seguretat en 
matèria d'incendis

• La prevenció i la seguretat en matèria d'incendis
incumbeix a tota la població, a totes les entitats
públiques i privades i a les administracions amb
competències en aquesta matèria.

• 2. La prevenció i la seguretat en matèria d'incendis es 
fonamenta en l'assumpció de la responsabilitat en 
l'aplicació de la normativa específica en aquesta
matèria per part dels agents que intervenen en el 
procés de legalització i explotació en totes les fases de 
l'establiment, l'activitat, la infraestructura o l'edifici. 
Això implica, com a mínim, el projecte, l'execució, l'ús i 
manteniment i, si escau, la posada en funcionament de 
les instal·lacions.



Supòsits sotmesos al control preventiu de l'Administració de la 
Generalitat

1. Establiments d'ús docent, si tenen una alçada d'evacuació de més de 15 m o una superfície superior als 2.000 m² construïts, o als 300 
m² en el cas de les escoles bressol.

2. Establiments d'ús sanitari de caràcter ambulatori, si tenen una alçada d'evacuació de més de 15 m i una superfície per planta superior 
als 750 m² construïts.

3. Establiments d'ús hospitalari, d'acord amb el Codi tècnic de l'edificació.

4. Establiments d'ús residencial públic, d'acord amb el Codi tècnic de l'edificació si tenen un nombre de places superior a 20.

5. Establiments d'ús comercial, tant locals individuals com conjunts de locals comercials, si tenen una superfície total construïda
superior a 750 m² i estan situats sota edificis de qualsevol ús, i tots els que tinguin una superfície total construïda superior als 2.000 m².

6. Càmpings situats a menys de 500 m de terreny forestal.

7. Establiments d'ús industrial, d'acord amb el que estableixen la taula i les especificacions de l'annex 2.

8. Establiments subjectes a la normativa d'accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses.

9. Túnels de carretera i ferroviaris, a partir de 400 m de longitud.

10. Carreteres i línies ferroviàries, d'acord amb el que s'estableixi per reglament.

11. Ports i aeroports.

15. Edificis d'una alçada d'evacuació igual o superior a 28 m, independentment de l'ús a què estiguin destinats.

16. Establiments d'espectacles públics.

17. Establiments d'activitats recreatives o de pública concurrència, d'acord amb el Codi tècnic de l'edificació, de més de 500 m² de 
superfície o amb un aforament de més de 500 persones.

18. Establiments destinats a l'aparcament de vehicles sota un edifici amb una superfície superior als 750 m².

19. Establiments destinats a l'aparcament de vehicles amb una superfície superior als 2.000 m² o de dues o més plantes sota rasant.

20. Establiments o edificis singulars: centres penitenciaris.

21. Àrees d'estacionament per al transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril.

22. Estacions i intercanviadors de transport terrestre situats en plantes sota rasant i els de més de 500 persones d'ocupació.

23. Establiments i instal·lacions subjectes a la normativa d'accidents greus en els quals intervinguin substàncies explosives.



Supòsits sotmesos al control preventiu
de l'Administració de la Generalitat



Intervenció municipal
• 1. Les administracions municipals a les quals correspongui tramitar les llicències d’obres, en 

exercici de llur competència municipal en matèria de prevenció d’incendis i sens perjudici de les 
altres actuacions que duguin a terme d’acord amb el que estableixi la normativa de règim local, 
abans de dictar la resolució corresponent han de verificar, en els casos que ho determinin la 
normativa tècnica, la normativa reguladora d’aquestes llicències o la normativa municipal 
dictada a l’efecte, que els projectes tècnics aportats pels sol·licitants, que han d’ésser signats per 
un tècnic o tècnica competent, s’ajusten a la normativa vigent de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis. En els supòsits detallats en les dues diapositives anteriors, aquesta
verificació l’ha de fer l’Administració de la Generalitat 

• 2. Els establiments o les activitats subjectes a comunicació prèvia, d’acord amb llur regulació
específica o d’acord amb la Llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, que no 
estiguin inclosos en les dues diapositives anteriors no requereixen la verificació de les 
condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis prèviament a llur posada en 
funcionament. 

• La comunicació prèvia s’ha de lliurar juntament amb un projecte tècnic redactat i signat per un tècnic o 
tècnica competent i amb una certificació tècnica d’adequació de l’establiment a les mesures de 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis d’acord amb la reglamentació tècnica aplicable, signada per 
un tècnic o tècnica competent.

• 3. Els establiments o activitats subjectes a declaració responsable, d’acord amb llur regulació
específica o d’acord amb la Llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, que no 
estiguin inclosos en les dues diapositives anteriors no requereixen la verificació de les 
condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis prèviament a llur posada en 
funcionament. 

• La declaració responsable ha de contenir l’asseveració que el titular disposa d’un certificat tècnic, signat
per un tècnic o tècnica competent, relatiu al compliment de les condicions tècniques exigibles a 
l’establiment o activitat, incloses les relatives a la prevenció i seguretat en matèria d’incendis, i ha 
d’incorporar les dades identificadores del tècnic o tècnica competent.



Posta en marxa

• Abans de la posada en funcionament de la 
instal·lació l’empresa instal·ladora ha d’emetre un 
certificat signat per un tècnic titulat competent 
designat per la mateixa, en el qual s’ha de fer 
constar que la instal·lació s’ha realitzat de 
conformitat amb el que estableix el Reglament i 
d'acord amb el projecte o documentació técnica.

• Tenir subscrit un contracte de manteniment amb 
una empresa mantenidora degudament habilitada 
que cobreixi, els manteniments dels equips i 
sistemes.



Manteniment



















Inspeccions periòdiques


