
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'INTERIOR

EDICTE de 17 d'octubre de 2017, pel qual se sotmeten a informació pública tres propostes d'ordre per les
quals s’aproven instruccions tècniques complementàries de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis.

D'acord amb la normativa vigent, el Departament d'Interior està tramitant l'elaboració de les propostes d'ordre
per les quals s'aproven les següents instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i
seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis:

- Proposta d'ordre per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i
seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

- Proposta d'ordre per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Document bàsic de
seguretat en cas d'incendi (DBSI) del Codi tècnic de l'edificació (CTE).

- Proposta d'ordre per la qual s'aproven les instruccions tècniques complementàries del Reglament de seguretat
contra incendis en establiments industrials (RSCIEI).

Amb la finalitat de donar participació als ciutadans en el procés d'elaboració de les propostes d'ordre
esmentades, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, se sotmeten a informació pública les dites
propostes d'ordre, durant el termini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació
d'aquest edicte al DOGC.

Les propostes d'ordre es poden examinar, per formular-hi les al·legacions que es considerin adequades, al
Departament d'Interior (c. Diputació, 355, 08009 Barcelona), en horari d'oficina; al Tauler electrònic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1) i al web del
Departament d'Interior
(http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/normativa_i_convenis/normativa_en_tramit/), a l'apartat El
Departament, Normativa i convenis, Projectes de normativa en tràmit.

 

Barcelona, 17 d'octubre de 2017

 

Cèsar Puig i Casañas

Secretari general
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