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INSPECCIONS PERIÒDIQUES
DELS EQUIPS SISTEMES I COMPONENTS QUE CONFORMEN LES
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS

L’aplicació del 

RIPCI a Catalunya

PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS : 

Es el conjunt de mitjans, equips i sistemes, ja siguin manuals o automàtics, 
les funcions específiques dels quals son la detecció, control i l’extinció d’un 
incendi, facilitant l’evacuació dels ocupants i impedint la propagació de 
l’incendi minimitzant així les pèrdues personal i materials.

S’inclou l'exigència que un Organisme de Control acreditat realitzi les 
inspeccions periòdiques de les instal·lacions de PCI cada 10 anys. 
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SOBRE LES INSPECCIONS PERIÒDIQUES 

L’aplicació del 

RIPCI a Catalunya

D’acord amb l’article 22 del Capítol V,  aplica a les instal·lacions que la seva reglamentació específica 
no contempli les inspeccions periòdiques . 

Donat que el CTE no contempla IP aquelles instal·lacions i edificis que els hi sigui d'aplicació el CTE, 
hauran de complir l’indicat en el Capítol V, d’aquest reglament , pel que fa a les inspeccions 
periòdiques. 

Als establiments industrials que els sigui d’aplicació el R.D. 2267/2004, NO els hi serà d'aplicació el 
Capítol V del present reglament, donat que el RD 2267/2004 ja contemplen inspeccions periòdiques . 
Tot i així , als establiments industrials que no els apliqui el RD d’establiment industrials i  d’acord amb 
la Disposició transitòria única, en aquest cas SI que els hi serà d'aplicació el Capítol V del present 
reglament.  

Cal tenir en comte que certs equips de protecció contra incendis poden arribar a tenir almenys 
Categoria I, segons el R.D. 2060/2008 Reglament d’equips a pressió, per la qual cosa hauran de 
passar també les inspeccions establertes en dita reglamentació . 4



INSTAL·LACIONS AMB NECESSITAT D’INSPECCIÓ 
PERIÒDICA PER ORGANISME DE CONTROL

L’aplicació del 

RIPCI a Catalunya

1. En aquells casos en que la inspecció de les instal·lacions de protecció activa contra incendis no
estigui regulada per una reglamentació específica els titulars hauran de sol·licitar almenys cada
10 anys , a un Organisme de Control acreditat , la inspecció de les instal·lacions de protecció
contra incendis, avaluant el compliment de la legislació aplicable .

2. Els edificis destinats a :

• Ús administratiu amb superfície >2000 m².
• Ús docent amb superfície >2000 m².
• Ús comercial amb superfície >500 m².
• Ús pública concurrència amb superfície >500 m².
• Ús aparcament amb superfície >500 m².

I també les de superfícies inferior a les anteriors però que disposin de zones o locals de risc especial
alt. ( segons DB SI-1 del CTE ).
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L’aplicació del 

RIPCI a Catalunya

Els productes la conformitat de la qual es determini segons l’indicat en l’article 5 apartat 2 i 3 , als que no 
fossin d'aplicació els requisits exigits en l’anterior Reglament de Instal·lacions de protecció contra 
incendis ( RD 1942/1993), disposaran d’un termini  de 2 ANYS , a partir de l’entrada en vigor del nou 
RIPCI, (12/12/2017) a fi de complir els requisits establerts en el present reglament . 

Disposició Transitòria Segona:
Aplicació d’aquest Reglament a equips o sistemes ja instal·lats . 

Els equips o sistemes ja instal·lats, o amb data de sol·licitud d’obra amb anterioritat a l’entrada en vigor 
del present Reglament, només els serà d'aplicació aquelles disposicions relatives al seu manteniment i a 
la seva inspecció. Les activitats no previstes en el RD 1942/1993, s’hauran de començar a realitzar-se en 
un termini màxim d’ un any a partir de la entrada en vigor del present Reglament.

Disposició Transitòria Primera : 
Aplicació a equips o sistemes subjectes a noves exigències
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L’aplicació del 

RIPCI a Catalunya

1. Les instal·lacions de protecció contra incendis existents a l’entrada en vigor del
present Reglament, subjectes a les inspeccions periòdiques establertes en l’article
22, han de sotmetre a la primera inspecció als 10 ANYS DE LA SEVA POSTA EN
MARXA. (aquets 10 anys començaran a comptar des de la posta en marxa de la
instal·lació , en el cas que no hagi hagut posta en marxa els 10 anys començaran a
comptar des del moment que s’ha finalitzat la instal·lació).

2. Les instal·lacions de protecció contra incendis existents amb deu o mes anys des de
la seva posta en marxa a l’entrada en vigor del present Reglament, hauran de
sotmetre's a la primera inspecció amb els següents terminis màxim :

a) Instal·lacions amb una antiguitat ≥ a 20 anys : en el termini 1 any.
b) Instal·lacions amb una antiguitat ≥ a 15 anys i < a 20 anys : en 2 anys
c) Instal·lacions amb una antiguitat ≥ 10 anys i < de 15 anys : en 3 anys

Disposició Transitòria Quarta: 
Primera inspecció de las instal·lacions existents
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ANNEX  I: 
Característiques i instal·lació dels equips i sistemes de 
protecció contra incendis . 

SECCIÓN 1ª: PROTECCIÓ ACTIVA CONTRA INCENDIS

1. Sistemes de detecció i d’alarma d’incendis 
2. Sistemes d’abastament d’aigua contra incendis
3. Sistemes d’ hidrants contra incendis
4. Extintors d’incendis 
5. Sistemes de boques d’incendi equipades (BIE’s)
6. Sistemes de columna seca 
7. Sistemes fixes d’extinció per ruixadors automàtic i aigua polvoritzada.
8. Sistemes fixes d’extinció per aigua nebulitzada  NOU

S’han afegit nous tipus d’equips i sistemes de protecció activa. 
També es fa referencia als sistemes de senyalització luminescents
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9. Sistemes fixes d’extinció per espuma física
10. Sistemes fixes d’extinció per pols 
11. Sistemes fixes d’extinció per agents extintors gasosos.
12. Sistemes fixes d’extinció per aerosols condensats  NOU
13. Sistemes pel control de fums i de calor NOU
14. Mantes ignífuga NOU
15. Enllumenat d’emergència NOU

SECCIÓ 2ª: SISTEMES DE SENYALITZACIÓ LUMINESCENTS 

Inclou els sistemes de senyalització luminescent, la finalitat dels quals es senyalitzar 
les instal·lacions de PCI .
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1. Abans d’iniciar la inspecció 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. 

2. Una vegada s’estableix quina es la data de les instal·lacions i per tal de poder 
realitzar la inspecció el titular ha de disposar d’una memòria tècnica que 
permeti realitzar la inspecció.

3. Durant la inspecció de les instal·lacions es verificarà “ in situ “ tant l’estat dels
productes ( equips o sistemes ), com la documentació aplicable (posta en 
marxa instal·lació, manteniment … ) 

• .
• Una vegada finalitzada la inspecció i amb resultat favorable el titular ha de 

procedir a inscriure la instal·lació al RITSIC .  

INSPECCIÓ PERIÓDICA 
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INSPECCIÓ PERIODICA ESTABLIMENTS INDUSTRIALS 

L’aplicació del 

RIPCI a Catalunya

En aquesta inspecció s’ha de comprovar:
a) Que no s’han produït canvis en l’activitat ni ampliacions.
b) Que se segueix mantenint la tipologia de l’establiment, els sectors i/o àrees d’incendi i el risc 
intrínsec de cadascun.
c) Que els sistemes de protecció contra incendis segueixen sent els exigits i que es duen a terme 
les operacions de manteniment d’acord amb el que disposa l’apèndix 2 del RIPCI 

En establiments adaptats parcialment a aquest Reglament, la inspecció s’ha de fer només a la part 
afectada.

La periodicitat amb què s’han de fer les inspeccions no ha de ser superior a:
a) 5 anys, per als establiments de risc intrínsec baix. 
b) 3 anys, per als establiments de risc intrínsec mitjà. 
c) 2 anys, per als establiments de risc intrínsec alt
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Gràcies per la vostra atenció

L’aplicació del 

RIPCI a Catalunya
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