
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

RESOLUCIÓ EMC/1096/2019, de 24 d'abril, per la qual es fa pública la Instrucció 4/2018, de la Direcció
General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, sobre els requisits i les obligacions que han de
complir les entitats que actuen a Catalunya com a centres de formació en matèria d'instal·lacions de
protecció contra incendis.

En data 28 de gener de 2019, ha estat aprovada la Instrucció 4/2018, de la direcció general d'Energia,
Seguretat Industrial i Seguretat Minera, sobre els requisits i obligacions que han de complir les entitats que
actuen a Catalunya com a centres de formació en matèria d'instal·lacions de protecció contra incendis.

Atès l'interès del seu contingut per als destinataris i, d'acord amb el que disposa l'article 7.2 de la Llei 26/2010,
de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc

 

Donar publicitat a la Instrucció 4/2018, de 28 de gener de 2019, de la direcció general d'Energia, Seguretat
Industrial i Seguretat Minera, sobre els requisits i obligacions que han de complir les entitats que actuen a
Catalunya com a centres de formació en matèria d'instal·lacions de protecció contra incendis.

 

Barcelona, 24 d'abril de 2019

 

Pere Palacín i Farré

Director general d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera

 

 

Instrucció 4/2018 de la direcció general d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, sobre els requisits,
el procediment per a la seva autorització i les obligacions que han de complir les entitats que actuen a
Catalunya com a centres de formació en matèria d'instal·lacions de protecció de contra incendis.

 

El Reial decret 513/2017, de 22 de maig, aprova el Reglament de les instal·lacions contra incendis i deroga el
Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, que es va mantenir vigent fins el 12 de desembre de 2017.

Els articles 10 i 15 del Reial decret 513/2017 fixen respectivament, els requisits que han de complir les entitats
que desitgen habilitar-se com empreses instal·ladores i mantenidores d'instal·lacions de contra incendis,
mentre que els articles 11 i 16 d'aquest Reial decret descriuen els corresponents procediments d'habilitació.
Igualment, els articles 12 i 17 de l'esmentat Reial decret 513/2017 recullen les obligacions de les dites
empreses.

Per altra banda, els apartats 1 b), dels articles 10 i 15, del Reial decret 513/2017, marquen l'obligació de
disposar de personal contractat amb una formació i/o experiència adequada al nivell d'activitat requerit en
matèria d'instal·lació i manteniment dels sistemes de contra incendis previstos en el Reial decret. Els apartats
referits també remeten a l'annex III del Reial decret per una descripció més detallada. L'apartat 3 c) d'aquest
annex preveu cinc vies per acreditar la qualificació del personal per 14 dels sistemes inclosos en l'annex I del
Reial decret (identificatius 1 a 13 i sistemes de senyalització luminescent).

La quarta via d'acreditació de la qualificació preveu la possibilitat que els operaris realitzin i superin un curs de
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formació específic sobre les matèries en què es vulguin acreditar. Aquesta formació ha de ser impartida per
entitats habilitades per l'òrgan competent en matèria d'indústria de la Comunitat Autònoma.

Per últim, el Ministeri d'Economia, Industria i Competitivitat ha publicat una guia tècnica d'aplicació que
desenvolupa el Reial decret. L'annex C d'aquesta guia contempla el contingut mínim dels cursos de formació en
matèria de protecció contra incendis.

En aquest context i per donar seguretat jurídica als agents, es publica aquesta instrucció en la qual es fixen els
criteris que l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial ha d'aplicar per tal d'habilitar els centres de
formació en matèria d'instal·lació i manteniment d'instal·lacions de protecció contra incendis a Catalunya.

D'acord amb el que disposa l'article 68 del Decret 316/2016, de 8 de novembre, de reestructuració del
Departament d'Empresa i Coneixement, s'estableix la següent Instrucció:

 

Primer.- D'acord amb l'apartat 3 c), quart, de l'Annex III, del Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual
s'aprova el reglament de les instal·lacions de contra incendis, els centres de formació en matèria d'instal·lació i
manteniment d'instal·lacions contra incendis hauran de complir els requisits i sol·licitar l'autorització
administrativa d'acord amb el procediment previst a l'Annex de la present Instrucció, així com complir les
obligacions que s'hi descriuen.

 

Segon.- El que preveu l'epígraf i, de l'apartat 2.1 d'aquesta Instrucció, pel que fa a la possibilitat de substituir
la presentació del certificat de la implantació del sistema de gestió de la qualitat per la còpia del contracte amb
una entitat de certificació acreditada per a la seva obtenció, en el termini màxim d'un any des de la data de
l'autorització, es podrà aplicar fins el 31 de desembre de 2019.

 

Tercer.- Aquesta instrucció serà d'aplicació a partir de l'endemà de la seva signatura.

 

Pere Palacín i Farré

Director general d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera

 

 

Annex I. Requisits, procediment de sol·licitud de l'autorització administrativa i obligacions per a actuar com
Centre de formació en matèria d'instal·lació i manteniment d'instal·lacions de protecció contra incendis a
Catalunya.

 

1. Requisits per actuar com centre de formació.

Els Centres de formació en matèria d'instal·lació i manteniment d'instal·lacions de de protecció contra incendis
han de complir els següents requisits:

a. Tenir una autorització administrativa del Subdirector o Subdirectora General de l'òrgan competent en
matèria de seguretat industrial de la Generalitat de Catalunya.

b. Complir amb els requisits dels formadors per la formació teòrica i pràctica de l'annex C de la guia tècnica
d'aplicació que desenvolupa el Reial decret amb els següents criteris:

- Pel que fa a l'experiència acreditada en instal·lacions de protecció contra incendis (1 any o 5 anys segons el
cas) s'ha de justificar mitjançant presentació del full de vida laboral del treballador expedida per la Tresoreria
General de la Seguretat Social o els contractes de treball o certificació de les empreses on s'hagi adquirit
l'experiència laboral, on consti específicament la duració dels períodes de prestació del contacte, l'activitat
desenvolupada i l'interval de temps en el que s'ha realitzat l'activitat. Les empreses esmentades hauran
d'haver estat inscrites en el Registre d'Agent de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) en el camp
reglamentari de instal·lacions de contra incendis en els períodes al·legats.

- En relació a la formació teòrica del curs, aquesta pot ser on line si es compleixen els criteris fixats en la guia
de referència. Els requisits dels gestors d'aquesta formació són els mateixos que en el cas de cursos
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presencials.

c. Complir amb els requisits dels locals per la formació teòrica de l'annex C de la guia tècnica d'aplicació que
desenvolupa el Reial decret en quant a superfície i mitjans de les aules, amb el següent criteri:

- L'entitat pot establir contractes o convenis per a realitzar la formació teòrica en locals de tercers. En tal cas
s'haurà d'indicar aquesta circumstancia i justificar-la amb la presentació dels contractes o convenis, tot i que, a
efectes de l'autorització, l'entitat sol·licitant es considera l'única responsable.

- En aquest darrer cas l'entitat sol·licitant ha de justificar que la seva activitat habitual es desenvolupa almenys
en un 60 % en el camp reglamentari de les instal·lacions de protecció contra incendis o d'altres camps
reglamentaris de seguretat industrial.

d. Complir amb els requisits materials per a la realització de la formació pràctica de l'annex C de la guia tècnica
d'aplicació que desenvolupa el Reial decret per a cadascun dels sistemes pels quals es sol·licita l'habilitació,
amb els següents criteris:

- L'entitat pot establir contractes o convenis per a realitzar la formació pràctica en centres de tercers i amb els
recursos d'aquests. En tal cas s'haurà d'indicar aquesta circumstancia i justificar-la amb la presentació dels
contractes o convenis tot i que, a efectes de l'autorització, l'entitat sol·licitant es considera l'única responsable.

- Els recursos materials hauran de ser d'ús exclusiu de l'entitat o dels tercers amb qui hagi establert un
contracte o conveni.

e. Complir amb els requisits del temari i duració de l'annex C de la guia tècnica d'aplicació que desenvolupa el
Reial decret per a cadascun dels sistemes pels quals es sol·licita l'habilitació.

f. Disposar d'un certificat de qualitat del sistema de gestió de la qualitat implantat emès per una entitat de
certificació acreditada, segons els procediments establerts en el reglament per la infraestructura per a la
qualitat i seguretat industrial, aprovada pel RD 2200/1995 de 28 de desembre. L'abast del corresponent
certificat ha d'incloure explícitament l'activitat de formació teòrica i/o pràctica en cadascuns dels sistemes del
RD 513/2017 pels quals hagi de realitzar la formació.

 

2. Procediment d'autorització administrativa i contingències

2.1 Procediment d'autorització.

Les entitats que vulguin actuar com a centres de formació en matèria d'instal·lacions de protecció de contra
incendis han d'obtenir una autorització de l'òrgan de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent
en matèria de seguretat industrial. Aquest notificarà a l'entitat sol·licitant la resolució de l'autorització o la seva
denegació motivada, en el termini màxim de 3 mesos des que es disposi de tota la documentació.

Les entitats sol·licitants poden iniciar la seva activitat, una vegada notificada la resolució d'autorització.

Les entitats autoritzades s'inscriuen d'ofici al Registre d'Agents de la seguretat industrial de Catalunya.

Les sol·licituds d'autorització dels centres de formació en matèria d'instal·lacions de protecció contra incendis
que desitgin exercir la seva activitat a Catalunya, es presenten mitjançant el tràmit electrònic habilitat al portal
web Canal Empresa, i s'han d'acompanyar de la següent documentació:

a. Identificació de l'entitat sol·licitant mitjançant les dades relatives a la seva raó social, forma jurídica, seu
social i estructura de propietat. En el cas en el qual l'entitat ja estigui inscrita en el RASIC s'especificarà
aquesta circumstancia i es facilitarà el número de registre.

b. Còpia de l'escriptura de constitució de la societat o estatuts.

c. Relació de dependències on s'imparteix la formació teòrica amb especificació de mitjans i plànols.

d. Relació de dependències on s'imparteix la formació pràctica amb especificació de mitjans i plànols.

e. Relació de mitjans per dur a terme les proves de superació del curs.

f. Còpia dels documents de contractes o convenis amb altres entitats per a realitzar de la formació, quan
s'escaigui.

g. Descripció del programa formatiu del/s curs/os a impartir on s'especifiqui el tipus, sistema si escau, la seva
distribució en el temps, el contingut que s'ha d'assolir per a cada unitat i el sistema d'avaluació.
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h. Relació del personal formador i acreditació del compliment dels requisits exigits per a fer la formació d'acord
amb l'apartat 1 d'aquesta instrucció.

i. Còpia del certificat de qualitat del sistema de gestió de la qualitat implantat d'acord amb l'apartat 1
d'aquesta instrucció. En el cas en el qual l'entitat no disposi de l'esmentat certificat o aquest no sigui específic
de l'activitat de formació en els sistemes d'instal·lacions de contra incendis per la qual es sol·licita
l'autorització, es pot substituir aquest certificat per la còpia del contracte amb una entitat de certificació
acreditada per la seva obtenció en un termini màxim d'un any des de la data de l'autorització.

En el cas de requerir l'habilitació per més d'un sistema cal presentar un dossier individualitzat de cadascun dels
sistemes pels quals es sol·licita l'autorització amb els contingut dels apartats d. a h.

L'exigència indicada en l'apartat i. aplica a l'entitat sol·licitant i a cadascuna de les entitats amb les quals
s'estableixin contractes o convenis per impartir la formació si escau.

2.2 Contingències de l'autorització.

2.2.1 Modificació de l'autorització.

Quan canviïn les dades que fonamenten la resolució d'autorització vigent d'un centre de formació, el titular del
centre de formació ha de presentar una comunicació de modificació de l'autorització mitjançant el tràmit
electrònic habilitat al portal web Canal Empresa, adjuntant la documentació acreditativa dels canvis, quan
s'escaigui.

2.2.2 Suspensió de l'autorització.

L'autorització dels centres de formació en matèria en matèria d'instal·lacions de contra incendis es pot
suspendre per les següents causes:

a. Incompliment dels requisits que s'estableixen anteriorment i obligacions.

b. Extinció dels contractes o convenis de l'entitat autoritzada amb altres entitats per a realitzar de la formació
si escau.

c. En cas de sanció per infracció molt greu en l'àmbit de la seguretat industrial.

d. En cas de reiteració d'una sanció per infracció greu en l'àmbit de la seguretat industrial.

e. Per qualsevol altra causa prevista per la reglamentació tècnica en l'àmbit de la seguretat industrial.

La suspensió de l'autorització d'un centre de formació en matèria d'instal·lacions de protecció contra incendis
s'adopta per resolució de l'òrgan de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat
industrial amb l'audiència prèvia de l'entitat afectada, d'acord amb el procediment administratiu aplicable a
Catalunya, i en cap cas no dóna lloc a indemnització.

La suspensió de l'autorització d'un centre de formació en matèria d'instal·lacions de protecció contra incendis
suposa que aquest ha de deixar d'exercir aquesta activitat durant el període de vigència de la suspensió o fins
que l'òrgan de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial revoqui aquesta
suspensió per resolució.

2.2.3 Revocació de l'autorització.

L'autorització dels centres de formació en matèria d'instal·lacions de protecció contra incendis es pot revocar
per les següents causes:

a. Renúncia.

b. Incompliment dels requisits i obligacions que s'estableixen anteriorment.

c. En cas de reiteració d'una sanció per infracció molt greu en l'àmbit de la seguretat industrial.

d. Per qualsevol altra causa prevista per la reglamentació tècnica en l'àmbit de la seguretat industrial.

La revocació de l'autorització d'un centre de formació en matèria d'instal·lacions de protecció contra incendis es
adoptada per resolució de l'òrgan de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat
industrial amb l'audiència prèvia de l'entitat afectada, d'acord amb el procediment administratiu aplicable a
Catalunya, i en cap cas no dóna lloc a indemnització.

La revocació de l'autorització d'un centre de formació en matèria en matèria d'instal·lacions de contra incendis
suposa que aquest ha de deixar d'exercir aquesta activitat definitivament i que caldrà sol·licitar una nova
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autorització per exercir l'activitat a l'òrgan de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de
seguretat industrial.

 

3. Obligacions dels centres de formació.

Els centres de formació en matèria d'instal·lacions de protecció contra incendis han de complir les següents
obligacions:

a. Presentar una sol·licitud d'autorització abans de l'inici de la seva activitat, mitjançant el tràmit electrònic
habilitat al portal web Canal Empresa.

b. Presentar una sol·licitud de modificació de l'autorització davant l'Oficina de Gestió Empresarial mitjançant el
tràmit electrònic habilitat al portal web Canal Empresa quan canviï la raó social, la forma jurídica, la seu social
o estructura de propietat del centre de formació en matèria d'instal·lacions de contra incendis,

c. Presentar una comunicació de modificació davant l'Oficina de Gestió Empresarial mitjançant el tràmit
electrònic habilitat al portal web Canal Empresa, quan canviïn les dades corresponents a:

- Relació de dependències on s'imparteix la formació.

- Relació de personal formador.

d. Complir les funcions que els corresponen de manera ajustada a la realitat dels fets i d'acord amb les
condicions establertes per la normativa aplicable i les instruccions de l'òrgan de l'Administració de la
Generalitat competent en matèria de seguretat industrial.

e. Complir amb els requisits i obligacions que estableix la normativa tècnica aplicable i les instruccions de
l'òrgan de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial.

f. Garantir la confidencialitat de la informació que els centres puguin obtenir dels seus alumnes i complir amb
la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

g. Comunicar l'inici dels cursos que es vulguin impartir a l'òrgan de l'Administració de la Generalitat competent
en matèria de seguretat industrial, amb una antelació mínima de 10 dies.

h. Comunicar la finalització dels cursos impartits a l'òrgan de l'Administració de la Generalitat competent en
matèria de seguretat industrial, en un màxim de 15 dies des de la seva finalització. En cas de formació teòrica
virtual o a distància, ha de crear-se un usuari remot per a què l'òrgan de l'Administració de la Generalitat
competent en matèria de seguretat industrial tingui accés al temari de cada curs, així com al seguiment
evolutiu i d'avaluació dels alumnes.

i. Emetre el certificat de superació i aprofitament del curs de formació, quan s'escaigui.

j. Conservar els certificats emesos durant un període de 5 anys respecte la seva data d'emissió.

 

4. Comunicació dels cursos formatius.

Els centres de formació en matèria d'instal·lacions de protecció contra incendis han de comunicar l'inici dels
cursos que s'imparteixen amb una antelació mínima de 10 dies a la primera data de formació d'acord amb el
que disposi l'òrgan de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial.

Els centres de formació en matèria d'instal·lacions de contra incendis han de comunicar els alumnes que han
superat la formació d'un curs en un termini màxim de 15 dies des de la finalització del curs, d'acord amb el que
disposi l'òrgan de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial.

L'òrgan de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial pot suspendre els
cursos que incompleixin les condicions previstes per a la seva realització, mitjançant resolució del Subdirector o
Subdirectora General en matèria de seguretat industrial de la Generalitat de Catalunya.

 

5. Acreditació de la superació i aprofitament dels cursos.

Els centres de formació en matèria d'instal·lacions de protecció contra incendis autoritzats per la Generalitat de
Catalunya han d'emetre un certificat d'acreditació de superació i aprofitament dels cursos impartits que hagin
estat comunicats prèviament. El certificat que emeti el centre de formació ha de contenir com a mínim les
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següents dades:

a. Nom i NIF del centre de formació.

b. Data de l'autorització del centre de formació.

c. Nom, cognoms i NIF de la persona que ha superat el curs.

d. Sistema/s de protecció de contra incendi pels quals ha superat el curs.

e. Hores de formació rebudes per cada sistema.

f. Signatura del responsable de centre de formació i data d'emissió del certificat.

La presentació de l'esmentat certificat és condició necessària per l'obtenció del certificat expedit per la
Generalitat de Catalunya, a petició de l'interessat. El procediment administratiu de sol·licitud ha de seguir les
instruccions disponibles en Canal Empresa, el web de tramitació de la Generalitat de Catalunya.

 

(19.114.041)
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