INSTRUCCIÓ 1/2019, de la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i
Seguretat Minera, en relació al procediment a seguir en l’aplicació de la
disposició transitòria quarta del Reglament d’instal·lacions de protecció
contra incendis (RIPCI), aprovat pel Reial Decret 513/2017, de 22 de maig,
sobre la primera inspecció periòdica de les instal·lacions existents.

En data 12 de juny de 2017, es va publicar al BOE el Reial Decret 513/2017, de 22 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, el qual
té per objecte la determinació de les condicions i requisits exigibles al disseny,
instal·lació/aplicació, manteniment i inspecció dels equips, sistemes i components que
conformen les instal·lacions de protecció activa contra incendis.
L’apartat 2 de l’article 22 del RD 513/2017 especifica que queden exceptuades de passar
inspecció periòdica les instal·lacions ubicades en edificis destinats a:
Ús residencial d’habitatge
Ús administratiu o docent amb una superfície construïda inferior a 2.000 m²
Ús comercial, de pública concurrència o d’aparcament amb una superfície construïda
inferior a 500 m²
La Disposició Transitòria Quarta de l’esmentat RD 513/2017, de 22 de maig, regula els
terminis per dur a terme la primera inspecció de les instal·lacions de protecció contra
incendis ja existents a l’entrada en vigor d’aquest Reglament.
De cara a homogeneïtzar els criteris d’actuació dels organismes de control en la realització
de les inspeccions d’instal·lacions existents, resulta necessari establir el procediment
aplicable per a la realització de la primera inspecció.
D’acord amb el què disposa l’article 17.b de la Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat
industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (DOGC núm. 6679, de
5.8.2014) i en ús de les atribucions que em confereix l’article 68 del Decret 316/2016, de 8
de novembre, de reestructuració del Departament d’Empresa i Coneixement, s’estableix la
següent Instrucció,

Primer.- Procediment per a realitzar la primera inspecció d’instal·lacions de
protecció activa contra incendis, instal·lades amb anterioritat a l’entrada en vigor del
Reial decret 513/2017
Per a la realització de la primera inspecció d’instal·lacions de protecció activa contra
incendis, instal·lades amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret 513/2017, de 22
de maig, que va aprovar el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI)
(BOE núm. 139 de 12.6.2017), d’acord amb la disposició transitòria quarta del RIPCI,
l’organisme de control que realitzi la inspecció ha de seguir el següent procediment:
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1. Comprovar que el titular disposa de la documentació justificativa de la data en que es
va posar en servei la instal·lació (certificat final d’instal·lació o, en el seu defecte,
certificat final d’obra, certificat acreditatiu de l’acte de comprovació municipal, de l’acte
de comprovació per entitat col·laboradora de l’administració en matèria d’incendis, o en
matèria de medi ambient en el seu cas, data d’atorgament de la llicència d’activitats,
rebut o contracte de l’empresa instal·ladora i/o mantenidora, etc.).
2. Comprovar que el titular disposa d’una memòria tècnica simplificada i els esquemes de
la instal·lació que descriuen suficientment la instal·lació per poder ser inspeccionada
signats per tècnic titulat o tècnica titulada competent, amb el contingut mínim definit a
l’Annex de la present Instrucció.
Un cop fetes les comprovacions anteriors, l’organisme de control ha de realitzar la
inspecció i emetre un certificat d’inspecció de la instal·lació d’acord amb el reglament
d’instal·lacions de protecció contra incendis que li era d’aplicació en el moment de la seva
posada en servei, i amb les obligacions que els reglaments posteriors hagin pogut establir.
Amb el resultat de la inspecció favorable, l’organisme de control ha d’informar el titular que,
un cop feta la inspecció, ha d’obtenir la inscripció de la instal·lació en el Registre
d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) regulat per l’article
6 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes (DOGC núm.6679, de 5.8.2014), per la qual cosa ha de
presentar al Canal Empresa la declaració responsable per a la posada en servei
d’instal·lacions de protecció contra incendis, marcant la casella Instal·lació en ús abans de
l'entrada en vigor del Reial decret 513/2017, de 22 de maig, que va aprovar el Reglament
d’instal·lacions de protecció contra incendis (BOE núm. 139 de 12.6.2017), i pagar les
taxes corresponents.

Segon.- Aplicació d’aquesta Instrucció
Aquesta Instrucció s’aplicarà a partir de l’endemà de la seva signatura.
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El director general d’Energia, Seguretat
Industrial i Seguretat Minera
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Annex. Memòria tècnica simplificada

1. OBJECTE
Explicar el motiu de la sol·licitud de la redacció de la memòria tècnica simplificada.
Indicar les dades bàsiques del sol·licitant, NIF del mateix, emplaçament, ús de l’activitat i
nom de l’empresa mantenidora.

2. ANTECEDENTS
Antiguitat de la instal·lació i justificació de la mateixa

3. NORMATIVA D’APLICACIÓ
Reglamentació i normativa d’aplicació quan la instal·lació va ser executada.
Altra normativa posterior que també sigui d’aplicació.

4. DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LA INSTAL·LACIÓ
4.1 Descripció de la totalitat de la instal·lació, dels sistemes concrets de protecció contra
incendis descrits en el RIPCI, i de les seves característiques tècniques principals
4.2 Justificació de que la instal·lació compleix amb les exigències del RIPCI d’aplicació
4.3 Descripció de les característiques tècniques dels equips i materials que conformen la
instal·lació, acompanyada de la documentació justificativa corresponent.
4.4 Descripció de qualsevol altra característica de la instal·lació que sigui necessària per
poder fer correctament la inspecció reglamentària de la mateixa.
4.5 Instruccions d’ús i manteniment en el cas de disposar d’elles.

5. PLÀNOLS
Plànols i esquemes de la instal·lació
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