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DEPARTAMENT
D’INTERIOR

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 (RSCIEI).

L’article 132 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou, en tot 
cas, la regulació, la planificació i l’execució de mesures relatives a les emergències i 
la seguretat civil, i també la direcció i la coordinació dels serveis de protecció civil, 
que inclouen els serveis de prevenció i extinció d’incendis, sens perjudici de les 
facultats dels governs locals en aquesta matèria, respectant el que estableixi l’Estat en exercici de les seves competències en matèria de seguretat pública.

La Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 
en establiments, activitats, infraestructures i edificis preveu en l’article 13 que les 
condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis són les que estableix la 
normativa tècnica dictada a aquest efecte. La normativa tècnica actualment vigent 
en aquesta matèria és el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI), aprovat pel Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, i el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.

La Llei 3/2010, del 18 de febrer, preveu, en l’article 15, que els reglaments tècnics de 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis poden ser desenvolupats mitjançant ins-
truccions tècniques complementàries, que també tindran caràcter reglamentari.

L’apartat segon del mateix article 15 preveu que les instruccions tècniques 
complementàries esmentades són aprovades mitjançant una ordre del conseller o 
consellera del departament competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis 
i s’han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments ha elaborat 
diverses instruccions tècniques complementàries que ha considerat necessàries per 
al desenvolupament dels reglaments tècnics de prevenció i seguretat en matèria d’incendis i n’ha fet difusió a través del web del Departament d’Interior, per tal de 
contribuir a resoldre i aclarir qüestions tècniques sobre la matèria esmentada.

Per tot l’esmentat, es fa necessari, doncs, aprovar i publicar les instruccions tèc-
niques complementàries dictades en matèria de prevenció i seguretat en incendis.

D’acord amb el que disposen l’article 132 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’article 40 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, en virtut de l’article 15 esmentat de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i en ús de les facultats que em són atribuïdes,

ORDENO:

Article únic
S’aproven les instruccions tècniques complementàries del Reglament de seguretat 

contra incendis en establiments industrials (RSCIEI) que figuren en els annexos 
d’aquesta Ordre.

Barcelona, 11 d’octubre de 2012

FELIP PUIg I gODES

Conseller d’Interior

Disposicions
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aNNEx 1

SP 103. Càrrega de foc per a establiments dedicats a l’elaboració, caves i magatzems de begudes amb alcohol

INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

CÀRREGA DE FOC PER A ESTABLIMENTS DEDICATS A 
L’ELABORACIÓ, CAVES I MAGATZEMS DE BEGUDES 
AMB ALCOHOL

     
1/1

 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
103:2012

Objecte

Determinació del risc intrínsec als establiments dedicats a l’elaboració, caves i magatzems de begudes 
amb alcohol, diferenciant entre: 

1. Cellers de vins i caves: locals on reposa el vi o el cava en bótes o directament en ampolles, i 
sense cap embalatge. 

2. Magatzems de vins i caves: locals on s’emmagatzema vi o cava, ja embalat per a la seva 
expedició.

3. Elaboració i magatzems de begudes alcohòliques (a partir de 20º d’alcohol). 

Resolució

1. Càrrega de foc per als cellers de vins i caves:

‚ El risc intrínsec s’estableix com a BAIX-1, atès que l’estudi de la càrrega de foc es pot acollir al 
valor establert a les taules del RSCIEI per a l’activitat de “Begudes baixes d’alcohol o sense 
alcohol”, estimat en 19 Mcal/m2 i Ra = 1. 

2. Càrrega de foc per als magatzems de vins i caves:

‚ El risc intrínsec s’estableix segons els valors tabulats al RSCIEI per a l’activitat d’emmagatzematge 
de “Begudes baixes d’alcohol o sense alcohol”. S’ha de considerar l’alçada d’emmagatzematge. 

3. Càrrega de foc per als locals d’elaboració i emmagatzematge de begudes alcohòliques:

‚ El risc intrínsec s’estableix com a MITJÀ o ALT, a partir del resultat de la càrrega de foc segons els 
valors establerts a les taules RSCIEI per a l’activitat de “Begudes alcohòliques (licors)”. En el cas 
dels magatzems cal considerar l’alçada d’emmagatzematge. 

Disposicions
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aNNEx 2

SP 107. Càlcul de la càrrega de foc en activitats d’emmagatzematge

INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

CÀLCUL DE LA CÀRREGA DE FOC EN ACTIVITATS 
D’EMMAGATZEMATGE

     
1/5

 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
107:2008

Objecte

Determinar els paràmetres que cal considerar a l’hora d’efectuar el càlcul de la càrrega de foc de 
cadascun dels sectors d’incendi en activitats d’emmagatzematge, amb l’objectiu d’ajustar tant com 
sigui possible el resultat obtingut a les condicions de risc real de l’establiment. 

Resolució

Per poder emetre informe en matèria de prevenció d’incendis d’activitats industrials i/o 
emmagatzematge, els projectes tècnics han de definir la càrrega de foc de cadascun dels sectors 
d’incendi que es preveu implantar.  

Amb l’objectiu d’ajustar tant com sigui possible el resultat del càlcul de la càrrega de foc del projecte 
tècnic a les condicions de risc real de l’establiment, es defineixen els següents paràmetres que cal 
considerar, complementant als dos mètodes especificats a l’annex I del Reglament de seguretat contra 
incendis en els establiments industrials (RSCIEI; RD 2267/2004): 

1. Càlcul efectuat segons la taula 1.2 de l’annex I del RSCIEI:

Cal aplicar la següent expressió: 

QS= a

ni

1i
iiivi

R
A

ShCq

·
···Â??

Els valors del factor qvi (càrrega de foc aportada per cada m3 de cada zona amb diferent tipus 
d’emmagatzematge existent en el sector) ja inclouen les superfícies destinades a passadissos, 
circulació, etc; per tant, cal utilitzar com a Si la superfície ocupada en planta per cada zona amb 
diferent tipologia d’emmagatzematge, incloent-hi passadissos i superfícies annexes.

Referència: Exemple 1 i Exemple 2

2. Càlcul efectuat considerant les masses de tots els productes combustibles existents en el sector 
d’incendis:

S’ha d’efectuar el càlcul de la càrrega de foc considerant detalladament la quantitat màxima dels 
diferents materials combustibles. La memòria tècnica ha d’especificar la informació següent: 

‚ Quantitat total de material emmagatzemat en les condicions màximes d’emmagatzematge. 
‚ Tipus d’envàs, contenidor, prestatgeries, palets o embalatge, segons s’escaigui, 

especificant quantitat total d’aquests materials. Càrrega de foc aportada per aquests 
materials.

‚ Nombre màxim de palets, o unitats de producte emmagatzemat.  

S’ha d’incorporar la càrrega de foc aportada pels materials de construcció, com per exemple els 
pannells frigorífics, materials d’aïllament, etc. 

Disposicions
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INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

CÀLCUL DE LA CÀRREGA DE FOC EN ACTIVITATS 
D’EMMAGATZEMATGE
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 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
107:2008

Cal acompanyar necessàriament la documentació gràfica següent: 

‚ Plànols de la distribució en planta de les zones i superfícies d’emmagatzematge.  
‚ Seccions suficients que reflecteixin les alçades màximes d’emmagatzematge.  

Referència: Exemple 3

Cas específic dels magatzems logístics:

Ateses les característiques especials dels magatzems logístics s’haurà de considerar, com a mínim, 
un nivell de risc intrínsec mitjà. 

Exemples:

‚ Exemple 1:

Sector d’incendi de 400 m2 dedicat a emmagatzematge d’Aparells de televisió. Suposem que 
disposa de 100 m2 ocupats pels passadissos. 

qvi = 48 Mcal/m3

Ci = 1 
hi = 5 metres (altura d’emmagatzematge)   
Si = 400 m²  (els 100 m2 ocupats pels passadissos no s’han de descomptar de la superfície 

total)
A = 400 m²   
Ra = 1,0 

El resultat adequat de la càrrega de foc seria: 

                       Qs = 1
m400

m400m51Mcal/m48
2

23 ···· = 240 Mcal/m2        RISC MIG 3 

El resultat següent no s’ajustaria a les condicions reals de risc: 

Qs = 1
m400

m300m51Mcal/m48
2

23 ···· = 180 Mcal/m2  RISC BAIX 2 

Disposicions
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INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

CÀLCUL DE LA CÀRREGA DE FOC EN ACTIVITATS 
D’EMMAGATZEMATGE
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 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
107:2008

‚ Exemple 2:

Sector únic d’incendi de 1.000 m2 dedicat a emmagatzematge, però amb dues zones diferenciades 
de material; aquestes zones no estan separades per cap element constructiu. La zona 1 es dedica 
a emmagatzematge de fusta i la zona 2 a emmagatzematge de mobles.  

Per efectuar el càlcul de la càrrega de foc del sector únic d’incendis segons les taules de l’annex I 
del RSCIEI, cal aplicar la següent expressió: 

QS= a

ni

1i
iiivi

R
A

ShCq

·
···Â??

A= 1000 m² (superfície construïda del sector d’incendi) 

‚ Zona 1: emmagatzematge de fusta (fusta: bigues i taules). Superfície d’aquest 
emmagatzematge: 200 m2

qvi = 1.010 Mcal/m3

Ci = 1
hi = 5 metres d’altura d’emmagatzematge 
Si = 200 m²
Ra = 1,5 

Disposicions
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INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

CÀLCUL DE LA CÀRREGA DE FOC EN ACTIVITATS 
D’EMMAGATZEMATGE
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 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
107:2008

‚ Zona 2: emmagatzematge de mobles acabats (mobles de fusta). Superfície d’aquest 
emmagatzematge: 800 m2

qvi = 192 Mcal/m3

Ci = 1 
hi = 6 metres d’altura d’emmagatzematge   
Si = 800 m²
Ra = 1,5 

Qs = 
* + * + ···-··

2

2323

m1000
m800m6Mcal/m192m200m5Mcal/m1010 1’5 = 2.897,4 Mcal/m2

Per tant, el risc del sector d’incendi és ALT 7 

‚ Exemple 3:

En un magatzem hi ha un màxim de 286 palets, 256 posicions en prestatgeries metàl·liques i 30 en 
la zona de picking. Cada palet de material emmagatzemat conté: 

‚ Fusta: 18 kg 
‚ Peces de material plàstic (polietilè) propi de l’activitat: 400 kg 
‚ Material plàstic embalatge: 5 kg 
‚ Cartró i paper: 6 kg 

A més, hi ha en el sector d’incendi altres materials: 

‚ 10 palets de fusta sense utilitzar: 180 kg 
‚ Materials plàstics d’embalatges diversos: 1.000 kg 
‚ Caixes de cartró: 1.000 kg 
‚ Altres materials diversos (mobiliari, equips de manutenció, etc.): 5.000 kg 

Sumant tots els materials: 

Material 
Material

combustible 
en els palets 

(kg)

Material
combustible 

fora dels palets 
(kg)

Quantitat
total:

Gi (kg)

Poder 
calorífic:

qi (Mcal/kg)

Total: 
Gi x qi
(Mcal)

Fusta 5.148 180 5.328 4 21.312
Polietilè 114.400 - 114.400 10 1.144.000
Material plàstic d’embalatge 1.430 1.000 2.430 10 24.300
Paper i cartró 1.716 1.000 2.716 4 10.864
Materials diversos 5.000 5.000 10 50.000
TOTAL   1.250.476

Altres dades: 

 A= 630 m2  (superfície construïda total del sector d’incendi)
Ci = 1
Ra = 1,5 

Disposicions
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CÀLCUL DE LA CÀRREGA DE FOC EN ACTIVITATS 
D’EMMAGATZEMATGE
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 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
107:2008

Càrrega de foc del sector:  

QS= a
iii

R
A

CqG ···Â
 = 5,1

m630

1calM476.250.1
2

··  = 2.977,3 Mcal/m2     RISC ALT 7 

En el supòsit que existeixin diverses activitats en el sector, s’ha d’escollir el coeficient Ra
1,

corresponent a l’activitat de més risc d’activació, sempre que aquesta activitat ocupi almenys el 
10% de la superfície del sector o àrea d’incendi. 

1 Coeficient adimensional que corregeix el grau de perillositat (per l’activació) inherent a l’activitat industrial o d’emmagatzematge que es 
desenvolupa en el sector d’incendis. 

Disposicions
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aNNEx 3

SP 108. Lluernes en coberta en establiments industrials

INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

LLUERNES EN COBERTA EN ESTABLIMENTS 
INDUSTRIALS

     
1/3

 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
108:2008

Objecte

Definir les condicions que cal garantir en la coberta dels establiments industrials per tal d’evitar la 
transmissió d’incendis a través de la fusió de les lluernes. 

Resolució

1. Definicions 

Es consideren lluernes aquells elements aïllats o integrats a la coberta, formats per materials 
transparents o translúcids que permeten l’entrada de llum a l’edifici. Les lluernes d’un establiment amb 
una separació entre elles inferior a 2,5 m, o bé les que tinguin més de 10 m de llargada, es 
consideraran, als efectes d’aplicació del RSCIEI, lluernes contínues.

2. Reacció al foc de les lluernes 

L’apartat 3.1 de l’annex II del Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials 
(RSCIEI; RD 2267/2004) especifica que la classe de reacció al foc de les lluernes no contínues ha de 
ser almenys D-s2d0 i per les lluernes contínues ha de ser B-s1d0 o més favorable.  

3. Propagació exterior de l’incendi  

Les lluernes de coberta que comuniquin exteriorment dos sectors d’incendi de la mateixa activitat o bé 
dos establiments veïns han d’adoptar mesures complementàries pel que fa a la seva continuïtat en 
coberta.

Per evitar de manera efectiva la transmissió d’incendis en aquestes situacions, s’ha d’interrompre la 
continuïtat en coberta d’aquests elements: les lluernes en coberta formades per plaques translúcides 
han d’instal·lar-se sense continuïtat amb les plaques de la coberta de les edificacions o sectors veïns 
per tal d’evitar la transmissió d’incendis per fusió d’aquestes plaques i degoteig de material inflamat. 

             Lluernes contínues                         S: Sector d’incendis /  E: Establiment 

D.1 D.2 D.3 

Secció nau tipus:

EI - t/2 

EI - t EI - t 

EI - t/2 

EI - t 

Disposicions
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INDUSTRIALS
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 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
108:2008

D.1 Situació en què la continuïtat de l’element de lluerna pot inutilitzar altres mesures, com l’existència 
de franges tallafocs correctament instal·lades sota coberta. 

D.2 Situació en què la discontinuïtat de l’element de lluerna evita d’una manera efectiva la propagació 
exterior del incendi. 

D.3 Situació en què el perllongament de l’element de sectorització evita d’una manera efectiva la 
propagació exterior del incendi. 

Caldrà tenir en compte les condicions expressades a l’apartat 5.5 de l’annex II del RSCIEI en les 
situacions en què la coberta sigui adjacent a una façana amb finestres: 

La distància mínima, mesurada en projecció horitzontal, entre una finestra i un buit, o una lluerna d’una 
coberta, ha de ser superior a 2,5 m quan aquests buits i finestres pertanyin a sectors d’incendi 
diferents i la distància vertical entre aquests, sigui inferior a cinc metres.

En aquest mateix sentit, són vàlides les solucions de distanciament que es presenten a continuació: 

Disposicions
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LLUERNES EN COBERTA EN ESTABLIMENTS 
INDUSTRIALS
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 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
108:2008

ANNEX GRÀFIC 

1. Establiment origen de l’incendi 

2. Establiments veïns afectats per la transmissió en coberta 

3. Tot i que la franja tallafoc està correctament instal·lada, no s’evita la transmissió de l’incendi a la nau 
veïna, ja que l’incendi es propaga a través de la lluerna contínua entre tots dues naus. 

    Foto 1: Vista superior coberta - Propagació exterior 

Foto 2: Vista interior inutilització franja tallafocs 

PROPAGACIÓ

PROPAGACIÓ 

Detall 1

Detall 11

2

3

2

2

Disposicions
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aNNEx 4

SP 112. Sistemes de control de temperatura i evacuació de fums en els establiments industrials

INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

SISTEMES DE CONTROL DE TEMPERATURA I 
EVACUACIÓ DE FUMS EN ELS ESTABLIMENTS 
INDUSTRIALS

     
1/2

 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
112:2012

Objecte

Especificar les situacions en les quals és necessari disposar de sistemes de control de temperatura i 
evacuació de fums en els establiments industrials, i determinar la informació bàsica que ha d’incloure 
la documentació tècnica en matèria de seguretat en cas d’incendi. 

Resolució

L’apartat 7 de l’annex II del Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials 
especifica els casos en què cal disposar de sistemes de control de temperatura i evacuació de fums. 
El disseny d’aquests sistemes és complex i necessita un estudi previ per poder valorar els paràmetres 
inicials de disseny d’acord amb la norma UNE 23585. 

El redactat d’aquest apartat del Reglament inclou una recomanació per a aquells sectors d’incendi 
amb una superfície inferior a la superíficie a partir de la qual és obligat disposar d’aquests  
sistemes A vegades, la recomanació s’ha interpretat erròniament com a alternativa dels sistemes 
normalitzats.

L’objectiu d’aquesta Instrucció tècnica complementària és especificar quins sectors d’incendi han de 
disposar de sistemes de control de temperatura i evacuació de fums i definir els paràmetres de 
disseny que ha d’incloure tota documentació tècnica en matèria de seguretat en cas d’incendi. 

1. Els sectors d’incendi següents han de disposar de sistemes de control de temperatura i evacuació 
de fums, dissenyats i executats totalment segons els requisits tècnics recollits a la norma UNE 
23585:

a) Sectors amb activitats de producció: 

‚ De risc intrínsec mitjà i superfície construïda œ 2000 m2

‚ De risc intrínsec alt i superfície construïda œ 1000 m2

b) Sectors amb activitats d’emmagatzematge: 

‚ De risc intrínsec mitjà i superfície construïda œ 1000 m2

‚ De risc intrínsec alt i superfície construïda œ 800 m2

Si bé el disseny dels sistemes de control de temperatura i evacuació de fums requereix un projecte 
específic que garanteixi el compliment de la norma UNE 23585, la documentació tècnica general ha 
d’incloure la definició d’uns paràmetres mínims de disseny, acompanyada dels plànols adequats. 
Aquests paràmetres són els següents: 

Disposicions
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‚ Objectius del disseny. 
‚ Dimensions normalitzades de l’incendi de disseny. 
‚ Alçada lliure de fums projectada. 
‚ Dipòsits de fums previstos, i ubicació en plànols. 
‚ Mètode previst d’admissió d’aire: aire de reemplaçament. 
‚ Interacció amb altres sistemes de l’edifici. 
‚ Mecanisme previst d’accionament del sistema. 

2. Els sectors d’incendi de superfícies inferiors a les indicades en el punt 1, i que es relacionen tot 
seguit, han de disposar de forats de ventilació practicables manualment, automàticament o 
permanentment oberts i uniformement repartits en la coberta o en la part superior de les façanes
garantint els valors mínims següents: 

a) Sectors amb activitats de producció: 

‚ Estan situats sota rasant i el seu nivell de risc intrínsec és mitjà o alt: 0,5 m2 de superfície 
aerodinàmica per cada 150 m2 de superfície construïda o fracció. 

‚ Estan situats a qualsevol planta sobre rasant i el seu nivell de risc intrínsec és mitjà o alt: 0,5 m2

de superfície aerodinàmica per cada 200 m2 de superfície construïda o fracció. 

b) Sectors amb activitats d’emmagatzematge: 

‚ Estan situats sota rasant i el seu nivell de risc intrínsec és mitjà o alt: 0,5 m2 de superfície 
aerodinàmica per cada 100 m2 de superfície construïda o fracció. 

‚ Estan situats a qualsevol planta sobre rasant i el seu nivell de risc intrínsec és mitjà o alt: 0,5 m2

de superfície aerodinàmica per cada 150 m2 de superfície construïda o fracció. 

A més d’aquests forats, cal preveure forats d’aportació d’aire a la part baixa del sector en la mateixa 
proporció que la superfície requerida per a la sortida de fums; es podran computar els forats de les 
portes d’accés al sector que comuniquin directament amb l’exterior. 

Qualsevol documentació tècnica en matèria de seguretat en cas d’incendi ha d’incloure els plànols 
de coberta i/o les façanes suficients que reflecteixin la ubicació d’aquests forats. 

Si la ubicació del sector impedeix una ventilació natural, aquesta pot ser forçada i ha de garantir les 
mateixes prestacions. 

Disposicions
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Objecte

Definir les zones a protegir per una instal·lació de ruixadors automàtics d’aigua en els sectors d’incendi 
industrials amb cambres frigorífiques i/o de congelació. 

Resolució

En aquells sectors d’incendi en els quals hi hagi cambres frigorífiques i/o de congelació, i que en 
aplicació de l’apartat 11 de l’annex III del Reglament de seguretat contra incendis en els establiments 
industrials (RSCIEI; RD 2267/2004) sigui necessari instal·lar ruixadors automàtics d’aigua, aquesta 
instal·lació haurà de protegir totalment l’interior i l’exterior de les cambres, cobrint tota la 
superfície del sector. 

Disposicions
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INDUSTRIALS
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 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
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Objecte

Especificar, en els establiments industrials, el grau de resistència al foc de l’estructura de les cobertes 
lleugeres i dels seus suports. 

Resolució

L’apartat "Definicions" de l’annex II del Reglament de seguretat contra incendis en els establiments 
industrials (RSCIEI; RD 2267/2004) determina que coberta lleugera és tota aquella coberta de pes no 
superior als 100 kg/m2. En aquest pes propi cal considerar els elements estructurals principals 
(encavallades, pòrtics), les corretges, els materials de cobertura i els ponts grua amb la seva biga 
carril, si és el cas. 

El mateix apartat defineix que es considera estructura principal de coberta únicament les 
encavallades i llindes. Les corretges no s’inclouen en l’estructura principal. 

En l’apartat 4 de l’annex II del RSCIEI es considera que els valors requerits de resistència al foc dels 
suports de les cobertes (pilars) pot ser el mateix que el corresponent als elements que formen 
l’estructura de la coberta principal. Aquesta assimilació pot provocar, en cas d’incendi, situacions de 
risc greu per a la seguretat dels equips d’intervenció, atès que el col·lapse d’un pilar pot comportar 
l'esfondrament d’una part important de la coberta, de parets de tancament, instal·lacions suportades 
sobre els tancaments, etc. 

Per aquesta raó, i a efecte d’aplicació dels valors de resistència al foc dels elements estructurals 
definits al RSCIEI, es consideraran els següents aspectes: 

1. Estructura principal de coberta lleugera: encavallades i llindes. Les corretges no es consideren 
estructura principal de coberta, i per tant no cal garantir-hi cap grau de resistència al foc. 

2. La taula 2.3 de l’annex II del RSCIEI s’aplicarà només a l’estructura principal de la coberta 
lleugera, sempre que es compleixin les condicions per a la seva aplicació, però no als pilars o 
qualsevol altre suport d’aquesta coberta lleugera.  

3. Per a pilars o qualsevol altre suport de coberta caldrà aplicar els valors corresponents als 
casos generals: Taula 2.2 Estabilitat al foc d’elements estructurals portants.

Els pilars i/o suports inclosos en parets mitgeres hauran de garantir la mateixa resistència al foc que la 
paret.

Disposicions
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 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
119:2012

Objecte

La definició dels tipus A o B que fa el RSCIEI en relació amb les característiques d’ubicació per 
l’entorn s’identifica clarament en els esquemes que acompanyen el text del BOE núm. 303 de 
17/12/2004 (pàgina 41201). 

Aquesta Instrucció aclareix l’equívoc generat entre el text del punt 2.1 de l’annex I al RSCIEI, que diu 
“Tipus A: l’establiment industrial ocupa parcialment un edifici que té, a més, altres establiments, ja 
siguin aquests d’ús industrial o bé d’altres usos”, i el text que acompanya els esquemes, que diu 
“Tipus A: estructura portant comuna amb altres establiments”.

Per tal d’aclarir aquest equívoc, es considera també el que exposa la Guia tècnica d’aplicació: 
Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, publicada pel Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç a l’octubre de 2007. 

Resolució

Els establiments industrials són de tipus A o de tipus B d’acord amb els esquemes axonomètrics 
publicats. S’acompanyen els esquemes en planta que ho aclareixen en relació a la independència o no 
de l’estructura, el tancament i la coberta: 

ø 3 m 

Disposicions
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Per a les naus adossades amb tipus A de coberta, independent s’admetrà complir les exigències 
corresponents al tipus B sempre que es justifiqui tècnicament que el possible col·lapse de l’estructura 
no afecta les naus adjacents. A aquest efecte, es pot atendre alguna de les següents consideracions: 

1) En condicions ordinàries de naus industrials adossades amb estructures ja executades i coberta 
independent, es podrà optar per tècniques de control de fums i de temperatures que garanteixin 
l’acció tèrmica en els elements estructurals per sota del llindar de l’esfondrament. 

Això es pot aconseguir amb l’aplicació simultània de les dues mesures següents: 

1. Sistema de control de temperatura i evacuació de fums d'incendi. 
2. Sistema de ruixadors automàtics d’aigua que cobreixin tot l’establiment. 

En aquests casos s’haurà de presentar, juntament amb la documentació tècnica que correspongui, 
el projecte de les esmentades instal·lacions d’acord amb la seva normativa tècnica específica (UNE 
23585 i UNE-EN 12845, respectivament, o normes que les substitueixin). 

2) En concordança amb el que exposa la Guia tècnica d’aplicació del Reglament, publicada pel 
Ministeri, concretament quan s’hi expressa que, “per tal de justificar tècnicament que el possible 
col·lapse de l’estructura no afecti les naus adjacents, s’hauran d’utilitzar mètodes analítics de càlcul 
d’estructures, combinats amb estudis de control de fums i temperatura, així com la dissipació de 
calor assolida per mitjà d’una instal·lació de ruixadors automàtics”, es podran adoptar les solucions 
concretes de protecció dels establiments en cas d’incendi presentades a la Guia tècnica d’aplicació 
del RSCIEI en establiments de tipus A en horitzontal, publicada per la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS). 

3) Quan la justificació que el possible col·lapse de l’estructura no afecta les naus adjacents es 
pretengui realitzar per altres tècniques, caldrà l’acceptació prèvia dels serveis de prevenció i 
extinció d’incendis, desenvolupant el que estableix l’article 1.c) del RSCIEI. A tal efecte es 
presentarà una sol·licitud justificada amb el corresponent projecte tècnic, que es tramitarà com una 
sol·licitud d’excepció, seguint les instruccions donades pels serveis de prevenció i extinció 
d’incendis.

Disposicions
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INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

SISTEMES D’EMMAGATZEMATGE EN PRESTATGERIES 
METÀL·LIQUES PER ACTIVITATS INDUSTRIALS I 
MAGATZEMS

     
1/8

 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
123:2011

Objecte

Definir les condicions en matèria de prevenció d’incendis que han de justificar els sistemes 
d’emmagatzematge en prestatgeries metàl·liques i les entreplantes en compliment del Reglament de 
seguretat contra incendis en establiments industrials (RD 2267/2004). 

Resolució

L’ús de sistemes d’emmagatzematge en prestatgeries metàl·liques, operats tant manualment com 
automàticament, és una situació freqüent a les activitats industrials. La complexitat dels processos i les 
necessitats d’accés i reposició han anat configurant solucions que en alguns casos poden dificultar 
l’aplicació de les mesures de seguretat en cas d’incendi. 

Atenent aquest fet s’han agrupat les condicions ja exigides per la normativa vigent en matèria de 
prevenció i seguretat en cas d’incendi, el RD 2267/2004, de 3 de desembre, i posteriors 
modificacions1, en funció de la tipologia2 dels sistemes d’emmagatzematge en prestatgeries 
metàl·liques i les seves condicions de prevenció d’incendis, amb el benentès que no eximeixen del 
compliment de la resta de condicions expressades al RSCIEI per al conjunt de l’activitat, sinó que les 
complementen. 

CLASSIFICACIÓ SISTEMES D’EMMAGATZEMATGE 
Els emmagatzematges realitzats amb prestatgeries metàl·liques es classifiquen segons el RSCIEI en 
autoportants o independents, que en els dos casos poden ser automàtics o manuals. Els altres 
sistemes a diferenciar són els situats en entreplantes, tant les suportades sobre prestatgeria com les 
d’estructura independent. Finalment, un cas particular són els sistemes d’emmagatzematge amb 
passadissos elevats. 

1. Sistema d’emmagatzematge autoportant manual. 
2. Sistema d’emmagatzematge autoportant automàtic. 
3. Sistema d’emmagatzematge independent manual. 
4. Sistema d’emmagatzematge independent automàtic. 
5. Sistema d’emmagatzematge amb passadissos elevats. 
6. Sistema d’emmagatzematge d’entreplantes sobre prestatgeries. 
7. Sistema d’emmagatzematge d’entreplantes sobre pilars. 

1 Modificacions del RSCIEI: CORRECCIÓ d'errors i errates del Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual saprova el Reglament de 
seguretat contra incendis en els establiments industrials publicada al BOE nº55 del 05/03/2005. 

2 Norma UNE 58011 Almacenaje en estanterías metálicas. Clasificación. Definiciones. Terminología.

Disposicions
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 Direcció General de Prevenció,  
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SP
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CONDICIONS EXIGIBLES EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 

1. Sistema d’emmagatzematge autoportant manual

Definició: Suporta, a més de la mercaderia 
emmagatzemada, els tancaments de la façana i 
coberta, i actua com una estructura de l’edifici 
(punt 3.6 de la norma UNE 58011). 

Sistema de manipulació de càrregues: Manual, 
amb transpaleta o plataformes elevadores. 

Ocupació: Sí, per personal habitual.

1.1. Condicions exigibles al sistema d’emmagatzematge 

Resistència al foc de l’estructura

Segons l’apartat 8.1.4 de l’annex II del RSCIEI, per a l’estructura principal de sistemes 
d’emmagatzematges amb prestatgeries metàl·liques sobre rasant o sota rasant sense soterrani es 
podran adoptar els valors de la taula següent: 

* La justificació dels valors de resistència al foc R 15 i R 30 s’ha d’acreditar amb la descripció del sistema de protecció emprat 
juntament amb la documentació tècnica i assaigs necessaris. 

Altres condicions de seguretat en cas d’incendi

Cal complir les condicions d’evacuació establertes a l’apartat 6 de l’annex II. 

Cal complir les condicions establertes a l’apartat 8.1 de l’annex II. 

Cal complir les condicions establertes a l’apartat 8.2 de l’annex II. 

Sistema d’emmagatzematge autoportant operat manualment  
Tipus A Tipus B Tipus C 

Ruixadors automàtics d’aigua Ruixadors automàtics d’aigua Ruixadors automàtics d’aigua
Nivell de risc intrínsec 

NO SI NO  SI NO SI
Risc baix R 15 * No s’exigeix No s’exigeix No s’exigeix No s’exigeix No s’exigeix
Risc mitjà R 30 * R 15 * R 15 * No s’exigeix No s’exigeix No s’exigeix
Risc alt N/A N/A R 30 * R 15 * R 15 * No s’exigeix

Disposicions
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2. Sistema d’emmagatzematge autoportant automàtic

Definició: Suporta, a més de la mercaderia 
emmagatzemada, els tancaments de la façana i 
coberta, i actua com una estructura de l’edifici 
(punt 3.6 de la norma UNE 58011). 

Sistema de manipulació de càrregues: Automàtic, 
sense presència de persones. 

Ocupació personal: No, excepte personal que 
realitza les tasques de manteniment.

2.1. Condicions exigibles al sistema d’emmagatzematge 

Resistència al foc de l’estructura

Segons l’apartat 8.1.4 de l’annex II del RSCIEI, per a l’estructura principal de sistemes 
d’emmagatzematges amb prestatgeries metàl·liques sobre rasant o sota rasant sense soterrani es 
podran adoptar els valors de la taula següent: 

* La justificació dels valors de resistència al foc s’ha d’acreditar amb la descripció del sistema de protecció emprat juntament amb la 
documentació tècnica i assaigs necessaris. 

Altres condicions de seguretat en cas d’incendi

Cal disposar d’obertures suficients a la/es façana/es accessibles per garantir l’accés dels bombers, 
a nivell de la rasant. La distància màxima entre dues obertures no ha d’excedir de 25 metres. 

Els requisits d’evacuació, pel que fa a longitud dels recorreguts d’evacuació segons el nombre de 
sortides, seran d’aplicació a les zones de manteniment programat. Les àrees destinades 
exclusivament a l’emmagatzematge automatitzat es podran considerar zones d’ocupació nul·la. 

Cal complir les condicions establertes a l’apartat 8.1 de l’annex II. 

Cal complir les condicions establertes a l’apartat 8.3 de l’annex II. 

Sistema d’emmagatzematge autoportant operat automàticament 
Tipus A Tipus B Tipus C 

Ruixadors automàtics d’aigua Ruixadors automàtics d’aigua Ruixadors automàtics d’aigua
Nivell de risc intrínsec 

NO SI NO  SI NO SI
Risc baix R 15 * No s’exigeix No s’exigeix No s’exigeix No s’exigeix No s’exigeix
Risc mitjà R 30 * R 15 * R 15 * No s’exigeix No s’exigeix No s’exigeix
Risc alt N/A N/A R 30 * R 15 * R 15 * No s’exigeix

Disposicions
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3. Sistema d’emmagatzematge independent manual

Definició: Només suporta la mercaderia 
emmagatzemada i són elements estructurals 
desmuntables i independents de l’estructura de 
coberta (punts 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.2.1 de la 
norma UNE 58011). 

Sistema de manipulació de càrregues: Manual o 
amb plataformes elevadores. 

Ocupació personal: Sí, per personal que manipula 
les càrregues.

3.1. Condicions exigibles al sistema d’emmagatzematge  

Resistència al foc de l’estructura

No s’ha de justificar la resistència al foc dels elements estructurals del sistema d’emmagatzematge 
sempre que l’estructura de la prestatgeria sigui independent de l’estructura de l’edifici. Per garantir 
aquesta condició, no s’admeten elements de trava o connexió entre la prestatgeria i els elements 
estructurals o sectoritzadors de l’establiment. 

Altres condicions de seguretat en cas d’incendi

Cal complir les condicions d’evacuació establertes a l’apartat 6 de l’annex II. 

Cal complir les condicions establertes a l’apartat 8.1 de l’annex II. 

Cal complir les condicions establertes a l’apartat 8.2 de l’annex II. 

Disposicions
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4. Sistema d’emmagatzematge independent automàtic

Definició: Només suporta la mercaderia 
emmagatzemada i són elements estructurals 
desmuntables i independents de l’estructura de 
coberta (punts 3.1.3, 3.1.5, 3.4 de la norma UNE 
58011). 

Sistema de manipulació de càrregues: Automàtic, 
sense presència de persones. 

Ocupació personal: No, excepte personal que 
realitza les tasques de manteniment.

4.1. Condicions exigibles al sistema d’emmagatzematge 

Resistència al foc de l’estructura

No s’ha de justificar la resistència al foc dels elements estructurals del sistema d’emmagatzematge 
sempre que l’estructura de la prestatgeria sigui independent de l’estructura de l’edifici. Per garantir 
aquesta condició, no s’admeten elements de trava o connexió entre la prestatgeria i els elements 
estructurals o sectoritzadors de l’establiment. 

Altres condicions de seguretat en cas d’incendi

Cal disposar d’obertures suficients a la/es façana/es accessibles per garantir l’accés dels bombers, 
a nivell de la rasant. La distància màxima entre dues obertures no ha d’excedir de 25 metres. 

Els requisits d’evacuació, pel que fa a longitud dels recorreguts d’evacuació segons el nombre de 
sortides, seran d’aplicació a les zones de manteniment programat. Les àrees destinades 
exclusivament a l’emmagatzematge automatitzat es podran considerar zones d’ocupació nul·la. 

Cal complir les condicions establertes a l’apartat 8.1 de l’annex II. 

Cal complir les condicions establertes a l’apartat 8.3 de l’annex II. 

Disposicions
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5. Sistema d’emmagatzematge amb passadissos elevats.

Definició: Sistema d’emmagatzematge 
independent operat manualment que disposa d’un 
o diversos nivells transitables superiors que 
permeten accedir a la prestatgeria en tota la seva 
alçada (punt 3.2.2 de la norma UNE 58011). 

Sistema de manipulació de càrregues: Manual. 

Ocupació personal: Sí, per personal que manipula 
les càrregues.

5.1. Condicions exigibles al sistema d’emmagatzematge 

Resistència al foc de l’estructura

Els suports dels passadissos elevats, així com els seus terres o forjats i escales d’accés, han 
d’assolir la resistència al foc mínima especificada a la taula 2.2 de l’annex II del RSCIEI, en funció 
de la tipologia de l’establiment o sector d’incendis on es trobi i del nivell de risc intrínsec del sector. 
Tanmateix, i sota les condicions especificades a l’apartat 4.2.3 de l’annex II, es poden aplicar els 
valors de la taula 2.3 següent: 

* La justificació dels valors de resistència al foc s’ha d’acreditar amb la descripció del sistema de protecció emprat juntament  amb 
 la documentació tècnica i assaigs necessaris. 

Si es disposa a tot el sector d’incendis d’un sistema d’extinció automàtica (instal·lat als diferents 
nivells de les prestatgeries segons norma UNE-EN 12845) i d’un sistema de control i evacuació de 
fums d’incendi (dissenyat segons la norma UNE 23.585), no caldrà complir els límits de 
percentatge de superfície sobre rasant especificats a l’apartat 4.2.3 i tampoc caldrà justificar la 
resistència al foc estructural del sistema d’emmagatzematge. L’adopció d’aquestes mesures serà 
aplicable únicament en entreplantes que es trobin obertes (sense tancaments) tant per sobre com 
per sota. 

Altres condicions de seguretat en cas d’incendi

Cal complir les condicions d’evacuació establertes a l’apartat 6 de l’annex II, entenent que els 
passadissos elevats són també zones ocupables; en sectors de risc mitjà i alt els recorreguts 
màxims d’evacuació seran de 25 metres. L’ús d’aquestes zones serà únicament 
d’emmagatzematge. 

Cal complir les condicions que estableix l’apartat 8.1 (punts 1, 2 i 3) de l’annex II; els passadissos 
elevats també han de complir les especificacions d’aquest apartat 8.1. 

Cal complir les condicions estableix l’apartat 8.2 de l’annex II. 

La superfície dels passadissos elevats computa amb la del sector d’incendis. 

Cal dotar els passadissos elevats de les instal·lacions de protecció contra incendis d'acord amb les 
prescripcions de l’annex III del Reglament. 

TAULA 2.3  
4.2.3 La taula 2.3 s’aplica als entresolats en edificis industrials de tipus B i C, 
sempre que es compleixi el següent:

Tipus B Tipus C NIVELL DE 
RISC

INTRÍNSEC 
Sobre rasant Sobre rasant 

Risc baix R 15* No s’exigeix 

Risc mitjà R 30* R 15* 

Risc alt R 60* R 30* 

- Que el 90% de la superfície de l’establiment, com a mínim, es trobi en planta baixa, i 
el 10% en planta sobre rasant. 
- Que es justifiqui mitjançant càlculs que l’entresolat suporta la fallada de coberta. 
- Que els recorreguts d’evacuació , des de qualsevol punt de l’establiment fins a una 
sortida de planta o edifici, no superin els 25 m. 

Activitats de risc intrínsec baix:
- L’entresolat podrà ser fins el 20% de la superfície total. 
- Els recorreguts d’evacuació fins a una sortida d’edifici poden ser de 50 m sempre 
que el nombre d’ocupants sigui inferior a 25 persones.

Disposicions
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6. Sistema d’emmagatzematge en entreplantes sobre prestatgeries

Definició: Sistema d’emmagatzematge independent 
desmuntable que permet crear superfícies diàfanes 
en alçada, suportat per les pròpies prestatgeries i 
amb capacitat per suportar una sobrecàrrega d’ús o 
les accions d’altres instal·lacions fixades sobre elles; 
aquest sistema està suportat per una prestatgeria 
que pertany a un altre sistema d’emmagatzematge 
(punt 3.5.2 de la norma UNE 58011). 

Sistema de manipulació de càrregues: Manual. 

Ocupació personal: Sí, per personal que manipula 
les càrregues. 

6.1. Condicions exigibles al sistema d’emmagatzematge  

Resistència al foc de l’estructura

Els suports de les entreplantes, així com els seus terres o forjats i escales d’accés, han d’assolir la 
resistència al foc mínima especificada a la taula 2.2 de l’annex II del RSCIEI, en funció de la 
tipologia de l’establiment o sector d’incendis on es trobi i del nivell de risc intrínsec del sector. 
Tanmateix, i sota les condicions especificades a l’apartat 4.2.3 de l’annex II, es poden aplicar els 
valors de la taula 2.3 següent: 

* La justificació dels valors de resistència al foc s’ha d’acreditar amb la descripció del sistema de protecció emprat juntament  amb 
 la documentació tècnica i assaigs necessaris. 

Si es disposa a tot el sector d’incendis d’un sistema d’extinció automàtica (instal·lat als diferents 
nivells de les prestatgeries segons norma UNE-EN 12845) i d’un sistema de control i evacuació de 
fums d’incendi (dissenyat segons la norma UNE 23.585), no caldrà complir els límits de 
percentatge de superfície sobre rasant especificats a l’apartat 4.2.3 i tampoc caldrà justificar la 
resistència al foc del sistema d’emmagatzematge. L’adopció d’aquestes mesures serà aplicable 
únicament en entreplantes que es trobin obertes (sense tancaments) tant per sobre com per sota. 

Altres condicions de seguretat en cas d’incendi

Cal complir les condicions d’evacuació establertes a l’apartat 6 de l’annex II, entenent que les 
entreplantes són també zones ocupables; en sectors de risc mig i alt els recorreguts màxims 
d’evacuació seran de 25 metres. L’ús d’aquestes zones serà únicament d’emmagatzematge. 
Cal complir les condicions establertes a l’apartat 8.1 (punts 1, 2 i 3) de l’annex II; els terres de les 
entreplantes també han de complir les especificacions d’aquest apartat 8.1. 
Cal complir les condicions establertes a l’apartat 8.2 de l’annex II. 
La superfície de les entreplantes computa juntament amb la del sector d’incendis. 
Cal dotar les entreplantes de les instal·lacions de protecció contra incendis d'acord amb les 
prescripcions de l’annex III del Reglament. 

TAULA 2.3  
4.2.3 La taula 2.3 s’aplicarà als entresolats en edificis industrials de tipus B i C, 
sempre que es compleixi el següent:

Tipus B Tipus C NIVELL DE 
RISC

INTRÍNSEC 
Sobre rasant Sobre rasant 

Risc baix R 15* No s’exigeix 

Risc mitjà R 30* R 15* 

Risc alt R 60* R 30* 

- Que el 90% de la superfície de l’establiment, com a mínim, es trobi en planta baixa, i 
el 10% en planta sobre rasant. 
- Que es justifiqui mitjançant càlculs que l’entresolat suporta la fallada de coberta. 
- Que els recorreguts d’evacuació, des de qualsevol punt de l’establiment fins a una 
sortida de planta o edifici, no superin els 25 m. 

Activitats de risc intrínsec baix:
- L’entresolat pot ser fins el 20% de la superfície total. 
- Els recorreguts d’evacuació fins a una sortida d’edifici poden ser de 50 m, sempre 
que el nombre d’ocupants sigui inferior a 25 persones.

Disposicions
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7. Sistema d’emmagatzematge en entreplantes sobre pilars

Definició: Sistema d’emmagatzematge 
independent sobre pilars, desmuntable, que 
permet crear superfícies diàfanes en alçada, amb 
capacitat per suportar una sobrecàrrega d’ús o les 
accions d’altres instal·lacions fixades sobre elles; 
aquest sistema està format per pilars als quals es 
fixa un entramat horitzontal, sobre el qual recolza 
el pis o superfície útil (punt 3.5.1 de la norma UNE 
58011). 

Sistema de manipulació de càrregues: Manual. 

Ocupació personal: Sí, per personal que manipula 
les càrregues.

7.1 Condicions exigibles al sistema d’emmagatzematge

Resistència al foc de l’estructura

Els suports de les entreplantes, així com els seus terres o forjats i escales d’accés, han d’assolir la 
resistència al foc mínima especificada a la taula 2.2 de l’annex II del RSCIEI, en funció de la 
tipologia de l’establiment o sector d’incendis on es trobi i del nivell de risc intrínsec del sector. 
Tanmateix, i sota les condicions especificades a l’apartat 4.2.3 de l’annex II, es poden aplicar els 
valors de la taula 2.3 següent: 

* La justificació dels valors de resistència al foc s’ha d’acreditar amb la descripció del sistema de protecció emprat juntament  amb 
 la documentació tècnica i assaigs necessaris. 

No cal justificar el compliment de la resistència al foc als sistemes d’emmagatzematge amb 
ocupació ocasional, d’un sol nivell d’entreplanta i amb una superfície màxima de 50 m²; sempre 
que qualsevol de les seves dimensions no superi els 10 metres de longitud. En cap cas 
s’admetran recorreguts d’evacuació ni espais generals de circulació de l’activitat que discorrin per 
sota d’aquest sistema d’emmagatzematge. 

Altres condicions de seguretat en cas d’incendi

Cal complir les condicions d’evacuació establertes a l’apartat 6 de l’annex II, entenent que les 
entreplantes són també zones ocupables. L’ús d’aquestes zones serà únicament 
d’emmagatzematge. 

Cal complir les condicions establertes a l’apartat 8.1 (punts 1, 2 i 3) de l’annex II; els terres de les 
entreplantes també han de complir les especificacions d’aquest apartat 8.1. 

La superfície de les entreplantes computa juntament amb la del sector d’incendis. 

Cal dotar les entreplantes de les instal·lacions de protecció contra incendis d'acord amb les 
prescripcions de l’annex III del Reglament. 

TAULA 2.3  
4.2.3 La taula 2.3 s’aplicarà als entresolats en edificis industrials de tipus B i C, 
sempre que es compleixi el següent:

Tipus B Tipus C NIVELL DE 
RISC

INTRÍNSEC 
Sobre rasant Sobre rasant 

Risc baix R 15* No s’exigeix 

Risc mitjà R 30* R 15* 

Risc alt R 60* R 30* 

- Que el 90% de la superfície de l’establiment, com a mínim, es trobi en planta baixa, i 
el 10% en planta sobre rasant. 
- Que es justifiqui mitjançant càlculs que l’entresolat suporta la fallada de coberta. 
- Que els recorreguts d’evacuació, des de qualsevol punt de l’establiment fins a una 
sortida de planta o edifici, no superin els 25 m. 

Activitats de risc intrínsec baix:
- L’entresolat podrà ser fins al 20% de la superfície total. 
- els recorreguts d’evacuació fins a una sortida d’edifici poden ser de 50 m sempre 
que el nombre d’ocupants sigui inferior a 25 persones.

(12.201.041)
Disposicions
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ORDRE

INT/323/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l’Ediicació (CTE).
L’article 132 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou, en tot 

cas, la regulació, la planificació i l’execució de mesures relatives a les emergències i 
la seguretat civil, i també la direcció i la coordinació dels serveis de protecció civil, 
que inclouen els serveis de prevenció i extinció d’incendis, sens perjudici de les 
facultats dels governs locals en aquesta matèria, respectant el que estableixi l’Estat en l’exercici de les seves competències en matèria de seguretat pública.

La Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 
en establiments, activitats, infraestructures i edificis preveu en l’article 13 que les 
condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis són les que estableix la 
normativa tècnica dictada a aquest efecte. La normativa tècnica actualment vigent 
en aquesta matèria és el Reglament de Seguretat contra Incendis en els Establiments Industrials (RSCIEI), aprovat pel Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, i el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.

La Llei 3/2010 esmentada preveu, en l’article 15, que els reglaments tècnics de 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis poden ésser desenvolupats mitjançant ins-
truccions tècniques complementàries, que també tindran caràcter reglamentari.

L’apartat segon del mateix article 15 preveu que les instruccions tècniques com-
plementàries esmentades són aprovades per ordre del conseller o consellera del 
departament competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis i s’han de 
publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments ha elaborat 
diverses instruccions tècniques complementàries que ha considerat necessàries per 
al desenvolupament dels reglaments tècnics de prevenció i seguretat en matèria d’incendis i n’ha fet difusió a través del web del Departament d’Interior, per tal de 
contribuir a resoldre i aclarir qüestions tècniques sobre la matèria esmentada.

Per tot el que s’ha esmentat, cal aprovar i publicar les instruccions tècniques 
complementàries dictades en matèria de prevenció i seguretat en incendis.

D’acord amb el que disposen l’article 132 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i l’article 40 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern i, en virtut de l’article 15 esmentat de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i en ús de les facultats que em són atribuïdes,

ORDENO:

Article únic
S’aproven les instruccions tècniques complementàries del Document Bàsic de 

Seguretat en cas d’Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), que 
figuren en els annexos d’aquesta Ordre.

Barcelona, 11 d’octubre de 2012

FELIP PUIg I gODES

Conseller d’Interior

Disposicions
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SP 109. Condicions de seguretat en ediicis amb alçada d’evacuació superior a 50 metres

INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

CONDICIONS DE SEGURETAT EN EDIFICIS AMB 
ALÇADA D’EVACUACIÓ SUPERIOR A 50 METRES

     
1/3

 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
109:2012

Objecte

Definir les condicions de seguretat que cal garantir en edificis amb alçada d’evacuació superior als 50 
metres (edificis de gran alçada - EGA). 

Resolució

Atesa la manifesta dificultat d’intervenció i evacuació que presenta aquesta tipologia edificatòria, 
s’hauran de complementar les condicions de seguretat en cas d’incendi que especifica el Codi tècnic 
de l’edificació (documents bàsics “Seguretat en cas d’incendi” i “Seguretat d’utilització i accessibilitat”) 
amb les mesures que es descriuen a continuació: 

1. Accessibilitat per a bombers

‚ L’edifici ha de tenir un mínim de 2 façanes accessibles, les més representatives per dimensió i com 
a mínim del 50% del perímetre en plantes irregulars. Les obertures accessibles de façana han 
d’estar correctament senyalitzades i ser fàcilment identificables. 

‚ S’ha de disposar d’un mínim de tres hidrants i han d’estar ubicats de manera que la distància des 
de qualsevol punt d’una façana accessible a nivell de rasant estigui a menys de 50 metres d’un 
hidrant. Per evitar els danys causats per la caiguda de materials de façana, no s’han de 
comptabilitzar els hidrants situats perpendicularment a menys de 15 metres del pla de façana. La 
xarxa d’abastament d’aigua haurà de garantir el funcionament simultani de tres hidrants com a 
mínim durant dues hores. 

‚ Hi ha d’haver un ascensor d’emergència amb una autonomia mínima de dues hores, situat dins del 
vestíbul d’independència d’escales especialment protegides. Aquestes escales estaran situades de 
manera que la distància màxima des de la porta d’accés a aquest vestíbul des de la planta fins a 
tot origen d’evacuació sigui de 50 metres. Els vestíbuls d’independència que protegeixen els 
ascensors d’emergència han de tenir una superfície mínima de 6 m2, dimensionats per a 
l’evacuació de persones discapacitades. Cada 8 plantes la superfície mínima d’aquest vestíbul 
haurà de ser de 25 m2 i estar compartimentats mitjançant elements amb resistència al foc EI-180. 
Aquest ascensor s’ajustarà als requeriments tècnics especificats en la norma UNE-EN 81-72 
“Regles de seguretat per a la construcció i instal·lació d’ascensors. Aplicacions particulars per als 
ascensors de passatgers i passatgers i càrregues. Part 72: ascensors contra incendis”, o la norma 
que la substitueixi. 

2. Límits a l’extensió de l’incendi

‚ Fins a 28 metres d’alçada d’evacuació, els sectors d’incendi podran estar configurats per un màxim 
de 3 plantes. 

‚ Cada planta situada per sobre dels 28 metres d’alçada d’evacuació s’ha de configurar com a 
sector d’incendi independent. 

‚ Cada planta per sota del soterrani primer, excloses les d’ús d'aparcament, ha de formar un sector 
d’incendi independent. 

Disposicions
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3. Evacuació

Evacuació ascendent: 

‚ Totes les escales d’evacuació ascendent de l’edifici han de ser especialment protegides. 

‚ A la planta de sortida de l’edifici, s’ha d’interrompre la continuïtat de les escales d’evacuació 
ascendent respecte de les escales d’evacuació descendent amb elements constructius fixos que 
impedeixin també el pas de fums durant l’evacuació. 

‚ Les plantes soterrani amb una superfície superior a 300 m2 han de disposar com a mínim de dues 
sortides de planta. 

Evacuació descendent: 

‚ Totes les escales han de disposar de vestíbul d’independència a la planta de sortida d’edifici. En el 
cas que desembarquin a un sector de risc mínim serà suficient la seva compartimentació, o bé el 
desembarcament directament a l’exterior. 

‚ Si hi ha escales exteriors, han de disposar de vestíbul d’independència als seus accessos a les 
plantes pis; els materials emprats en la construcció de les escales exteriors han d’impedir la visió 
directa al buit. 

‚ La longitud dels recorreguts d’evacuació fins a alguna sortida de planta ha de ser inferior a 35 
metres. La longitud dels recorreguts d’evacuació des del seu origen fins a algun punt des del qual 
hi hagi com a mínim dos recorreguts alternatius serà de 15 metres.  

4. Instal·lacions de protecció

‚ S’ha d’instal·lar un sistema de detecció i alarma d’incendis que cobreixi tot l’edifici. 

‚ S’ha de cobrir tot l’edifici amb boques d'incendi equipades BIE-25. En tots els vestíbuls 
d’independència dels ascensors d’emergència assenyalats a l’apartat 1 s’instal·larà, en un equip de 
boca d’incendi equipada BIE-25, un ràcord independent de 45 mil·límetres, amb clau incorporada, 
per a utilització dels bombers. Cal dimensionar la xarxa d’alimentació d’aquesta instal·lació per 
garantir a la sortida de 45 mil·límetres una pressió dinàmica mínima de 8,5 bar i un cabal de 400 
litres per minut. Cada quatre plantes s’instal·larà una clau de seccionament de la instal·lació. 

‚ La reserva d’aigua destinada a la xarxa de BIE ha de ser de 25 m3. Aquest volum permet alimentar 
tant les BIE-25 d’ús públic durant dues hores, o la instal·lació específica d’ús exclusiu de bombers 
definida en el punt anterior. Cal afegir a aquesta reserva la corresponent a la demanda del sistema 
d’extinció automàtica d’aigua. 

‚ S’ha de protegir tot l’edifici amb una instal·lació automàtica d’extinció per aigua. En recintes que ho 
requereixin es pot utilitzar un agent extintor diferent. Es pot eximir de la necessitat de disposar 
d'aquesta instal·lació els edificis de gran alçada d’ús residencial habitatge que disposin d’unes 
condicions de sectorització que per si mateixes limitin la propagació de l’incendi tant verticalment 
com horitzontalment entre plantes i recintes de cada planta respectivament, tot garantint la 
disponibilitat d’aigua contra incendis, en cadascuna de les plantes sobre rasant, en condicions de 
cabal i pressió suficients per a ús exclusiu dels bombers en cas d’incendi. 

‚ Els llocs de comandament i control de les instal·lacions de ruixadors i de detecció s’hauran d’ubicar 
en zones comunes i fàcilment accessibles. 

Disposicions
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‚ Les columnes seques de les plantes soterrani han de ser independents de les que donen servei a 
les plantes pis. Cada columna seca ha de disposar de la seva pròpia connexió de servei, i a la 
seva tapa s’identificarà l’escala i les plantes a què correspon. El sistema de columna seca ha de 
garantir les condicions d’estanqueïtat i resistència mecànica per garantir una pressió estàtica de 15 
bar en el punt hidràulicament més desfavorable. 

‚ Hi ha d’haver un dispositiu que, en cas d’activació del sistema d’extinció automàtica i/o detecció, 
enviï tots els ascensors a planta baixa. 

‚ S’ha d’instal·lar un sistema de comunicació exclusiu per a la intervenció de bombers en l’interior 
dels ascensors d’emergència i en tots els seus vestíbuls d’independència. Hi ha d’haver una 
central de comunicacions en planta baixa. 

‚ S’ha de senyalitzar el número o denominació de la planta en el recinte de totes les escales i en tots 
els vestíbuls d’independència. Aquest senyal serà d’un color diferent per cada escala. 

Disposicions
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Objecte

Definir i complementar les condicions de seguretat en cas d’incendi per a les noves llars d’infants i 
escoles bressol (establiments educatius per a usuaris amb menys de 3 anys) especificades en el Codi 
tècnic de l’edificació. 

Resolució

Les condicions en matèria de seguretat en cas d’incendi exigibles a les llars d’infants es troben 
regulades en els documents bàsics Seguretat en cas d’incendi (SI) i Seguretat d’utilització i 
accessibilitat (SUA) del Codi tècnic de l’edificació DB-SI/SUA. Les característiques específiques dels 
ocupants (nens/nenes fins a 3 anys amb mobilitat reduïda) fa que les condicions de seguretat 
s’assimilin a les exigides a l’ús hospitalari, segons la resposta publicada a Recopilación de consultas 
dirigidas a la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (Ministerio de Vivienda).

L’aplicació d’aquest ús hospitalari s’ha de fer excloent els requeriments de seguretat que no tenen 
sentit en una llar d’infants. Considerant les condicions específiques d’aquests establiments i dels seus 
ocupants, es descriuen a continuació mesures de seguretat en cas d’incendi que adapten el CTE per a 
un ús hospitalari.

S’aplicarà a les llars d’infants situades en edificis aïllats i llars d’infants integrades en edificis amb 
altres usos.  

‚ Les llars d’infants integrades en centres docents o altres activitats han d’estar sectoritzades 
respecte d’aquests usos. 

‚ Les amplades mínimes dels elements d’evacuació han de ser: 

̇ Portes i passos: œ 0,80 metres. 

̇ Passadissos:  œ 1 metre. 

̇ Ample de les escales: œ 1 metre, i 1,10 metres per ocupacions superiors a 100 
persones.

‚ En els vestíbuls d’independència, la distància mínima entre els contorns de les superfícies 
escombrades per les portes del vestíbul ha de ser de 0,50 metres. 

‚ Només s’han d’instal·lar boques d’incendi equipades BIE 25 en aquelles llars d’infants amb 
superfície total construïda superior a 2.000 m². 

Disposicions
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Objecte

Definir les condicions de seguretat en cas d’incendi per als nous centres residencials i centres de dia 
per a gent amb dependència i gent gran, com els habitatges tutelats, les llars residència, les 
residències assistides i els centres de dia, expressades al Codi tècnic de l’edificació.   

Resten fora de l’objecte d’aquesta instrucció els centres sociosanitaris, els quals s’assimilaran, atenent 
a les característiques dels seus ocupants, a Ús Hospitalari.

Resolució

Les condicions en matèria de seguretat en cas d’incendi exigibles a aquests establiments es troben 
regulades en els documents bàsics Seguretat en cas d’incendi (DB-SI) i Seguretat d’utilització i 
Accessibilitat (DB-SUA) del Codi tècnic de l’edificació (CTE). L’aplicació de les condicions de seguretat 
a les diferents tipologies de centres es farà atenent el grau de dependència dels ocupants i adaptant 
les condicions de seguretat en funció de les característiques assistencials del centre.  

Per dur a terme l’adaptació dels amples d’evacuació en el cas concret d’existència de places per a 
persones sense necessitats hospitalàries, el projectista haurà d’identificar a la documentació 
presentada per a la tramitació de llicència, i de conformitat amb el titular de l’establiment, les 
habitacions i plantes on estaran situades aquestes places. La no-existència d’aquesta informació 
portarà a l’assimilació d'aquestes places com a places d’hospitalització (1).

Tot seguit es defineixen els usos del CTE per a les diferents tipologies d’establiments, amb les 
adaptacions de seguretat en cas d’incendi que la tipologia d’usuaris admeti: 

1. Habitatges tutelats
Són establiments que es componen d'un conjunt d'habitatges, reduïts o complets, en nombre variable i 
amb estances d’ús comú. Ofereixen un servei d'acolliment alternatiu a persones amb un grau de 
dependències molt lleu i persones grans autònomes, que són capaces de participar en el manteniment 
i la cura de la llar, les circumstàncies socials de les quals no els permeten romandre a la pròpia llar. 
Constitueixen el domicili habitual de les persones usuàries, afavoreixen la màxima independència 
personal i afavoreixen també la vida comunitària i la integració social. 

Les condicions de seguretat en cas d’incendi s’assimilen a un Ús residencial habitatge segons el CTE. 

2. Llars residència 
Són establiments que presten serveis d'acolliment residencial de caràcter permanent o temporal per a 
persones amb un grau de dependència lleu i persones grans amb un grau d'autonomia suficient per a 
les activitats de la vida diària, que requereixen determinat nivell d'organització i suport personal. Les 
llars residència poden donar servei als col·lectius de gent gran, persones amb disminució física, 
persones amb disminució psíquica i persones amb malaltia mental. 

Disposicions
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Les condicions de seguretat en cas d’incendi s’assimilen a un Ús residencial públic segons el CTE.  

Les habitacions incloses dins dels mòduls residencials, sectoritzades en el seu conjunt i amb 
superfície construïda inferior a 500 m², no caldrà que disposin de portes EI2 30-C5 d’accés. Els 
elements que separin mòduls residencials entre si, o amb altres zones de l’establiment, hauran de ser 
almenys EI 60. 

Atenció: si en un mateix edifici es comparteixen serveis de llar residència i residència assistida, tot 
l’edifici haurà de garantir les condicions de seguretat corresponents a la residència assistida.  

3. Residències assistides 
Són establiments que presten serveis d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i 
d’assistència integral a les activitats a persones amb un grau de dependència moderat i persones 
grans amb dependències que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la 
vida diària, que necessiten supervisió constant i que tenen una situació sociofamiliar que requereix la 
substitució de la llar. Les residències poden ser residències assistides per a gent gran, residencies per 
a persones amb disminució física i residències per a persones amb disminució psíquica. 

Les condicions de seguretat en cas d’incendi s’assimilen a un ús hospitalari segons el CTE, amb les 
següents modificacions: 

‚ Les residències assistides que ocupin una part de qualsevol edifici (fins i tot edificis amb un ús 
hospitalari) han d’estar sectoritzades respecte a aquests usos. ‚ En el cas que l’activitat no disposi de places d’hospitalització (1), els elements d’evacuació 
podran adoptar les següents dimensions : 

- Amplada mínima de passadissos 1,60 m (2)

- Amplada mínima de les portes 0,80 m 
- Les escales previstes per a l’evacuació de persones tindran una amplada mínima 

d'1,20 m d’acord amb la taula 4.1 del DB-SUA 1 per a ús sanitari “altres zones”. En el 
cas que, en una escala, també hi conflueixin recorreguts d’evacuació per a persones 
hospitalitzades, s’adoptaran els amples resultants més restrictius. 

4. Centres de dia 
Són establiments que presten serveis d'acolliment diürn a persones amb dependència, que necessiten 
organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària i complementen l'atenció pròpia 
de l'entorn familiar. Els centres de dia poden donar servei als col·lectius següents: gent gran, persones 
amb disminució física, persones amb disminució psíquica i persones amb malaltia mental. 

Les condicions de seguretat en cas d’incendi s’assimilen a un ús hospitalari segons el CTE, amb les 
següents modificacions: 

Disposicions
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‚ Els centres de dia que ocupin una part de qualsevol edifici (fins i tot edificis amb un ús
hospitalari) han d’estar sectoritzats respecte a aquests usos, tret que siguin residencies per al 
mateix tipus d’usuaris. ‚ Els elements d’evacuació  podran adoptar les següents dimensions : 

- Amplada mínima de passadissos 1,60 m (2)

- Amplada mínima de les portes 0,80 m 
- Les escales previstes per a l’evacuació de persones tindran una amplada mínima 

d'1,20 m d’acord amb la taula 4.1 del DB-SUA 1 per a ús sanitari “altres zones”. En el 
cas que, en una escala, també hi conflueixin recorreguts d’evacuació per a persones 
hospitalitzades s’adoptaran els amples resultants més restrictius. ‚ No caldrà disposar de dos sectors per planta per superfícies construïdes inferiors a 90 m². ‚ Només s’han d’instal·lar boques d’incendi equipades BIE 25 en aquells centres de dia amb 

superfície total construïda superior a 500 m². 

1 Places d’hospitalització: 
Places per a residents que, pel seu grau de dependència i necessitats d’atenció hospitalària, han de mantenir-se enllitats en el transcurs 
d’una evacuació del centre.

2 Reducció dels amples d’evacuació en els passadissos: 
S’ha de garantir un ample mínim d’ 1,6 metres per al pas simultani de dues cadires de rodes en el transcurs d’una evacuació. Aquest ample 
s’ha definit de conformitat amb les normes d’accessibilitat DB SUA i Decret 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya. 

Disposicions
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Objecte

Definir les alçades mínimes lliures en locals de pública concurrència a fi de garantir les condicions de 
seguretat en cas d’incendi per als seus ocupants, ateses les situacions d’alta ocupació que s’hi poden 
produir.

Resolució

El Reglament general de policia d’espectacles públics i activitats recreatives (RGPEAR), aprovat pel 
Reial decret 2816/1982, de 27 d’agost, i parcialment derogat pel Codi tècnic de l’edificació (CTE), 
especifica les alçades mínimes lliures que cal mantenir en locals destinats a espectacles. A Catalunya, 
aquests queden definits en la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives. 

El RGPEAR fa esment del caràcter supletori respecte de les disposicions especials dictades per tal de 
garantir, entre d’altres aspectes, la seguretat ciutadana i la prevenció d’incendis. 

Atès aquest caràcter supletori i els dubtes que es poden presentar a l’hora de garantir una alçada 
mínima lliure en establiments públics, és necessari determinar aquesta alçada mínima lliure per a 
certes activitats per raó del seu propi risc d’incendi i les seves condicions d’ocupació. 

1. L’alçada mínima lliure de 3,20 metres que estableix l’article 10 del RGPEAR s’haurà de complir 
per als espectacles públics que tinguin lloc en edificis i locals coberts, tal com es defineixen a 
l’annex I del Decret 112/2010 i com es classifiquen a la part II del mateix annex I del Decret. 

2. Ateses les condicions d’elevada ocupació que presenten determinades activitats, s’haurà de 
mantenir una alçada mínima lliure de 3,20 metres en els següents establiments i zones d’Ús 
pública concurrència segons el Codi tècnic de l’edificació: 

‚ Tots els establiments que disposin de pista de ball, independentment de la seva superfície. 

‚ Establiments amb zones amb densitat d’ocupació inferior a 1 m2/persona, segons l’apartat 2 
“Càlcul de l’ocupació” de la secció SI 3 del CTE. 

‚ Zones o recintes amb ocupació igual o superior a 500 persones. 

En tots tres casos s’exceptuen els lavabos i aquelles zones no accessibles al públic. 

Disposicions
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Objecte

Definir les condicions de seguretat en cas d’incendi per als nous centres residencials per a menors 
tutelats per l’administració, en compliment del Codi tècnic de l’edificació. 

Resolució

Les condicions en matèria de seguretat en cas d’incendi exigibles a aquests establiments es troben 
regulades en els documents bàsics Seguretat en cas d’incendi (DB-SI) i Seguretat d’utilització i 
accessibilitat (DB-SUA) del Codi tècnic de l’edificació (CTE). 

Les característiques específiques dels  centres dependents de la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família fan que en alguns casos no es 
pugui, assimilar directament als usos establerts al CTE. 

Atenent aquest fet, i prenent com a referència les particularitats de l’activitat i els usuaris del centre, es 
classificaran en el marc que determina el CTE els diferents centres: 

1. Centres residencials d’acció educativa (CRAE) 

Són establiments que presten serveis d’acolliment residencial temporal a infants i adolescents 
d’entre 0 i 18 anys amb mesura administrativa d’acolliment simple en institució. Aquests centres donen 
resposta a situacions i necessitats educatives i assistencials que requereixen una especialització 
tècnica en la seva guarda i educació alternativa a la seva família d’origen. 

Les condicions de seguretat en cas d’incendi en aquests tipus de centres s’assimilen a un ús
residencial públic d'acord amb el CTE. Pel que fa a l’evacuació, i atès que els ocupants es troben sota 
tutela, es podran adoptar mesures alternatives. (1)

Les zones dels centres destinades a allotjament permanent inferiors a 500 m², amb una ocupació 
màxima de 10 persones i sectoritzades respecte a la resta del centre, no caldrà que disposin de portes 
EI2 30-C5  d’accés a les habitacions.  

2. Centres d’acolliment (CA) 

Són establiments residencials per a una estada limitada i transitòria d’infants i adolescents d’entre 0 
i 18 anys en risc o situació de desemparament. En aquests centres s’exerceix una atenció immediata i 
transitòria dels menors desemparats, analitzant la seva problemàtica i proposant el tipus de mesures 
aplicables, exercint la guarda i educació dels infants i adolescents atesos. 

Les condicions de seguretat en cas d’incendi en aquests tipus de centres s’assimilen a un ús
residencial públic d'acord amb el CTE. Pel que fa a l’evacuació, i atès que els ocupants es troben sota 
tutela, es podran adoptar mesures alternatives. (1)

Les zones dels centres destinades a allotjament permanent inferiors a 500 m², amb una ocupació 
màxima de 10 persones i sectoritzades respecte a la resta del centre, no caldrà que disposin de portes 
EI2 30-C5  d’accés a les habitacions.  

Disposicions
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3. Centres residencials d’educació intensiva (CREI) 

Són establiments residencials per a una estada limitada d’adolescents i joves tutelats, d’entre 12 i 
18 anys, que presenten alteracions conductuals que requereixen uns sistemes d’educació intensiva. 
En aquests centres, amb mesures estructurals de protecció del menor, es dóna resposta a les 
necessitats educatives i assistencials específiques d’aquest tipus de població. 

Les condicions de seguretat en cas d’incendi s’assimilen a un ús residencial públic. Pel que fa a 
l’evacuació, i atès  que els ocupants es troben sota tutela, es podran adoptar mesures alternatives. (1)

4. Pisos assistits per a joves 

Dins d’aquesta tipologia s’engloben diferents variants, com ara: 

‚ Pis assistit per a joves de 16 a 18 anys 
Es tracta d’un servei especialitzat d’habitatge per a joves menors d’edat tutelats per 
l’Administració per tal de preparar de forma gradual i progressiva el desinternament dels 
menors atesos. 

‚ Pis assistit per a joves més grans de 18 anys
Es tracta d’un servei especialitzat d’habitatge per a joves sense recursos propis ni 
familiars que, en arribar a la majoria d’edat, surten de les institucions, i a qui s'ofereix un 
acompanyament educatiu durant el procés d’assoliment de l’autonomia personal. 

‚ Pis per a joves vinculats a programes d’inserció laboral
Es tracta d’un servei especialitzat d’habitatge per a joves treballadors tutelats, de 16 a 
18 anys, o extutelats, de 18 a 21 anys, que tenen la finalitat de donar resposta a 
necessitats assistencials, educatives i laborals i preparar-los per la integració social i 
laboral.

Les condicions de seguretat en cas d’incendi s’assimilen a un ús residencial habitatge d'acord amb el 
CTE.

1 Evacuació als centres amb ocupants sota tutela  

En el cas d’evacuació de les residències per a menors sota tutela es disposaran de mesures suficients per tal de 
garantir que els ocupants puguin abandonar o arribar a un lloc segur dins el mateix edifici en condicions de 
seguretat.  

En el cas que no es puguin complir les condicions expressades al CTE DB SI 3, el tècnic projectista es podrà 
acollir al punt 1 del capítol III dels criteris generals d’aplicació del CTE DB SI aplicable a les zones destinades a 
allotjar persones sota el règim de privació de llibertat o amb limitacions psíquiques. En el seu lloc, es podran 
aplicar altres condicions alternatives, justificant-ne la validesa tècnica i sempre que es compleixi l’exigència 
bàsica del SI 3: Evacuació d’ocupants. 

(12.202.104)
Disposicions
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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 ediicis.

L’article 132 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou, en tot 
cas, la regulació, la planificació i l’execució de mesures relatives a les emergències i 
la seguretat civil, i també la direcció i la coordinació dels serveis de protecció civil, 
que inclouen els serveis de prevenció i extinció d’incendis, sens perjudici de les 
facultats dels governs locals en aquesta matèria, respectant el que estableixi l’Estat en exercici de les seves competències en matèria de seguretat pública.

La Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 
en establiments, activitats, infraestructures i edificis preveu en l’article 13 que les 
condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis són les que estableix la 
normativa tècnica dictada a aquest efecte. La normativa tècnica actualment vigent 
en aquesta matèria és el Reglament de Seguretat contra Incendis en els Establiments Industrials (RSCIEI), aprovat pel Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, i el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.

La Llei 3/2010, del 18 de febrer, esmentada preveu, a l’article 15, que els regla-
ments tècnics de prevenció i seguretat en matèria d’incendis poden ser desplegats 
mitjançant instruccions tècniques complementàries, que també tindran caràcter 
reglamentari.

L’apartat segon del mateix article 15 preveu que les instruccions tècniques com-
plementàries esmentades són aprovades per ordre del conseller o consellera del 
departament competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis i s’han de 
publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments ha elaborat 
diverses instruccions tècniques complementàries que ha considerat necessàries per al 
desplegament dels reglaments tècnics de prevenció i seguretat en matèria d’incendis i n’ha fet difusió a través del web del Departament d’Interior, per tal de contribuir 
a resoldre i aclarir qüestions tècniques sobre la matèria esmentada.

Per tot l’esmentat, es fa necessari, doncs, aprovar i publicar les instruccions tèc-
niques complementàries dictades en matèria de prevenció i seguretat en incendis.

D’acord amb el que disposen l’article 132 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i l’article 40 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern i, en virtut de l’article 15 esmentat de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i en ús de les facultats que em són atribuïdes,

ORDENO:

Article únic
S’aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i 

seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, 
que figuren en els annexos d’aquesta Ordre.

Barcelona, 11 d’octubre de 2012

FELIP PUIg I gODES

Conseller d’Interior
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aNNEx 1

SP 113. Espai suicient de maniobra en els vials amb un accés únic

INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

ESPAI SUFICIENT DE MANIOBRA EN ELS VIALS AMB 
UN ACCÉS ÚNIC

     
1/2

 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
113:2009

Objecte

Definir les condicions mínimes que ha de complir una via d’accés sense sortida en zones urbanes i en 
zones properes a la forest perquè els vehicles d’intervenció disposin d’espai suficient per realitzar la 
maniobra de gir i canvi de sentit. 

Resolució

1. Edificis i/o activitats no industrials

1.1. Zones urbanes

El punt 5 de l’article 1.2 de la secció SI 5 “Intervenció de Bombers” del CTE especifica que les 
vies d’accés sense sortida de més de 20 metres han de disposar d’un espai suficient de 
maniobra per als vehicles del servei d’extinció d’incendis. 

Condicions mínimes que ha de complir aquest espai suficient de maniobra (vegeu l'esquema 
1):

‚ S’ha de poder inscriure una circumferència de 15 metres de diàmetre (D). 

‚ Ha d’estar permanentment lliure de vehicles, obstacles o elements urbans (fanals, 
papereres, bancs...) que impedeixin la circulació i maniobra dels vehicles d’intervenció. 

Les dimensions poden ser ampliades per afectació d’altres requeriments reglamentaris. 
Aquestes condicions afecten nous projectes d’ordenació i urbanització dels terrenys. 

1.2. Zones properes a la forest

En zones edificades limítrofes o interiors a àrees forestals, quan no es pugui disposar de dues 
vies alternatives, l’accés únic ha de finalitzar en un fons de sac de forma circular de 12,50 
metres de radi, tal com es defineix en el punt 6.c) de l’article 1.2 de la secció SI 5 “Intervenció 
de Bombers” del CTE. 

En vials secundaris sense sortida s’ha de disposar d’un espai suficient de maniobra per als 
vehicles del servei d’extinció d’incendis que garanteixi les mateixes condicions que les 
indicades en el punt 1.1 (vegeu l'esquema 1).

2. Edificis i/o activitats industrials

2.1. Zones urbanes

Les vies d’accés sense sortida han de disposar d’un espai suficient de maniobra per als 
vehicles del servei d’extinció d’incendis que garanteixi les mateixes condicions que les 
indicades en el punt 1.1 (vegeu l'esquema 1).

Disposicions
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ESPAI SUFICIENT DE MANIOBRA EN ELS VIALS AMB 
UN ACCÉS ÚNIC

     
2/2

 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
113:2009

2.2. Zones properes a la forest

En zones edificades o urbanitzades limítrofes a àrees forestals, quan no es pugui disposar de 
dues vies alternatives, l’accés únic ha de finalitzar en un fons de sac de forma circular de 12,50 
metres de radi, tal com es defineix en el punt 10 de l’annex II del Reglament de seguretat 
contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI). 

En vials secundaris sense sortida s’ha de disposar d’un espai suficient de maniobra per als 
vehicles del servei d’extinció d’incendis que garanteixi les mateixes condicions que les 
indicades en el punt 1.1 (vegeu l'esquema 1).

Esquema 1

D= 15m 

D= 15m 

Disposicions
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aNNEx 2

SP 115. Barreres tèxtils irrigades i sense irrigar amb funció sectoritzadora

INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

BARRERES TÈXTILS IRRIGADES I SENSE IRRIGAR 
AMB FUNCIÓ SECTORITZADORA

     
1/2

 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
115:2012

Objecte

Definir les condicions de les barreres tèxtils irrigades i sense irrigar instal·lades en els edificis 
industrials i no industrials amb funció compartimentadora. 

Resolució

L’ús de sistemes complexos i no convencionals, com les barreres tèxtils de compartimentació, poden 
assolir les mateixes prestacions de seguretat que altres sistemes convencionals. L’acció simultània 
dels diferents elements, la manca d’una norma o guia específica d’assaig i el caràcter innovador del 
producte, fa necessari disposar de totes les garanties que assegurin el correcte funcionament dels 
sistemes. 

La instal·lació d’aquests sistemes en recorreguts d’evacuació haurà de ser complementada amb una 
porta independent per a persones que garanteixi la correcta evacuació.  

Per tal d’assegurar la correcta instal·lació, funcionament i manteniment del sistema, s’haurà de definir 
a la documentació tècnica en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendi. Les característiques 
del sistema son: 

Definició completa del sistema: 

̇ Valors de la integritat (E) , aïllament (I) o radiació (W) del producte. 

̇ Dimensions màximes admissibles per a la instal·lació del producte. 

̇ Alimentació elèctrica del sistema. Funcionament en situació de fallada elèctrica. 

̇ Característiques hidràuliques del sistema automàtic d’extinció (barrera tèxtil irrigada) : 

̆ Caldrà definir el cabal, pressió i abastament d’aigua previst.  

̆ En el cas que la instal·lació coexisteixi amb altres sistemes que requereixen 
abastament d’aigua, el subministrament ha de ser capaç de subministrar la suma de 
cabals simultanis màxims calculats per a cada sistema. 

̇ Pla de manteniment del producte.  

̇ En el moment de la instal·lació del sistema, l’antiguitat del certificat d’assaig no superarà els 10 
anys.

En el moment de l’acte de comprovació caldrà disposar de la documentació justificativa del sistema 
que exigeix el document bàsic Seguretat en cas d’incendi del Codi tècnic de l’edificació. 

Disposicions
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BARRERES TÈXTILS IRRIGADES I SENSE IRRIGAR 
AMB FUNCIÓ SECTORITZADORA

     
2/2

 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
115:2012

Documentació tècnica a disposar: 

̇ Certificat d’idoneïtat tècnica que verifiqui tots els components i característiques del sistema en 
compliment de l’article 5 del títol V de la introducció del CTE DB SI a l’empara de l’article 5.2 
del Reial decret 314/2006. 

̇ Inscripció del producte en el Registre General del CTE, de conformitat d’acord amb l’article 4, 
punt 4 i consultable a la pàgina web disposada a tal efecte. 

Cortines d’aigua amb funció sectoritzadora

La instal·lació exclusiva d‘un sistema de ruixadors instal·lat en obertures, no complementat per cap 
altre element físic que eviti la propagació d’un incendi, només podrà ser acceptada com a element de 
compartimentació si: 

a) És complementat amb altres elements que evitin el pas del fum. 

b) Es disposa d’un assaig que determini els requeriments d’integritat (E) i/o aïllament (I). 

c) Es disposa d’un certificat d’idoneïtat tècnica. 

Disposicions
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aNNEx 3

SP 120. Sistemes d’hidrants d’incendi per a ús exclusiu de bombers

INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

SISTEMES D’HIDRANTS D’INCENDI PER A ÚS 
EXCLUSIU DE BOMBERS

     
1/2

 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
120:2010

Objecte

Definir les condicions que han de garantir les xarxes d’abastament d’aigua i els sistemes d’hidrants 
d’incendi per a ús exclusiu dels bombers. 

Resolució

1. L’ordenació i la urbanització de terrenys mitjançant figures de planejament han d’incloure la 
instal·lació d’hidrants d’incendi en les xarxes d’abastament d’aigua en les condicions que 
especifica aquesta Instrucció tècnica complementària. 

2. Els edificis, els establiments o les activitats ubicats en àrees urbanitzades, nous o que modifiquin 
les seves condicions de seguretat en cas d’incendi han d’estar protegits per un sistema d’hidrants 
d’incendi que compleixi les condicions d’aquesta Instrucció tècnica complementària. Els projectes 
tècnics d’aquests edificis, establiments o activitats, presentats davant de qualsevol administració, 
hauran de reflectir el compliment d’aquestes condicions. 

3. Els establiments o activitats ubicats en àrees no urbanitzades, nous o que modifiquin les seves 
condicions de seguretat en cas d’incendi, han d’estar protegits per un sistema d’hidrants d’incendi 
que reuneixi les condicions d’aquesta Instrucció Tècnica Complementària. Els projectes tècnics 
d’aquests establiments o activitats, presentats davant de qualsevol administració hauran de 
reflectir el compliment d’aquestes condicions. 

4. En el cas dels establiments industrials, caldrà garantir el compliment d’aquesta Instrucció, de 
manera complementària al que indica l’Annex III del Reglament de seguretat contra incendis en 
els establiments industrials (RSCIEI; RD 2267/2004). 

Condicions que han de reunir els sistemes d’hidrants d’incendi per a un ús exclusiu de 
bombers:

1. Definició

‚ Un hidrant és un aparell hidràulic, connectat a una xarxa d’abastament, destinat a subministrar 
aigua en cas d’incendi en totes les seves fases. 

‚ Aquests hidrants han d’estar emplaçats a la via pública o espais d’accessibilitat equivalent per a 
vehicles de bombers, i a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui 
a menys de 100 metres d’un hidrant. 

‚ Els hidrants s’ubicaran en llocs accessibles per als vehicles d’extinció d’incendis, fora dels espais 
destinats a circulació i estacionament de vehicles, i la seva localització serà senyalitzada d’acord 
amb el que estableix l’annex a la norma UNE 23033 (o norma que la substitueixi). En el cas 
d’hidrants enterrats, la seva tapa serà de color vermell per la cara vista. 

‚ Els hidrants han d’ajustar-se a les prescripcions tècniques indicades al Reial decret 1942/1993, de 
5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, o 
norma que el substitueixi. 
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SISTEMES D’HIDRANTS D’INCENDI PER A ÚS 
EXCLUSIU DE BOMBERS

     
2/2

 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
120:2010

2. Tipologia

‚ Els hidrants exteriors han de ser del tipus de columna hidrant a l’exterior (CHE) o hidrant en 
arqueta. Els hidrants de columna s’ajustaran a les prescripcions tècniques especificades a la 
norma UNE-EN 14384 (o norma que la substitueixi). Els hidrants contra incendis enterrats 
s’ajustaran a les prescripcions tècniques especificades a la norma UNE-EN 14339 (o norma que la 
substitueixi). 

‚ Els hidrants de columna humida només poden instal·lar-se en localitzacions de la franja costanera 
on no siguin previsibles condicions climàtiques severes. Aquests hauran d’estar convenientment 
protegits per evitar-ne el trencament a causa de possibles impactes. 

3. Xarxa d’abastament

‚ El disseny i l’alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar la hipòtesi del 
consum més desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants immediats durant dues hores, i el 
cabal a cadascun d’ells ha de ser de 1000 l/min. La pressió de sortida per cada boca d’hidrant ha 
de ser superior a 102 kPa. 

‚ Aquells hidrants que, excepcionalment, no puguin connectar-se a una xarxa general d’abastament 
d’aigua necessitaran d’una reserva d’aigua adequada (segons UNE 23500, o norma que la 
substitueixi) que garanteixi les condicions especificades al paràgraf anterior. 

4. Manteniment

‚ El manteniment de les condicions hidràuliques i de funcionament dels hidrants correspon al titular 
de l’abastament d’aigua. 

5. Solucions excepcionals

‚ Excepcionalment, en àrees no urbanitzades i en nuclis urbans consolidats amb infraestructures 
hidràuliques existents que no puguin suportar les condicions dels apartats anteriors, els serveis de 
prevenció i extinció d’incendis podran validar condicions distintes amb la imposició d’aquelles 
mesures compensatòries que es considerin convenients. 

Disposicions
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aNNEx 4

SP 121. Nombre de façanes accessibles

INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

NOMBRE DE FAÇANES ACCESSIBLES

     
1/1

 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
121:2012

Objecte

Definir el nombre de façanes accessibles per a bombers que han de garantir els edificis o establiments 
en funció de la seva ocupació. 

Resolució

Els edificis o establiments han de garantir, en funció de la seva ocupació, el nombre mínim de façanes 
accessibles següent: 

Ocupació (persones) Nombre mínim de façanes accessibles 
Fins a 1.500 1 
De 1.501 a 2.500 2 
De 2.501 a 3.500 3 
Més de 3500 Totes les façanes han de ser accessibles 

Les condicions que han de garantir aquestes façanes estan determinades en: 

‚ Edificis o establiments industrials: Reglament de seguretat contra incendis en els establiments 
industrials (RSCIEI, RD 2267/2004, de 3 de desembre). 

‚ Edificis o establiments no industrials: document bàsic "Seguretat en cas d’Incendi" del Codi tècnic 
de l’edificació (RD 314/2006, de 17 de març, i posteriors modificacions). 

Excepcionalment, als edificis o establiments que es pretengui ubicar en sòl urbà consolidat en els 
quals no sigui possible complir al nombre mínim de façanes accessibles, els serveis de prevenció i 
extinció d’incendis podran validar condicions distintes amb la imposició d’aquelles mesures 
compensatòries que es considerin convenients. 

Disposicions
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aNNEx 5

SP 122. Subministrament d’aigua mitjançant xarxa pública per a sistemes de ruixadors automàtics

INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA MITJANÇANT XARXA PÚBLICA 
PER A SISTEMES DE RUIXADORS AUTOMÀTICS

     
1/3

 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
122:2012

Objecte

Establir quin tipus de sistema de ruixadors automàtics, d’acord amb la UNE-EN 12845, pot tenir un 
subministrament contra incendis d’aigua connectat a xarxa pública. 

Resolució

La norma UNE-EN 12845 regula el disseny, la instal·lació i el manteniment dels sistemes de ruixadors 
automàtics d’aigua. A l’apartat 9 de la UNE-EN es regulen els diferents tipus d’abastament d’aigua, tot 
i que no els classifica segons la classe de risc que ha de protegir la instal·lació o els requeriments 
hidràulics necessaris. Aquesta instrucció té com a objectiu regular aquests paràmetres, que es troben 
dispersos i inconnexos a la mateixa normativa. 

1. Àmbit 
Aquesta Instrucció es limita als sistemes de ruixadors automàtics amb subministrament d’aigua de la 
xarxa publica amb classe de risc lleuger (RL), risc ordinari grup 1 i risc ordinari grup 2 (RO1 i RO2 
respectivament), amb cabal de demanda màxima inferior a 1.000 l/min. 

Els establiments que disposen d’abastament de ruixadors a xarxa pública també han de disposar d’un 
sistema de detecció automàtica i d’alarma d’acord amb la UNE 23007.  

La resta de casos requerirà un sistema d’abastament d’aigua amb dipòsit d’acord amb el que 
especifica la normativa. 

2. Sistema d’abastament 
La connexió de la instal·lació interior del sistema de ruixadors a la xarxa pública d’abastament s’ha 
d'efectuar mitjançant una connexió de servei específica per a ús contra incendis dotada d’un element 
de comptatge, amb turbina tangencial o sense turbina, i requereix un informe de viabilitat de la 
connexió efectuat per l'entitat subministradora. 

La instal·lació interior del sistema de ruixadors ha d'estar dotada d’un element per evitar retorns 
d’aigua a la xarxa pública, així com d’altres elements, d’acord amb el que indica la normativa. 

D’acord amb la norma UNE-EN 12845 el sistema d’abastament pot consistir en un abastament senzill 
o superior, en funció de la classe de risc i atenent les característiques de disseny. 

Per a RL sense protecció a la vida es pot optar per un sistema d’abastament senzill mitjançant la 
connexió a la xarxa pública de categoria 2. 

Per a RL amb protecció a la vida, RO1 i RO2 es pot optar per un sistema superior d’abastament 
d’aigua amb connexió a la xarxa pública de categoria 1. 

Tots dos sistemes han de disposar de: 

̇ La connexió de servei a la xarxa pública i lloc/s de control de ruixadors que s’escaigui (fig. 1). 

̇ Vàlvules del circuit principal de tipus comporta. 
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Per a un sistema superior d’abastament d’aigua amb connexió a la xarxa pública de categoria 1, s’ha 
de complir: 

‚ La instal·lació interior s’ha de constituir en un anell alimentat pels dos extrems i ha de complir 
les següents consideracions: 

̇ Cada extrem ha de proporcionar al sistema la demanda de cabal màxima. 

̇ Els dos extrems han de proporcionar la pressió requerida. 

En tots dos casos s’han d’incloure els següents detalls en el projecte: 

‚ Informe de viabilitat de la connexió realitzat per l’entitat subministradora, en què s’ha d'indicar: 

̇ La pressió mitjana a peu de finca. 

̇ La capacitat de la xarxa pública per subministrar el cabal requerit i indicació de les 
especificacions de la connexió de servei (diàmetre, components, etc.). 

‚ Diàmetre nominal de la canonada d’alimentació. 

‚ Pressió de treball requerida pel sistema i la previsió de cabal de demanda màxima. 

Pel que fa a l’acte de comprovació, s’hi ha d’aportar: 

‚ Prova in situ amb dades de pressió i cabal a la connexió de servei, amb data i hora de la 
realització de la prova i un plànol de la situació d’aquesta. 

‚ Certificat del sistema, incloent-hi la connexió de servei. 

fig. 1 

Disposicions
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3. Requeriments generals de la instal·lació interior 

‚ Cal un dispositiu de mesurament de cabal i de la pressió instal·lat de manera permanent per 
poder comprovar l’abastament d’aigua en qualsevol moment. 

‚ S’ha d’instal·lar un pressòstat aigües amunt de la vàlvula de retenció existent, que ha 
d’incorporar una vàlvula de prova i ha d’activar una alarma audible des dels llocs de presència 
habitual de l’establiment, en disminuir la pressió del subministrament a un valor predeterminat 
que ha de coincidir amb la pressió mínima de funcionament del sistema. 

‚ Els sistemes de ruixadors amb protecció a la vida han de ser de canonada humida i de 
resposta ràpida. 

‚ El manteniment de la instal·lació interior a l’establiment ha de ser aliè a la companyia de 
subministrament. 

‚ El sistema de detecció automàtica ha d'actuar com a vigilància permanent del local mitjançant 
avís remot quan la instal·lació de ruixadors automàtics estigui fora de servei per tasques de 
manteniment o no tingui les prestacions de servei normal per una baixada de la pressió de la 
xarxa.

‚ Cal tenir presents les precaucions i procediments de l’annex J de la norma UNE-EN 12845. 

(12.207.017)

Disposicions
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ORDRE


INT/323/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l’Ediicació (CTE).
L’article 132 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou, en tot 


cas, la regulació, la planificació i l’execució de mesures relatives a les emergències i 
la seguretat civil, i també la direcció i la coordinació dels serveis de protecció civil, 
que inclouen els serveis de prevenció i extinció d’incendis, sens perjudici de les 
facultats dels governs locals en aquesta matèria, respectant el que estableixi l’Estat en l’exercici de les seves competències en matèria de seguretat pública.


La Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 
en establiments, activitats, infraestructures i edificis preveu en l’article 13 que les 
condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis són les que estableix la 
normativa tècnica dictada a aquest efecte. La normativa tècnica actualment vigent 
en aquesta matèria és el Reglament de Seguretat contra Incendis en els Establiments Industrials (RSCIEI), aprovat pel Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, i el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.


La Llei 3/2010 esmentada preveu, en l’article 15, que els reglaments tècnics de 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis poden ésser desenvolupats mitjançant ins-
truccions tècniques complementàries, que també tindran caràcter reglamentari.


L’apartat segon del mateix article 15 preveu que les instruccions tècniques com-
plementàries esmentades són aprovades per ordre del conseller o consellera del 
departament competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis i s’han de 
publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


La Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments ha elaborat 
diverses instruccions tècniques complementàries que ha considerat necessàries per 
al desenvolupament dels reglaments tècnics de prevenció i seguretat en matèria d’incendis i n’ha fet difusió a través del web del Departament d’Interior, per tal de 
contribuir a resoldre i aclarir qüestions tècniques sobre la matèria esmentada.


Per tot el que s’ha esmentat, cal aprovar i publicar les instruccions tècniques 
complementàries dictades en matèria de prevenció i seguretat en incendis.


D’acord amb el que disposen l’article 132 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i l’article 40 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern i, en virtut de l’article 15 esmentat de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i en ús de les facultats que em són atribuïdes,


ORDENO:


Article únic
S’aproven les instruccions tècniques complementàries del Document Bàsic de 


Seguretat en cas d’Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), que 
figuren en els annexos d’aquesta Ordre.


Barcelona, 11 d’octubre de 2012


FELIP PUIg I gODES


Conseller d’Interior


Disposicions
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Objecte


Definir les condicions de seguretat que cal garantir en edificis amb alçada d’evacuació superior als 50 
metres (edificis de gran alçada - EGA). 


Resolució


Atesa la manifesta dificultat d’intervenció i evacuació que presenta aquesta tipologia edificatòria, 
s’hauran de complementar les condicions de seguretat en cas d’incendi que especifica el Codi tècnic 
de l’edificació (documents bàsics “Seguretat en cas d’incendi” i “Seguretat d’utilització i accessibilitat”) 
amb les mesures que es descriuen a continuació: 


1. Accessibilitat per a bombers


‚ L’edifici ha de tenir un mínim de 2 façanes accessibles, les més representatives per dimensió i com 
a mínim del 50% del perímetre en plantes irregulars. Les obertures accessibles de façana han 
d’estar correctament senyalitzades i ser fàcilment identificables. 


‚ S’ha de disposar d’un mínim de tres hidrants i han d’estar ubicats de manera que la distància des 
de qualsevol punt d’una façana accessible a nivell de rasant estigui a menys de 50 metres d’un 
hidrant. Per evitar els danys causats per la caiguda de materials de façana, no s’han de 
comptabilitzar els hidrants situats perpendicularment a menys de 15 metres del pla de façana. La 
xarxa d’abastament d’aigua haurà de garantir el funcionament simultani de tres hidrants com a 
mínim durant dues hores. 


‚ Hi ha d’haver un ascensor d’emergència amb una autonomia mínima de dues hores, situat dins del 
vestíbul d’independència d’escales especialment protegides. Aquestes escales estaran situades de 
manera que la distància màxima des de la porta d’accés a aquest vestíbul des de la planta fins a 
tot origen d’evacuació sigui de 50 metres. Els vestíbuls d’independència que protegeixen els 
ascensors d’emergència han de tenir una superfície mínima de 6 m2, dimensionats per a 
l’evacuació de persones discapacitades. Cada 8 plantes la superfície mínima d’aquest vestíbul 
haurà de ser de 25 m2 i estar compartimentats mitjançant elements amb resistència al foc EI-180. 
Aquest ascensor s’ajustarà als requeriments tècnics especificats en la norma UNE-EN 81-72 
“Regles de seguretat per a la construcció i instal·lació d’ascensors. Aplicacions particulars per als 
ascensors de passatgers i passatgers i càrregues. Part 72: ascensors contra incendis”, o la norma 
que la substitueixi. 


2. Límits a l’extensió de l’incendi


‚ Fins a 28 metres d’alçada d’evacuació, els sectors d’incendi podran estar configurats per un màxim 
de 3 plantes. 


‚ Cada planta situada per sobre dels 28 metres d’alçada d’evacuació s’ha de configurar com a 
sector d’incendi independent. 


‚ Cada planta per sota del soterrani primer, excloses les d’ús d'aparcament, ha de formar un sector 
d’incendi independent. 


Disposicions
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3. Evacuació


Evacuació ascendent: 


‚ Totes les escales d’evacuació ascendent de l’edifici han de ser especialment protegides. 


‚ A la planta de sortida de l’edifici, s’ha d’interrompre la continuïtat de les escales d’evacuació 
ascendent respecte de les escales d’evacuació descendent amb elements constructius fixos que 
impedeixin també el pas de fums durant l’evacuació. 


‚ Les plantes soterrani amb una superfície superior a 300 m2 han de disposar com a mínim de dues 
sortides de planta. 


Evacuació descendent: 


‚ Totes les escales han de disposar de vestíbul d’independència a la planta de sortida d’edifici. En el 
cas que desembarquin a un sector de risc mínim serà suficient la seva compartimentació, o bé el 
desembarcament directament a l’exterior. 


‚ Si hi ha escales exteriors, han de disposar de vestíbul d’independència als seus accessos a les 
plantes pis; els materials emprats en la construcció de les escales exteriors han d’impedir la visió 
directa al buit. 


‚ La longitud dels recorreguts d’evacuació fins a alguna sortida de planta ha de ser inferior a 35 
metres. La longitud dels recorreguts d’evacuació des del seu origen fins a algun punt des del qual 
hi hagi com a mínim dos recorreguts alternatius serà de 15 metres.  


4. Instal·lacions de protecció


‚ S’ha d’instal·lar un sistema de detecció i alarma d’incendis que cobreixi tot l’edifici. 


‚ S’ha de cobrir tot l’edifici amb boques d'incendi equipades BIE-25. En tots els vestíbuls 
d’independència dels ascensors d’emergència assenyalats a l’apartat 1 s’instal·larà, en un equip de 
boca d’incendi equipada BIE-25, un ràcord independent de 45 mil·límetres, amb clau incorporada, 
per a utilització dels bombers. Cal dimensionar la xarxa d’alimentació d’aquesta instal·lació per 
garantir a la sortida de 45 mil·límetres una pressió dinàmica mínima de 8,5 bar i un cabal de 400 
litres per minut. Cada quatre plantes s’instal·larà una clau de seccionament de la instal·lació. 


‚ La reserva d’aigua destinada a la xarxa de BIE ha de ser de 25 m3. Aquest volum permet alimentar 
tant les BIE-25 d’ús públic durant dues hores, o la instal·lació específica d’ús exclusiu de bombers 
definida en el punt anterior. Cal afegir a aquesta reserva la corresponent a la demanda del sistema 
d’extinció automàtica d’aigua. 


‚ S’ha de protegir tot l’edifici amb una instal·lació automàtica d’extinció per aigua. En recintes que ho 
requereixin es pot utilitzar un agent extintor diferent. Es pot eximir de la necessitat de disposar 
d'aquesta instal·lació els edificis de gran alçada d’ús residencial habitatge que disposin d’unes 
condicions de sectorització que per si mateixes limitin la propagació de l’incendi tant verticalment 
com horitzontalment entre plantes i recintes de cada planta respectivament, tot garantint la 
disponibilitat d’aigua contra incendis, en cadascuna de les plantes sobre rasant, en condicions de 
cabal i pressió suficients per a ús exclusiu dels bombers en cas d’incendi. 


‚ Els llocs de comandament i control de les instal·lacions de ruixadors i de detecció s’hauran d’ubicar 
en zones comunes i fàcilment accessibles. 


Disposicions
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‚ Les columnes seques de les plantes soterrani han de ser independents de les que donen servei a 
les plantes pis. Cada columna seca ha de disposar de la seva pròpia connexió de servei, i a la 
seva tapa s’identificarà l’escala i les plantes a què correspon. El sistema de columna seca ha de 
garantir les condicions d’estanqueïtat i resistència mecànica per garantir una pressió estàtica de 15 
bar en el punt hidràulicament més desfavorable. 


‚ Hi ha d’haver un dispositiu que, en cas d’activació del sistema d’extinció automàtica i/o detecció, 
enviï tots els ascensors a planta baixa. 


‚ S’ha d’instal·lar un sistema de comunicació exclusiu per a la intervenció de bombers en l’interior 
dels ascensors d’emergència i en tots els seus vestíbuls d’independència. Hi ha d’haver una 
central de comunicacions en planta baixa. 


‚ S’ha de senyalitzar el número o denominació de la planta en el recinte de totes les escales i en tots 
els vestíbuls d’independència. Aquest senyal serà d’un color diferent per cada escala. 


Disposicions
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Objecte


Definir i complementar les condicions de seguretat en cas d’incendi per a les noves llars d’infants i 
escoles bressol (establiments educatius per a usuaris amb menys de 3 anys) especificades en el Codi 
tècnic de l’edificació. 


Resolució


Les condicions en matèria de seguretat en cas d’incendi exigibles a les llars d’infants es troben 
regulades en els documents bàsics Seguretat en cas d’incendi (SI) i Seguretat d’utilització i 
accessibilitat (SUA) del Codi tècnic de l’edificació DB-SI/SUA. Les característiques específiques dels 
ocupants (nens/nenes fins a 3 anys amb mobilitat reduïda) fa que les condicions de seguretat 
s’assimilin a les exigides a l’ús hospitalari, segons la resposta publicada a Recopilación de consultas 
dirigidas a la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (Ministerio de Vivienda).


L’aplicació d’aquest ús hospitalari s’ha de fer excloent els requeriments de seguretat que no tenen 
sentit en una llar d’infants. Considerant les condicions específiques d’aquests establiments i dels seus 
ocupants, es descriuen a continuació mesures de seguretat en cas d’incendi que adapten el CTE per a 
un ús hospitalari.


S’aplicarà a les llars d’infants situades en edificis aïllats i llars d’infants integrades en edificis amb 
altres usos.  


‚ Les llars d’infants integrades en centres docents o altres activitats han d’estar sectoritzades 
respecte d’aquests usos. 


‚ Les amplades mínimes dels elements d’evacuació han de ser: 


̇ Portes i passos: œ 0,80 metres. 


̇ Passadissos:  œ 1 metre. 


̇ Ample de les escales: œ 1 metre, i 1,10 metres per ocupacions superiors a 100 
persones.


‚ En els vestíbuls d’independència, la distància mínima entre els contorns de les superfícies 
escombrades per les portes del vestíbul ha de ser de 0,50 metres. 


‚ Només s’han d’instal·lar boques d’incendi equipades BIE 25 en aquelles llars d’infants amb 
superfície total construïda superior a 2.000 m². 


Disposicions
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Objecte


Definir les condicions de seguretat en cas d’incendi per als nous centres residencials i centres de dia 
per a gent amb dependència i gent gran, com els habitatges tutelats, les llars residència, les 
residències assistides i els centres de dia, expressades al Codi tècnic de l’edificació.   


Resten fora de l’objecte d’aquesta instrucció els centres sociosanitaris, els quals s’assimilaran, atenent 
a les característiques dels seus ocupants, a Ús Hospitalari.


Resolució


Les condicions en matèria de seguretat en cas d’incendi exigibles a aquests establiments es troben 
regulades en els documents bàsics Seguretat en cas d’incendi (DB-SI) i Seguretat d’utilització i 
Accessibilitat (DB-SUA) del Codi tècnic de l’edificació (CTE). L’aplicació de les condicions de seguretat 
a les diferents tipologies de centres es farà atenent el grau de dependència dels ocupants i adaptant 
les condicions de seguretat en funció de les característiques assistencials del centre.  


Per dur a terme l’adaptació dels amples d’evacuació en el cas concret d’existència de places per a 
persones sense necessitats hospitalàries, el projectista haurà d’identificar a la documentació 
presentada per a la tramitació de llicència, i de conformitat amb el titular de l’establiment, les 
habitacions i plantes on estaran situades aquestes places. La no-existència d’aquesta informació 
portarà a l’assimilació d'aquestes places com a places d’hospitalització (1).


Tot seguit es defineixen els usos del CTE per a les diferents tipologies d’establiments, amb les 
adaptacions de seguretat en cas d’incendi que la tipologia d’usuaris admeti: 


1. Habitatges tutelats
Són establiments que es componen d'un conjunt d'habitatges, reduïts o complets, en nombre variable i 
amb estances d’ús comú. Ofereixen un servei d'acolliment alternatiu a persones amb un grau de 
dependències molt lleu i persones grans autònomes, que són capaces de participar en el manteniment 
i la cura de la llar, les circumstàncies socials de les quals no els permeten romandre a la pròpia llar. 
Constitueixen el domicili habitual de les persones usuàries, afavoreixen la màxima independència 
personal i afavoreixen també la vida comunitària i la integració social. 


Les condicions de seguretat en cas d’incendi s’assimilen a un Ús residencial habitatge segons el CTE. 


2. Llars residència 
Són establiments que presten serveis d'acolliment residencial de caràcter permanent o temporal per a 
persones amb un grau de dependència lleu i persones grans amb un grau d'autonomia suficient per a 
les activitats de la vida diària, que requereixen determinat nivell d'organització i suport personal. Les 
llars residència poden donar servei als col·lectius de gent gran, persones amb disminució física, 
persones amb disminució psíquica i persones amb malaltia mental. 


Disposicions
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Les condicions de seguretat en cas d’incendi s’assimilen a un Ús residencial públic segons el CTE.  


Les habitacions incloses dins dels mòduls residencials, sectoritzades en el seu conjunt i amb 
superfície construïda inferior a 500 m², no caldrà que disposin de portes EI2 30-C5 d’accés. Els 
elements que separin mòduls residencials entre si, o amb altres zones de l’establiment, hauran de ser 
almenys EI 60. 


Atenció: si en un mateix edifici es comparteixen serveis de llar residència i residència assistida, tot 
l’edifici haurà de garantir les condicions de seguretat corresponents a la residència assistida.  


3. Residències assistides 
Són establiments que presten serveis d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i 
d’assistència integral a les activitats a persones amb un grau de dependència moderat i persones 
grans amb dependències que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la 
vida diària, que necessiten supervisió constant i que tenen una situació sociofamiliar que requereix la 
substitució de la llar. Les residències poden ser residències assistides per a gent gran, residencies per 
a persones amb disminució física i residències per a persones amb disminució psíquica. 


Les condicions de seguretat en cas d’incendi s’assimilen a un ús hospitalari segons el CTE, amb les 
següents modificacions: 


‚ Les residències assistides que ocupin una part de qualsevol edifici (fins i tot edificis amb un ús 
hospitalari) han d’estar sectoritzades respecte a aquests usos. ‚ En el cas que l’activitat no disposi de places d’hospitalització (1), els elements d’evacuació 
podran adoptar les següents dimensions : 


- Amplada mínima de passadissos 1,60 m (2)


- Amplada mínima de les portes 0,80 m 
- Les escales previstes per a l’evacuació de persones tindran una amplada mínima 


d'1,20 m d’acord amb la taula 4.1 del DB-SUA 1 per a ús sanitari “altres zones”. En el 
cas que, en una escala, també hi conflueixin recorreguts d’evacuació per a persones 
hospitalitzades, s’adoptaran els amples resultants més restrictius. 


4. Centres de dia 
Són establiments que presten serveis d'acolliment diürn a persones amb dependència, que necessiten 
organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària i complementen l'atenció pròpia 
de l'entorn familiar. Els centres de dia poden donar servei als col·lectius següents: gent gran, persones 
amb disminució física, persones amb disminució psíquica i persones amb malaltia mental. 


Les condicions de seguretat en cas d’incendi s’assimilen a un ús hospitalari segons el CTE, amb les 
següents modificacions: 


Disposicions
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‚ Els centres de dia que ocupin una part de qualsevol edifici (fins i tot edificis amb un ús
hospitalari) han d’estar sectoritzats respecte a aquests usos, tret que siguin residencies per al 
mateix tipus d’usuaris. ‚ Els elements d’evacuació  podran adoptar les següents dimensions : 


- Amplada mínima de passadissos 1,60 m (2)


- Amplada mínima de les portes 0,80 m 
- Les escales previstes per a l’evacuació de persones tindran una amplada mínima 


d'1,20 m d’acord amb la taula 4.1 del DB-SUA 1 per a ús sanitari “altres zones”. En el 
cas que, en una escala, també hi conflueixin recorreguts d’evacuació per a persones 
hospitalitzades s’adoptaran els amples resultants més restrictius. ‚ No caldrà disposar de dos sectors per planta per superfícies construïdes inferiors a 90 m². ‚ Només s’han d’instal·lar boques d’incendi equipades BIE 25 en aquells centres de dia amb 


superfície total construïda superior a 500 m². 


1 Places d’hospitalització: 
Places per a residents que, pel seu grau de dependència i necessitats d’atenció hospitalària, han de mantenir-se enllitats en el transcurs 
d’una evacuació del centre.


2 Reducció dels amples d’evacuació en els passadissos: 
S’ha de garantir un ample mínim d’ 1,6 metres per al pas simultani de dues cadires de rodes en el transcurs d’una evacuació. Aquest ample 
s’ha definit de conformitat amb les normes d’accessibilitat DB SUA i Decret 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya. 


Disposicions







CVE-DOGC-A-12202104-2012


51766Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6240 – 25.10.2012


http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B 38014-2007


aNNEx 4


SP 114. Alçades mínimes lliures en locals de pública concurrència a efectes de seguretat en cas d’incendi


INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA


ALÇADES MÍNIMES LLIURES EN LOCALS DE PÚBLICA 
CONCURRÈNCIA A EFECTE DE SEGURETAT EN CAS 
D’INCENDI


     
1/1


 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 


SP
114:2012


Objecte


Definir les alçades mínimes lliures en locals de pública concurrència a fi de garantir les condicions de 
seguretat en cas d’incendi per als seus ocupants, ateses les situacions d’alta ocupació que s’hi poden 
produir.


Resolució


El Reglament general de policia d’espectacles públics i activitats recreatives (RGPEAR), aprovat pel 
Reial decret 2816/1982, de 27 d’agost, i parcialment derogat pel Codi tècnic de l’edificació (CTE), 
especifica les alçades mínimes lliures que cal mantenir en locals destinats a espectacles. A Catalunya, 
aquests queden definits en la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives. 


El RGPEAR fa esment del caràcter supletori respecte de les disposicions especials dictades per tal de 
garantir, entre d’altres aspectes, la seguretat ciutadana i la prevenció d’incendis. 


Atès aquest caràcter supletori i els dubtes que es poden presentar a l’hora de garantir una alçada 
mínima lliure en establiments públics, és necessari determinar aquesta alçada mínima lliure per a 
certes activitats per raó del seu propi risc d’incendi i les seves condicions d’ocupació. 


1. L’alçada mínima lliure de 3,20 metres que estableix l’article 10 del RGPEAR s’haurà de complir 
per als espectacles públics que tinguin lloc en edificis i locals coberts, tal com es defineixen a 
l’annex I del Decret 112/2010 i com es classifiquen a la part II del mateix annex I del Decret. 


2. Ateses les condicions d’elevada ocupació que presenten determinades activitats, s’haurà de 
mantenir una alçada mínima lliure de 3,20 metres en els següents establiments i zones d’Ús 
pública concurrència segons el Codi tècnic de l’edificació: 


‚ Tots els establiments que disposin de pista de ball, independentment de la seva superfície. 


‚ Establiments amb zones amb densitat d’ocupació inferior a 1 m2/persona, segons l’apartat 2 
“Càlcul de l’ocupació” de la secció SI 3 del CTE. 


‚ Zones o recintes amb ocupació igual o superior a 500 persones. 


En tots tres casos s’exceptuen els lavabos i aquelles zones no accessibles al públic. 


Disposicions
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Objecte


Definir les condicions de seguretat en cas d’incendi per als nous centres residencials per a menors 
tutelats per l’administració, en compliment del Codi tècnic de l’edificació. 


Resolució


Les condicions en matèria de seguretat en cas d’incendi exigibles a aquests establiments es troben 
regulades en els documents bàsics Seguretat en cas d’incendi (DB-SI) i Seguretat d’utilització i 
accessibilitat (DB-SUA) del Codi tècnic de l’edificació (CTE). 


Les característiques específiques dels  centres dependents de la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència del Departament de Benestar Social i Família fan que en alguns casos no es 
pugui, assimilar directament als usos establerts al CTE. 


Atenent aquest fet, i prenent com a referència les particularitats de l’activitat i els usuaris del centre, es 
classificaran en el marc que determina el CTE els diferents centres: 


1. Centres residencials d’acció educativa (CRAE) 


Són establiments que presten serveis d’acolliment residencial temporal a infants i adolescents 
d’entre 0 i 18 anys amb mesura administrativa d’acolliment simple en institució. Aquests centres donen 
resposta a situacions i necessitats educatives i assistencials que requereixen una especialització 
tècnica en la seva guarda i educació alternativa a la seva família d’origen. 


Les condicions de seguretat en cas d’incendi en aquests tipus de centres s’assimilen a un ús
residencial públic d'acord amb el CTE. Pel que fa a l’evacuació, i atès que els ocupants es troben sota 
tutela, es podran adoptar mesures alternatives. (1)


Les zones dels centres destinades a allotjament permanent inferiors a 500 m², amb una ocupació 
màxima de 10 persones i sectoritzades respecte a la resta del centre, no caldrà que disposin de portes 
EI2 30-C5  d’accés a les habitacions.  


2. Centres d’acolliment (CA) 


Són establiments residencials per a una estada limitada i transitòria d’infants i adolescents d’entre 0 
i 18 anys en risc o situació de desemparament. En aquests centres s’exerceix una atenció immediata i 
transitòria dels menors desemparats, analitzant la seva problemàtica i proposant el tipus de mesures 
aplicables, exercint la guarda i educació dels infants i adolescents atesos. 


Les condicions de seguretat en cas d’incendi en aquests tipus de centres s’assimilen a un ús
residencial públic d'acord amb el CTE. Pel que fa a l’evacuació, i atès que els ocupants es troben sota 
tutela, es podran adoptar mesures alternatives. (1)


Les zones dels centres destinades a allotjament permanent inferiors a 500 m², amb una ocupació 
màxima de 10 persones i sectoritzades respecte a la resta del centre, no caldrà que disposin de portes 
EI2 30-C5  d’accés a les habitacions.  


Disposicions







CVE-DOGC-A-12202104-2012


51768Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6240 – 25.10.2012


http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B 38014-2007


INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA


CONDICIONS DE SEGURETAT EN CAS D’INCENDI ALS 
CENTRES RESIDENCIALS PER A MENORS TUTELATS


     
2/2


 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 


SP
124:2012


3. Centres residencials d’educació intensiva (CREI) 


Són establiments residencials per a una estada limitada d’adolescents i joves tutelats, d’entre 12 i 
18 anys, que presenten alteracions conductuals que requereixen uns sistemes d’educació intensiva. 
En aquests centres, amb mesures estructurals de protecció del menor, es dóna resposta a les 
necessitats educatives i assistencials específiques d’aquest tipus de població. 


Les condicions de seguretat en cas d’incendi s’assimilen a un ús residencial públic. Pel que fa a 
l’evacuació, i atès  que els ocupants es troben sota tutela, es podran adoptar mesures alternatives. (1)


4. Pisos assistits per a joves 


Dins d’aquesta tipologia s’engloben diferents variants, com ara: 


‚ Pis assistit per a joves de 16 a 18 anys 
Es tracta d’un servei especialitzat d’habitatge per a joves menors d’edat tutelats per 
l’Administració per tal de preparar de forma gradual i progressiva el desinternament dels 
menors atesos. 


‚ Pis assistit per a joves més grans de 18 anys
Es tracta d’un servei especialitzat d’habitatge per a joves sense recursos propis ni 
familiars que, en arribar a la majoria d’edat, surten de les institucions, i a qui s'ofereix un 
acompanyament educatiu durant el procés d’assoliment de l’autonomia personal. 


‚ Pis per a joves vinculats a programes d’inserció laboral
Es tracta d’un servei especialitzat d’habitatge per a joves treballadors tutelats, de 16 a 
18 anys, o extutelats, de 18 a 21 anys, que tenen la finalitat de donar resposta a 
necessitats assistencials, educatives i laborals i preparar-los per la integració social i 
laboral.


Les condicions de seguretat en cas d’incendi s’assimilen a un ús residencial habitatge d'acord amb el 
CTE.


1 Evacuació als centres amb ocupants sota tutela  


En el cas d’evacuació de les residències per a menors sota tutela es disposaran de mesures suficients per tal de 
garantir que els ocupants puguin abandonar o arribar a un lloc segur dins el mateix edifici en condicions de 
seguretat.  


En el cas que no es puguin complir les condicions expressades al CTE DB SI 3, el tècnic projectista es podrà 
acollir al punt 1 del capítol III dels criteris generals d’aplicació del CTE DB SI aplicable a les zones destinades a 
allotjar persones sota el règim de privació de llibertat o amb limitacions psíquiques. En el seu lloc, es podran 
aplicar altres condicions alternatives, justificant-ne la validesa tècnica i sempre que es compleixi l’exigència 
bàsica del SI 3: Evacuació d’ocupants. 


(12.202.104)
Disposicions
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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 ediicis.


L’article 132 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou, en tot 
cas, la regulació, la planificació i l’execució de mesures relatives a les emergències i 
la seguretat civil, i també la direcció i la coordinació dels serveis de protecció civil, 
que inclouen els serveis de prevenció i extinció d’incendis, sens perjudici de les 
facultats dels governs locals en aquesta matèria, respectant el que estableixi l’Estat en exercici de les seves competències en matèria de seguretat pública.


La Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 
en establiments, activitats, infraestructures i edificis preveu en l’article 13 que les 
condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis són les que estableix la 
normativa tècnica dictada a aquest efecte. La normativa tècnica actualment vigent 
en aquesta matèria és el Reglament de Seguretat contra Incendis en els Establiments Industrials (RSCIEI), aprovat pel Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, i el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.


La Llei 3/2010, del 18 de febrer, esmentada preveu, a l’article 15, que els regla-
ments tècnics de prevenció i seguretat en matèria d’incendis poden ser desplegats 
mitjançant instruccions tècniques complementàries, que també tindran caràcter 
reglamentari.


L’apartat segon del mateix article 15 preveu que les instruccions tècniques com-
plementàries esmentades són aprovades per ordre del conseller o consellera del 
departament competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis i s’han de 
publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


La Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments ha elaborat 
diverses instruccions tècniques complementàries que ha considerat necessàries per al 
desplegament dels reglaments tècnics de prevenció i seguretat en matèria d’incendis i n’ha fet difusió a través del web del Departament d’Interior, per tal de contribuir 
a resoldre i aclarir qüestions tècniques sobre la matèria esmentada.


Per tot l’esmentat, es fa necessari, doncs, aprovar i publicar les instruccions tèc-
niques complementàries dictades en matèria de prevenció i seguretat en incendis.


D’acord amb el que disposen l’article 132 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i l’article 40 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern i, en virtut de l’article 15 esmentat de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i en ús de les facultats que em són atribuïdes,


ORDENO:


Article únic
S’aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i 


seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, 
que figuren en els annexos d’aquesta Ordre.


Barcelona, 11 d’octubre de 2012


FELIP PUIg I gODES


Conseller d’Interior


Disposicions
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SP 113. Espai suicient de maniobra en els vials amb un accés únic
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UN ACCÉS ÚNIC
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 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 


SP
113:2009


Objecte


Definir les condicions mínimes que ha de complir una via d’accés sense sortida en zones urbanes i en 
zones properes a la forest perquè els vehicles d’intervenció disposin d’espai suficient per realitzar la 
maniobra de gir i canvi de sentit. 


Resolució


1. Edificis i/o activitats no industrials


1.1. Zones urbanes


El punt 5 de l’article 1.2 de la secció SI 5 “Intervenció de Bombers” del CTE especifica que les 
vies d’accés sense sortida de més de 20 metres han de disposar d’un espai suficient de 
maniobra per als vehicles del servei d’extinció d’incendis. 


Condicions mínimes que ha de complir aquest espai suficient de maniobra (vegeu l'esquema 
1):


‚ S’ha de poder inscriure una circumferència de 15 metres de diàmetre (D). 


‚ Ha d’estar permanentment lliure de vehicles, obstacles o elements urbans (fanals, 
papereres, bancs...) que impedeixin la circulació i maniobra dels vehicles d’intervenció. 


Les dimensions poden ser ampliades per afectació d’altres requeriments reglamentaris. 
Aquestes condicions afecten nous projectes d’ordenació i urbanització dels terrenys. 


1.2. Zones properes a la forest


En zones edificades limítrofes o interiors a àrees forestals, quan no es pugui disposar de dues 
vies alternatives, l’accés únic ha de finalitzar en un fons de sac de forma circular de 12,50 
metres de radi, tal com es defineix en el punt 6.c) de l’article 1.2 de la secció SI 5 “Intervenció 
de Bombers” del CTE. 


En vials secundaris sense sortida s’ha de disposar d’un espai suficient de maniobra per als 
vehicles del servei d’extinció d’incendis que garanteixi les mateixes condicions que les 
indicades en el punt 1.1 (vegeu l'esquema 1).


2. Edificis i/o activitats industrials


2.1. Zones urbanes


Les vies d’accés sense sortida han de disposar d’un espai suficient de maniobra per als 
vehicles del servei d’extinció d’incendis que garanteixi les mateixes condicions que les 
indicades en el punt 1.1 (vegeu l'esquema 1).


Disposicions
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2.2. Zones properes a la forest


En zones edificades o urbanitzades limítrofes a àrees forestals, quan no es pugui disposar de 
dues vies alternatives, l’accés únic ha de finalitzar en un fons de sac de forma circular de 12,50 
metres de radi, tal com es defineix en el punt 10 de l’annex II del Reglament de seguretat 
contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI). 


En vials secundaris sense sortida s’ha de disposar d’un espai suficient de maniobra per als 
vehicles del servei d’extinció d’incendis que garanteixi les mateixes condicions que les 
indicades en el punt 1.1 (vegeu l'esquema 1).


Esquema 1


D= 15m 


D= 15m 


Disposicions
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Objecte


Definir les condicions de les barreres tèxtils irrigades i sense irrigar instal·lades en els edificis 
industrials i no industrials amb funció compartimentadora. 


Resolució


L’ús de sistemes complexos i no convencionals, com les barreres tèxtils de compartimentació, poden 
assolir les mateixes prestacions de seguretat que altres sistemes convencionals. L’acció simultània 
dels diferents elements, la manca d’una norma o guia específica d’assaig i el caràcter innovador del 
producte, fa necessari disposar de totes les garanties que assegurin el correcte funcionament dels 
sistemes. 


La instal·lació d’aquests sistemes en recorreguts d’evacuació haurà de ser complementada amb una 
porta independent per a persones que garanteixi la correcta evacuació.  


Per tal d’assegurar la correcta instal·lació, funcionament i manteniment del sistema, s’haurà de definir 
a la documentació tècnica en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendi. Les característiques 
del sistema son: 


Definició completa del sistema: 


̇ Valors de la integritat (E) , aïllament (I) o radiació (W) del producte. 


̇ Dimensions màximes admissibles per a la instal·lació del producte. 


̇ Alimentació elèctrica del sistema. Funcionament en situació de fallada elèctrica. 


̇ Característiques hidràuliques del sistema automàtic d’extinció (barrera tèxtil irrigada) : 


̆ Caldrà definir el cabal, pressió i abastament d’aigua previst.  


̆ En el cas que la instal·lació coexisteixi amb altres sistemes que requereixen 
abastament d’aigua, el subministrament ha de ser capaç de subministrar la suma de 
cabals simultanis màxims calculats per a cada sistema. 


̇ Pla de manteniment del producte.  


̇ En el moment de la instal·lació del sistema, l’antiguitat del certificat d’assaig no superarà els 10 
anys.


En el moment de l’acte de comprovació caldrà disposar de la documentació justificativa del sistema 
que exigeix el document bàsic Seguretat en cas d’incendi del Codi tècnic de l’edificació. 
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Documentació tècnica a disposar: 


̇ Certificat d’idoneïtat tècnica que verifiqui tots els components i característiques del sistema en 
compliment de l’article 5 del títol V de la introducció del CTE DB SI a l’empara de l’article 5.2 
del Reial decret 314/2006. 


̇ Inscripció del producte en el Registre General del CTE, de conformitat d’acord amb l’article 4, 
punt 4 i consultable a la pàgina web disposada a tal efecte. 


Cortines d’aigua amb funció sectoritzadora


La instal·lació exclusiva d‘un sistema de ruixadors instal·lat en obertures, no complementat per cap 
altre element físic que eviti la propagació d’un incendi, només podrà ser acceptada com a element de 
compartimentació si: 


a) És complementat amb altres elements que evitin el pas del fum. 


b) Es disposa d’un assaig que determini els requeriments d’integritat (E) i/o aïllament (I). 


c) Es disposa d’un certificat d’idoneïtat tècnica. 
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Objecte


Definir les condicions que han de garantir les xarxes d’abastament d’aigua i els sistemes d’hidrants 
d’incendi per a ús exclusiu dels bombers. 


Resolució


1. L’ordenació i la urbanització de terrenys mitjançant figures de planejament han d’incloure la 
instal·lació d’hidrants d’incendi en les xarxes d’abastament d’aigua en les condicions que 
especifica aquesta Instrucció tècnica complementària. 


2. Els edificis, els establiments o les activitats ubicats en àrees urbanitzades, nous o que modifiquin 
les seves condicions de seguretat en cas d’incendi han d’estar protegits per un sistema d’hidrants 
d’incendi que compleixi les condicions d’aquesta Instrucció tècnica complementària. Els projectes 
tècnics d’aquests edificis, establiments o activitats, presentats davant de qualsevol administració, 
hauran de reflectir el compliment d’aquestes condicions. 


3. Els establiments o activitats ubicats en àrees no urbanitzades, nous o que modifiquin les seves 
condicions de seguretat en cas d’incendi, han d’estar protegits per un sistema d’hidrants d’incendi 
que reuneixi les condicions d’aquesta Instrucció Tècnica Complementària. Els projectes tècnics 
d’aquests establiments o activitats, presentats davant de qualsevol administració hauran de 
reflectir el compliment d’aquestes condicions. 


4. En el cas dels establiments industrials, caldrà garantir el compliment d’aquesta Instrucció, de 
manera complementària al que indica l’Annex III del Reglament de seguretat contra incendis en 
els establiments industrials (RSCIEI; RD 2267/2004). 


Condicions que han de reunir els sistemes d’hidrants d’incendi per a un ús exclusiu de 
bombers:


1. Definició


‚ Un hidrant és un aparell hidràulic, connectat a una xarxa d’abastament, destinat a subministrar 
aigua en cas d’incendi en totes les seves fases. 


‚ Aquests hidrants han d’estar emplaçats a la via pública o espais d’accessibilitat equivalent per a 
vehicles de bombers, i a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui 
a menys de 100 metres d’un hidrant. 


‚ Els hidrants s’ubicaran en llocs accessibles per als vehicles d’extinció d’incendis, fora dels espais 
destinats a circulació i estacionament de vehicles, i la seva localització serà senyalitzada d’acord 
amb el que estableix l’annex a la norma UNE 23033 (o norma que la substitueixi). En el cas 
d’hidrants enterrats, la seva tapa serà de color vermell per la cara vista. 


‚ Els hidrants han d’ajustar-se a les prescripcions tècniques indicades al Reial decret 1942/1993, de 
5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, o 
norma que el substitueixi. 
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2. Tipologia


‚ Els hidrants exteriors han de ser del tipus de columna hidrant a l’exterior (CHE) o hidrant en 
arqueta. Els hidrants de columna s’ajustaran a les prescripcions tècniques especificades a la 
norma UNE-EN 14384 (o norma que la substitueixi). Els hidrants contra incendis enterrats 
s’ajustaran a les prescripcions tècniques especificades a la norma UNE-EN 14339 (o norma que la 
substitueixi). 


‚ Els hidrants de columna humida només poden instal·lar-se en localitzacions de la franja costanera 
on no siguin previsibles condicions climàtiques severes. Aquests hauran d’estar convenientment 
protegits per evitar-ne el trencament a causa de possibles impactes. 


3. Xarxa d’abastament


‚ El disseny i l’alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar la hipòtesi del 
consum més desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants immediats durant dues hores, i el 
cabal a cadascun d’ells ha de ser de 1000 l/min. La pressió de sortida per cada boca d’hidrant ha 
de ser superior a 102 kPa. 


‚ Aquells hidrants que, excepcionalment, no puguin connectar-se a una xarxa general d’abastament 
d’aigua necessitaran d’una reserva d’aigua adequada (segons UNE 23500, o norma que la 
substitueixi) que garanteixi les condicions especificades al paràgraf anterior. 


4. Manteniment


‚ El manteniment de les condicions hidràuliques i de funcionament dels hidrants correspon al titular 
de l’abastament d’aigua. 


5. Solucions excepcionals


‚ Excepcionalment, en àrees no urbanitzades i en nuclis urbans consolidats amb infraestructures 
hidràuliques existents que no puguin suportar les condicions dels apartats anteriors, els serveis de 
prevenció i extinció d’incendis podran validar condicions distintes amb la imposició d’aquelles 
mesures compensatòries que es considerin convenients. 


Disposicions
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Objecte


Definir el nombre de façanes accessibles per a bombers que han de garantir els edificis o establiments 
en funció de la seva ocupació. 


Resolució


Els edificis o establiments han de garantir, en funció de la seva ocupació, el nombre mínim de façanes 
accessibles següent: 


Ocupació (persones) Nombre mínim de façanes accessibles 
Fins a 1.500 1 
De 1.501 a 2.500 2 
De 2.501 a 3.500 3 
Més de 3500 Totes les façanes han de ser accessibles 


Les condicions que han de garantir aquestes façanes estan determinades en: 


‚ Edificis o establiments industrials: Reglament de seguretat contra incendis en els establiments 
industrials (RSCIEI, RD 2267/2004, de 3 de desembre). 


‚ Edificis o establiments no industrials: document bàsic "Seguretat en cas d’Incendi" del Codi tècnic 
de l’edificació (RD 314/2006, de 17 de març, i posteriors modificacions). 


Excepcionalment, als edificis o establiments que es pretengui ubicar en sòl urbà consolidat en els 
quals no sigui possible complir al nombre mínim de façanes accessibles, els serveis de prevenció i 
extinció d’incendis podran validar condicions distintes amb la imposició d’aquelles mesures 
compensatòries que es considerin convenients. 


Disposicions
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Objecte


Establir quin tipus de sistema de ruixadors automàtics, d’acord amb la UNE-EN 12845, pot tenir un 
subministrament contra incendis d’aigua connectat a xarxa pública. 


Resolució


La norma UNE-EN 12845 regula el disseny, la instal·lació i el manteniment dels sistemes de ruixadors 
automàtics d’aigua. A l’apartat 9 de la UNE-EN es regulen els diferents tipus d’abastament d’aigua, tot 
i que no els classifica segons la classe de risc que ha de protegir la instal·lació o els requeriments 
hidràulics necessaris. Aquesta instrucció té com a objectiu regular aquests paràmetres, que es troben 
dispersos i inconnexos a la mateixa normativa. 


1. Àmbit 
Aquesta Instrucció es limita als sistemes de ruixadors automàtics amb subministrament d’aigua de la 
xarxa publica amb classe de risc lleuger (RL), risc ordinari grup 1 i risc ordinari grup 2 (RO1 i RO2 
respectivament), amb cabal de demanda màxima inferior a 1.000 l/min. 


Els establiments que disposen d’abastament de ruixadors a xarxa pública també han de disposar d’un 
sistema de detecció automàtica i d’alarma d’acord amb la UNE 23007.  


La resta de casos requerirà un sistema d’abastament d’aigua amb dipòsit d’acord amb el que 
especifica la normativa. 


2. Sistema d’abastament 
La connexió de la instal·lació interior del sistema de ruixadors a la xarxa pública d’abastament s’ha 
d'efectuar mitjançant una connexió de servei específica per a ús contra incendis dotada d’un element 
de comptatge, amb turbina tangencial o sense turbina, i requereix un informe de viabilitat de la 
connexió efectuat per l'entitat subministradora. 


La instal·lació interior del sistema de ruixadors ha d'estar dotada d’un element per evitar retorns 
d’aigua a la xarxa pública, així com d’altres elements, d’acord amb el que indica la normativa. 


D’acord amb la norma UNE-EN 12845 el sistema d’abastament pot consistir en un abastament senzill 
o superior, en funció de la classe de risc i atenent les característiques de disseny. 


Per a RL sense protecció a la vida es pot optar per un sistema d’abastament senzill mitjançant la 
connexió a la xarxa pública de categoria 2. 


Per a RL amb protecció a la vida, RO1 i RO2 es pot optar per un sistema superior d’abastament 
d’aigua amb connexió a la xarxa pública de categoria 1. 


Tots dos sistemes han de disposar de: 


̇ La connexió de servei a la xarxa pública i lloc/s de control de ruixadors que s’escaigui (fig. 1). 


̇ Vàlvules del circuit principal de tipus comporta. 
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Per a un sistema superior d’abastament d’aigua amb connexió a la xarxa pública de categoria 1, s’ha 
de complir: 


‚ La instal·lació interior s’ha de constituir en un anell alimentat pels dos extrems i ha de complir 
les següents consideracions: 


̇ Cada extrem ha de proporcionar al sistema la demanda de cabal màxima. 


̇ Els dos extrems han de proporcionar la pressió requerida. 


En tots dos casos s’han d’incloure els següents detalls en el projecte: 


‚ Informe de viabilitat de la connexió realitzat per l’entitat subministradora, en què s’ha d'indicar: 


̇ La pressió mitjana a peu de finca. 


̇ La capacitat de la xarxa pública per subministrar el cabal requerit i indicació de les 
especificacions de la connexió de servei (diàmetre, components, etc.). 


‚ Diàmetre nominal de la canonada d’alimentació. 


‚ Pressió de treball requerida pel sistema i la previsió de cabal de demanda màxima. 


Pel que fa a l’acte de comprovació, s’hi ha d’aportar: 


‚ Prova in situ amb dades de pressió i cabal a la connexió de servei, amb data i hora de la 
realització de la prova i un plànol de la situació d’aquesta. 


‚ Certificat del sistema, incloent-hi la connexió de servei. 


fig. 1 
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3. Requeriments generals de la instal·lació interior 


‚ Cal un dispositiu de mesurament de cabal i de la pressió instal·lat de manera permanent per 
poder comprovar l’abastament d’aigua en qualsevol moment. 


‚ S’ha d’instal·lar un pressòstat aigües amunt de la vàlvula de retenció existent, que ha 
d’incorporar una vàlvula de prova i ha d’activar una alarma audible des dels llocs de presència 
habitual de l’establiment, en disminuir la pressió del subministrament a un valor predeterminat 
que ha de coincidir amb la pressió mínima de funcionament del sistema. 


‚ Els sistemes de ruixadors amb protecció a la vida han de ser de canonada humida i de 
resposta ràpida. 


‚ El manteniment de la instal·lació interior a l’establiment ha de ser aliè a la companyia de 
subministrament. 


‚ El sistema de detecció automàtica ha d'actuar com a vigilància permanent del local mitjançant 
avís remot quan la instal·lació de ruixadors automàtics estigui fora de servei per tasques de 
manteniment o no tingui les prestacions de servei normal per una baixada de la pressió de la 
xarxa.


‚ Cal tenir presents les precaucions i procediments de l’annex J de la norma UNE-EN 12845. 


(12.207.017)
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