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Habilitació d’operaris
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El RIPCI obliga a les empreses instal·ladores i mantenidores a tenir 
el personal qualificat

L’aplicació del 

RIPCI a Catalunya

1. Títol universitari, formació professional o certificat de professionalitat, àmbit 
competencial que cobreixi les matèries del RIPCI

2. Competència professional reconeguda adquirida per experiència prefessional
3. Certificació atorgada per una entitat acreditada per a la certificació de persones que 

inclogui (mínim) els continguts que determina el RIPCI
4. Realitzar un curs de formació específic sobre les matèries per les que acredita 

la seva qualificació, impartit per entitats habilitades per la SGSI
5. Certificació acreditativa de vida laboral (mínim 12 mesos) anterior a 12/2017



Tipus de cursos possibles = tipus instal·lacions 
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L’aplicació del 

RIPCI a Catalunya

1. Sistemes de detecció i alarma d’incendis.
2. Sistemes d’abastament d’aigua contra incendis.
3. Sistemes d’hidrants contra incendis.
4. Sistemes de boca d’incendis equipades.
5. Sistemes de columna seca.
6. Sistemes fixos d’extinció per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada.
7. Sistemes fixos d’extinció per aigua nebulitzada.
8. Sistemes fixos d’extinció per espuma física.
9. Sistemes fixos d’extinció per pols.
10. Sistemes fixos d’extinció per agents extintors gasosos.
11. Sistemes fixos d’extinció per aerosols condensats.
12. Sistemes pel control de fums i de calor.
13. Sistemes de senyalització luminescent.
14. Extintors d’incendis.

NOUS.
Què podem fer 
a partir de gener de 2019?
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L’aplicació del 

RIPCI a Catalunya

1. Realitzar satisfactòriament cursos realitats per entitats homologades

2. Superar l’examen d’obtenció de competència professional en PCI

Habilitació d’operaris
Formació
Habilitació d’operaris

Examen RIPCI-1: Àmbit de sistemes elèctrics

Examen RIPCI-2: Àmbit d’extintors

Examen RIPCI-3: Àmbit de sistemes hidràulics

Examen RIPCI-4: Àmbit de sistemes no elèctrics/hidràulics



Primers cursos proposats
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L’aplicació del 

RIPCI a Catalunya

Examen RIPCI-1: Àmbit de sistemes elèctrics

Coneixements generals
Sistemes de detecció i alarma d’incendis (sistema 1) 
Sistemes pel control de fums i de calor (sistema 12)
Sistemes de senyalització luminescent (sistema 13)

NOUS.
Què podem fer 
a partir de gener de 2019?

Mòduls comuns.
Presents a tots els exàmens 
d’habilitació de la SGSI

Professionalització
Iniciar una nova etapa per a una 
millora dels professionals de PCI
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L’aplicació del 

RIPCI a Catalunya

Professionalització 
del sector

Àmbit de sistemes elèctrics

Àmbit d’extintors

Àmbit de sistemes hidràulics

Àmbit de sistemes no elèctrics/hidràulics

El RIPCI obliga a les empreses instal·ladores i mantenidores a tenir 
el personal qualificat

El sector de la PCI ha d’aprofitar l’oportunitat per aconseguir tenir el 
personal  tan qualificat com sigui possible COMPETITIVITAT

SEGURETAT



Socis actuals: 35



Gràcies per la vostra atenció
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L’aplicació del 

RIPCI a Catalunya

Imma Ros 
www.cluterincendis.com

immaros@clusterincendis.com

http://www.cluterincendis.com/
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