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NOTA ACLARIDORA SOBRE LES INSPECCIONS PERIÓDIQUES DE LES
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS EN ESTABLIMENTS
INDUSTRIALS. (NA-PCI 1/2019)

En data 12 de juny de 2017 es va publicar el RD 513/2017, de 22 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (BOE núm. 139).
L’article 22.1 d’aquest RD 513/2017, preveu que en aquells casos en que la inspecció
de les instal·lacions de protecció activa contra incendis estigui regulada per
reglamentació específica, caldrà aplicar el règim d’inspeccions periòdiques previst per
la mateixa.
En el cas de les instal·lacions contra incendis en establiments industrials, els articles 6
i 7 del RD 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat
contra incendis en els establiments industrials (BOE núm. 303 de 17.12.2004), regulen
de manera específica el règim d’inspeccions periòdiques a aplicar a aquest tipus
d’establiments, definint la freqüència d’inspecció en funció del nivell de risc de
l’establiment.
Paral·lelament, a Catalunya, la regulació en matèria de protecció contra incendis en
establiments, inclosos els de naturalesa industrial, es troba establerta a la Llei 3/2010,
de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis (DOGC núm. 5584 de 10.3.2010).
D’acord amb l’article 9 d’aquesta Llei 3/2010, les competències de l’Administració de la
Generalitat en prevenció i seguretat en matèria d’incendis, són exercides pel
departament competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis i pels òrgans que
en depenen, sens perjudici de les competències que puguin correspondre a altres
departaments de la Generalitat competents en matèries connexes.
Entre aquestes matèries connexes, s’inclou la seguretat industrial, la qual cosa fa
necessari establir la coordinació administrativa corresponent entre la Direcció General
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS), del Departament d’Interior i
la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera (DGESISM), del
Departament d’Empresa i Coneixement, tal com requereix l’article 10 de l’esmentada
Llei, vers el règim d’aplicació de les inspeccions periòdiques de les instal·lacions
contra incendis dels establiments industrials regulades pel RD 2267/2004.
La Llei 3/2010 regula en els seus articles 20 i 21, relatius a la intervenció de
l’Administració Municipal i l’Administració de la Generalitat, respectivament, les figures
de la intervenció prèvia o control preventiu, la intervenció de comprovació o inspecció
inicial, i la intervenció posterior a l’inici de l’activitat o inspeccions de seguiment. Si bé
les dues primeres figures d’intervenció prèvia i de la intervenció de comprovació estan
desenvolupades a la mateixa llei, a la secció segona i secció tercera del capítol III, del
títol IV respectivament, la figura de la intervenció posterior a l’inici, a on s’enquadrarien
les inspeccions periòdiques, no es troba regulada a l’articulat de la Llei.
En conseqüència, als efectes de coordinar l’actuació de la DGPEIS, del Departament
d’Interior i de la DGSISM, del Departament d’Empresa i Coneixement, vers el règim
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d’inspeccions periòdiques de les instal·lacions contra incendis en establiments
industrials, s’estableixen els següents criteris d’aplicació :
1. Les instal·lacions contra incendis en establiments industrials afectades pel RD
2267/2004, seguiran el règim d’inspeccions periòdiques establert al seu capítol
III.
El règim d’inspeccions periòdiques de les instal·lacions de proteccions contra
incendis establert al RD 513/2017 no és d’aplicació a les instal·lacions contra
incendis en establiments industrials sotmeses al RD 2267/2004, d’acord amb
l’article 22.1 del RD 513/2017 i donat que ja es troba recollit a l’article 6.c del
RD 2267/2004.
2. Les inspeccions periòdiques en establiments industrials afectats pel RD
2267/2004 seran efectuades per organismes de control acreditats per ENAC
d’acord amb l’esmentat Reglament.
3. El procediment d’aquestes inspeccions periòdiques serà l’establert a la norma
UNE 192005 en la seva darrera versió publicada, i també s’haurà de comprovar
el compliment dels requeriments tècnics que siguin d’aplicació establerts a:
a. L’Ordre INT/322/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les
instruccions tècniques complementàries del Reglament de seguretat
contra incendis en establiments industrials.
b. L’Ordre INT/324/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les
instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis.
c. Les instruccions tècniques complementàries que puguin ser aprovades
posteriorment per la DGPEIS sota l’empara de la Llei 3/2010 i que
puguin afectar als establiments industrials.
d. Per activitats ubicades al terme municipal de Barcelona, l’establert a
l’Ordenança Reguladora de les Condicions de Protecció Contra
Incendis de Barcelona (BOP núm. 83 de 05/04/2008) o norma que la
substitueixi i l’aplicació de la seva disposició transitòria quarta quan
sigui aplicable.
4. En establiments ens els quals s’ha efectuat la verificació de les condicions de
prevenció i seguretat en matèria d’incendis prèviament a llur posada en
funcionament, per part de l’Administració Municipal o l’Administració de la
Generalitat, caldrà comprovar els següents punts :
a. Que l’establiment manté les condicions de seguretat previstes en el
projecte inicial i les imposades en la llicència o en l’informe de control
preventiu emès per la DGPEIS, si s’escau, i que no hi ha modificacions
significatives en matèria de seguretat en cas d’incendi.
b. Pel cas d’establiments inclosos en l’annex 2 de la Llei 3/2010, que
disposa del certificat de l’acte de comprovació expedit per una entitat
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col·laboradora de l’Administració en l’àmbit de la prevenció i la
seguretat en matèria d’incendis (o del certificat corresponent a la
normativa que era aplicable en el moment de la presentació de la
sol·licitud, per establiments que s’haguessin iniciat abans de l'entrada
en vigor de la Llei 3/2010).
c. Que totes les instal·lacions de protecció contra incendis funcionen
correctament.
Així mateix, i pel que fa a la inscripció al registre d’instal·lacions tècniques de seguretat
industrial de Catalunya (RITSIC), regulat per l’article 6 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol,
de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, de les
instal·lacions de protecció activa contra incendis ubicades en establiments industrials a
les quals sigui d’aplicació el RD 2267/2004, s’estableixen els següents criteris:
1. S’hauran d’inscriure totes les instal·lacions posades en servei amb posterioritat
a l’entrada en vigor del RD 513/2017.
2. S’hauran d’inscriure les instal·lacions en servei existents amb anterioritat a
l’entrada en vigor del RD 513/2017 en el moment que es faci la propera
inspecció periòdica a partir de la data de publicació d’aquesta nota aclaridora.
3. En ambdós casos es consideren les següents excepcions:
-

instal·lacions que només estan dotades d’un sistema d’extintors d’incendis
i/o d’un sistema de mantes ignífugues.

-

instal·lacions contra incendis que formen part d’una altra instal·lació de
seguretat industrial, la reglamentació de la qual reguli aquest tipus
d’instal·lacions (per exemple RCG, RIP, RAT, EPQ, etc.).
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