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Consultes referides a magatzems logístics:    2013  1
2016  2
2017  3
2018  5

Índex Municipi Configuració Superfície
sector

Risc intrínsec

2013-1 Sant Boi Tipus B 6.000 m2 Baix 2

2016-1 El Prat de 
Llobregat

Tipus C 190.000 m2 Mig 5

2016-2 Sant Esteve Ses 
Rovires

Tipus A assimilat a 
tipus B (SP 119)

7.000 m2 Mig 5

2017-1 Abrera Tipus B 8.000 m2 Mig 5

2018-1 Martorelles Tipus B 9.000 m2 Mig 5

2018-2 Sant Esteve Ses 
Rovires

Tipus A, assimilat a 
tipus C

6.500 m2 Mig 5

2018-3 Martorelles Tipus A, assimilat a 
tipus C

8.000 m2 Mig 5

1. Casuística d’intervenció

Excepcionalitats de tràmit favorable:
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Les activitats logístiques i el RSCIEI:

2. Marc normatiu i proposta



bombers

Vist que és freqüent un gestor global de naus amb activitat logística per 
a diferents titulars, es proposa una tramitació d’excepcionalitat del 
conjunt considerat com a tipologia C (incloent tots els titulars). 

Aquesta sol·licitud d’excepcionalitat ha de justificar la seguretat 
conjunta amb cadascun dels establiments que la conformen, tenint en 
compte les 6 exigències bàsiques (SI), més la seguretat de tercers (els 
ubicats a més de 3 m).

Tramitació de la proposta:
 A DGPEIS: tràmit d’excepcionalitat per considerar el conjunt de tipus C.
 Posteriorment:  tràmit ordinari de llicència per a cadascun dels 

establiments inclosos a l’excepcionalitat.

En cas de presentar simulacions per justificar algun aspecte, cal una 
validació de tercera part que avali les conclusions de la simulació 
presentada.

2. Marc normatiu i proposta
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Marc normatiu: RSCIEI i tràmit d’excepcionalitat

Presentació a Registre de la 
sol·licitud d'excepcionalitat 

(Annex 1 i Annex 2)

Recepció de la sol·licitud al 
Servei de Prevenció

Notificació de l'inici del 
procediment (Annex 3)

Documentació presentada 
suficent i idoneïtat del 

procediment?

Denegació del procediment i 
justificació (Annex 4)

No Si

  Constitució de l'Equip Tècnic:  

    - Cap del Servei de Prevenció (coordinador) 
    - 1 tècnic de prevenció de la RE on es troba l'activitat 
    - 1 tècnic del Servei de Prevenció (secretari)

Reunió de l'Equip Tècnic i 
aixecament d'acta (Annex 5)

Cal que l'interessat aporti 
més documentació per 
resoldre la sol·licitud?

Petició de la documentació 
addicional indicant el termini màxim de 
presentació (Annex 6) i especificant que 

si no es presenta es donarà per 
finalitzat el procediment essent 

desestimada la sol·licitud

Si

Proposta de resolució per part del Cap 
de Servei de Prevenció (Annex 7). 
Vist i plau del Subdirector General 

Tècnic i tramesa a Direcció

No

Resolució subscrita per la 
persona titular de la DGPEIS 

(Annex 8) i tramesa a 
l'interessat (Annex 9) 

Arxiu de tot l'expedient al  
Servei de Prevenció 

S'ha rebut la 
documentació 

addicional dins el 
termini establert?

Si
Es dóna per finalitzat el 

procediment d'excepcionalitat, 
sense necessitat de notificar-ho, 
doncs ja s'ha indicat a la petició

No

Protocol intern:
SP 301 Excepcionalitats i singularitats
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Sol·licitud d’excepcionalitat

      
  

    
    

 
Sol·licitud d'excepcionalitat 
Dades de la persona sol·licitant 
Nom i cognoms NIF 

            

Nom de l’empresa Càrrec que hi ocupa 

            

Dades de l’empresa 
Activitat 

Nom NIF 

            

Telèfon Fax Adreça electrònica  

                  

Adreça 

      

Núm. 

      

Població 

      

Codi postal  

      

Denominació i epígraf segons l’annex 1 de la Llei 3/2010 

      

Descripció de l’activitat  

      

Representant i adreça per a notificacions 

Nom i cognoms NIF 
            

Telèfon Fax Adreça electrònica 
                  

Adreça 
      

Núm. 
      

Població 
      

Codi postal 
      

Emplaçament de la instal·lació 

Adreça 
      

Núm. 
      

Població 
      

Codi postal 
      

Telèfon 
      

Fax 
      

Adreça electrònica 
      

Dades del tècnic i documentació 

Autor/a Número de col·legiat/da  
(si en disposa) 

Col·legi professional  
(si en disposa) 

Núm. visat  
(si en disposa) 

                        

Titulació NIF 
            

Característiques de l’edifici 

Configuració de 
l’establiment 

 A   B   C   D   E  Nivell de risc intrínsec de 

 l’establiment  

 Alt     Mitjà   Baix 

Antecedents de l’activitat 
      

http://interior.gencat.cat/
.../bombers

/prevencio_d_incendis
/normativa_aplicable
/normativa_tecnica
/sol·licitud d’excepció
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Gràcies per la vostra atenció
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mrejat@gencat.cat
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