
L’aplicació del RIPCI a Catalunya

Girona, 16 d’octubre de 2018

Sala d’actes dels Serveis Territorials

“Inspeccions periòdiques”



Volumetria activitat SSI

Taula 2.3.3/6. Expedients i inspeccions en l’àmbit de seguretat d’instal·lacions 
Any 2017 
 

  
Expedients de noves 

instal·lacions i 
modificacions presentats 

Inspeccions periòdiques 
reglamentàries realitzades pels 

organismes de control 
Ascensors 5.963 45.955 
Grues torre 484 130 
Grues mòbils autopropulsades 27 352 
Instal·lacions tèrmiques als edificis 6.626 2.791 
Instal·lacions petrolíferes per al consum a la 
mateixa instal·lació 211 255 

Instal·lacions frigorífiques 904 169 
Instal·lacions d’equips a pressió 2.366 6.197 
Instal·lacions d’alta tensió privades 342 2.548 
Instal·lacions receptores de baixa tensió 60.224 16.497 
Instal·lacions de combustibles gasosos privades 1.221 569 
Total 78.368 75.463 

 
S’han realitzat 2.445 controls ex-post d’instal·lacions posades en servei al 
llarg de l’any 2017.  
 
El Servei ha atès 19.271 consultes d’empreses i ciutadans. 



Com es gestiona la seguretat?

• Control de la seguretat de les instal·lacions instal·lades:

- Cens instal·lacions

- Pla d’inspeccions (verificació ex post d’instal·lacions noves,...)

- Inspeccions periòdiques

• Difusió de les obligacions a complir per cadascun dels agents

- Denúncies, incidents, accidents,...



La inspecció periòdica
• Quines instal·lacions i amb quina freqüència? (article 22 del RIPCI)

22.1. En els casos en què la inspecció de les instal·lacions de protecció activa contra
incendis no estigui regulada per una reglamentació específica, els seus titulars han de
sol·licitar, almenys cada deu anys, a un organisme de control...

22.2 S’exceptuen del que disposa l’apartat anterior els edificis destinats a:

a) Ús residencial d’habitatge.
b) Ús administratiu amb una superfície construïda inferior a 2.000m2.
c) Ús docent amb una superfície construïda inferior a 2.000m2.
d) Ús comercial amb una superfície construïda inferior a 500m2.
e) Ús de pública concurrència amb una superfície construïda inferior a 500m2.
f) Ús d’aparcament amb una superfície construïda inferior a 500m2.

Excepcionats zones o locals de “risc especialment alt” segons Taula 2.1 DB SI-1 del CTE



La inspecció periòdica
• Quines instal·lacions i quina freqüència? (article 22 del RIPCI)

La periodicidad con que se realizarán dichas inspecciones en “establecimientos 
RSCIEI” no será superior a:

a) Cinco años, para los establecimientos de riesgo intrínseco bajo.
b) Tres años, para los establecimientos de riesgo intrínseco medio.
c) Dos años, para los establecimientos de riesgo intrínseco alto.

Taula 1.3 de l’Annex I RSCIEI:



La inspecció periòdica

Fetes per OC (article 22 del RIPCI)

‒ Pòlissa de responsabilitat civil per danys a tercers

‒ Acreditació de conformitat amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17.020

 Requisits d’imparcialitat, independència i confidencialitat 

 Requisits relatius a l’estructura organitzativa

 Requisits relatius al personal i als equips

 Requisits relatius al processos (procediment inspecció)

 Requisits relatius al sistema de gestió intern



La inspecció periòdica

... L’organisme de control que inicia una actuació inspectora l’ha 
de prestar fins que l’acaba.

LLEI 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes 



La inspecció periòdica

Protocol d’inspecció a fer servir pels OCs. Possibilitats:

- Definit per la Generalitat de Catalunya

- Norma UNE del CTN 192

- “Propi” de cada OC d’acord amb la seva acreditació d’ENAC 



La inspecció periòdica

Defectologia:

- Defecte lleu. El que no sigui qualificable com a greu o molt greu

- Defecte greu. El que no suposa un perill immediat per a la
seguretat de les persones o les coses, però que pot ser-ho en el cas
d’una fallada de la instal·lació o bé pot disminuir la capacitat
d’utilització d’aquesta

- Defecte molt greu. El que constitueixi un risc imminent per a
les persones o pugui ocasionar danys en la instal·lació.



La inspecció periòdica

Resultat de la inspecció:

- Favorable. Cap defecte o defectes de tipus lleu

- Condicionada. Algun defecte de tipus greu i cap de molt greu.
S’ha de procedir a la seva correcció en el termini màxim de sis
mesos. Transcorregut aquest termini l’OC tornarà a fer visita
d’inspecció per comprovar que els defectes han estat corregits.

- Desfavorable. Algun defecte molt greu. Ordre d’aturar la
instal·lació.



Disposició transitòria quarta. Primera inspecció de les instal·lacions
existents:

1a Inspecció de les instal·lacions existents

1. Les instal·lacions de protecció contra incendis existents a l’entrada en vigor
d’aquest Reglament, subjectes a les inspeccions periòdiques que estableix el seu
article 22, s’han de sotmetre a la primera inspecció al cap de deu anys de la seva
posada en servei.

2. Les instal·lacions de protecció contra incendis existents amb deu o més anys 
des de la seva posada en servei, a l’entrada en vigor d’aquest Reglament, s’han 
de sotmetre a la primera inspecció en els terminis màxims següents:

a) Instal·lacions amb una antiguitat superior o igual a 20 anys: en el termini 
d’un any.

b) Instal·lacions amb una antiguitat superior o igual a 15 anys i inferior a 20 
anys: en el termini de dos anys.

c) Instal·lacions amb una antiguitat superior o igual a 10 anys i inferior a 15 
anys: en el termini de tres anys



• L’OC ha de comprovar que el titular disposa de “documentació
justificativa” de la data en que es va posar en servei la
instal·lació

1a Inspecció periòdica en instal·lacions existents 
a l’entrada en vigor del RIPCI

• El titular ha de disposar d’una memòria tècnica que permeti
realitzar la inspecció

• Es realitza la inspecció, i amb el resultat de la inspecció
Favorable, el titular ha de procedir a inscriure la instal·lació al
RITSIC



Informació

canalempresa.gencat.cat

infonorma.gencat.cat

gencat.cat

14

bustia-ssi.emo@gencat.cat

http://infonorma.gencat.cat/index.html
https://canalempresa.gencat.cat/ca/inici
mailto:Bustia-ssi.emo@gencat.cat
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