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 El RSCIEI (RD 2267/2004)

 Règim d’aplicació.
 Caracterització: configuració i risc
 Requisits constructius
 Instal·lacions de protecció contra incendis

 GUIA Tècnica d’Aplicació (febrer 2019). Novetats.
 Règim d’intervenció de l’administració. Llei 3/2010
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ESTABLIMENTS INDUSTRIALS. Prevenció



 Règim d’aplicació
 Establiments industrials de nova construcció o implantació.
 Establiments industrials existents que es traslladin, canviïn o 

modifiquin la seva activitat.
 Ampliació o reforma de l’establiment, que suposi: augment de 

superfície i/o augment del nivell de risc d’incendi.
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ESTABLIMENTS INDUSTRIALS.
Règim d’aplicació

El Reglament s’aplicarà amb caràcter complementari a d’altres disposicions que regulin activitats
industrials (Reglament d’Emmagatzematge de Productes Químics, Reglament d’Instal·lacions
Petrolíferes, ...), en els aspectes no previstos en elles.
Les condicions indicades en aquest Reglament tenen la condició de mínim exigible.
Mesures alternatives a les prescripcions del Reglament:

� TÈCNIQUES DE SEGURETAT EQUIVALENTS
� SOL·LICITUD D’EXCEPCIÓ



 Caracterització: configuració i nivell de risc
 Configuració i ubicació en relació al seu entorn.
 Nivell de risc intrínsec.
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ESTABLIMENTS INDUSTRIALS.
Caraterítzació: configuració i nivells de risc. Ubicació



 Configuració i ubicació en relació al seu entorn:
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ESTABLIMENTS INDUSTRIALS.
Caraterítzació: configuració i nivells de risc. Ubicació

TIPUS A
TIPUS B

TIPUS C TIPUS D TIPUS E

Característiques dels 
establiments per la 
seva configuració i 
ubicació amb relació 
al seu entorn.
Ubicació respecte de 
veïns: configuracions 
A, B, C, D o E.

Font: RSCIEI

Establiment
S'entén per establiment el conjunt d'edificis, edifici, zona 
d’aquest, instal·lació o espai obert d’ús industrial o 
magatzem, destinat a ser utilitzat sota una titularitat 
diferenciada i el projecte de construcció o reforma del 
qual, així com l’inici de l’activitat prevista, sigui objecte de 
control administratiu.



 Nivell de risc intrínsec
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ESTABLIMENTS INDUSTRIALS.
Caraterítzació: configuració i nivells de risc. Ubicació

Taula 1.3. Annex I RSCIEI

Font: RSCIEI

Font: Bombers de la Generalitat



 Nivell de risc intrínsec
 EXEMPLES risc BAIX, MIG i ALT
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ESTABLIMENTS INDUSTRIALS.
Caraterítzació: configuració i nivells de risc. Ubicació



 Requisits constructius
 Condicions d’accessibilitat per a la intervenció dels bombers.
 Definicions.
 Sectorització.
 Materials.
 Estabilitat estructural.
 Resistència al foc elements constructius.
 Evacuació.
 Ventilació i eliminació de fums.
 Prestatgeries.
 ....
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ESTABLIMENTS INDUSTRIALS.
Requisits constructius
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ESTABLIMENTS INDUSTRIALS.
Requisits constructius

Apartat 2.
Sectorització

Tot establiment industrial constitueix almenys un sector d’incendi (tipus A, B o C) o una àrea 
d’incendi (tipus D o E)

Taula 2.1. 
Annex II 
RSCIEI

Font: RSCIEI
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ESTABLIMENTS INDUSTRIALS.
Requisits constructius

Apartat 2.
Sectorització

Tot establiment industrial constitueix almenys un sector d’incendi (tipus A, B o C) o una àrea 
d’incendi (tipus D o E)

1) Si el sector és en 1ª planta sota rasant: S ≤ 400m2 i es poden aplicar les notes 2) i 3).
2) Si el perímetre accessible > 50%, S es pot multiplicar per 1,25.

3) Si s’instal·len ruixadors d’aigua automàtics (o de qualsevol altre agent extintor que es justifiqui més adequat a la naturalesa del combustible)
no preceptius, S es pot multiplicar per 2. Les notes 2) i 3) es poden aplicar simultàniament.

4) En configuració C, si ho requereix l’activitat, el sector d’incendis pot tenir qualsevol superfície, si tot el sector disposa d’instal·lació fixa 
automàtica d’extinció i si la distància a límits de parcel·les amb possibilitat d’edificar-hi > 10 metres.

5) En configuració B de risc baix 1, en magatzems de materials classe A (sense contribució al foc) i amb materials de construcció i revestiment 
de classe A: S ≤ 10.000 m2.

Taula 2.1. 
Annex II 
RSCIEI

Font: RSCIEI
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ESTABLIMENTS INDUSTRIALS.
Requisits constructius

Taula 2.2 Annex II RSCIEI

Aplica a:
- Elements estructurals portants
- Elements estructurals principals de les escales 
d’evacuació

Font: RSCIEI

Apartat 4. Estabilitat al foc
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ESTABLIMENTS INDUSTRIALS.
Requisits constructius

En els establiments industrials d’una sola planta, o bé amb zones administratives en més d’una planta però 
compartimentades de l’ús industrial segons la seva reglamentació específica, situats en edificis de tipus C, separats 
almenys 10 metres de límits de parcel·les amb possibilitat d’edificar-hi, no cal justificar l’estabilitat al foc de 
l’estructura.

Apartat 4.3 de l’Annex II RSCIEI

Cal Ruixadors i Control 
de fums segons UNE 
23585

Si R0, cal senyalitzar-lo a l’accés principal de l’edifici

R0 a la nau industrial

- Establiment tipus C
- Sector industrial en una sola planta
- Edifici d’oficines sectoritzades i aplica CTE 
- Separat 10 metres del límit de la parcel·la
- Ruixadors 
- Control de fums segons UNE 23585

En edificis d’una sola planta amb coberta lleugera, quan tota la superfície del sector d’incendis està 
protegida per una instal·lació de ruixadors automàtics i un sistema d’evacuació de fums, el valor 
mínim del grau d’estabilitat al foc de l’estructura portant i principal de coberta, pot ser el següent:

Apartat 4. Estabilitat al foc
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ESTABLIMENTS INDUSTRIALS.
Requisits constructius

Apartat 5. Resistència al foc d’elements constructius de tancament

En general, els sectors han de 
ser
(R)EI = R exigida a l’estructura 
(taula 2.2)

REI amb funció portant
EI sense funció portant

La paret mitgera o mur col·lindant amb un altre establiment

Nivell de  
risc 

Sense funció 
portant 

Amb funció  
portant 

Baix EI-120 REI-120 
Mig EI-180 REI-180 
Alt EI-240 REI-240 

 

Els pilars i/o suports inclosos en parets 
mitgeres hauran de garantir la mateixa 
resistència al foc que la paret.

Taula 2.2 Annex II RSCIEI



14

ESTABLIMENTS INDUSTRIALS.
Requisits constructius

Apartat 6. Evacuació dels establiments industrials

RSCIEI

DB SUA

CTE
DB SI A

CONCEPTES I DEFINICIONS 
D’EVACUACIÓ DB SI Annex

DB SI 3

Els establiments industrials solen tenir una densitat d’ocupació bastant baixa i en 
general l’evacuació d’aquest tipus d’establiment sol ser relativament senzilla de 
resoldre, amb excepcions com:

Sectors de risc alt, calen dues sortides de planta i es limita la L < 25 m.

Establiments que disposen de sistemes d’emmagatzematge en prestatgeries metàl·liques amb 
passadissos elevats o entreplantes amb R ↓ (si risc mig o alt L < 25 m apartat 4.2.3 annex II RSCIEI 
i SP 123).

Establiments de tipus C a més de 10 m de límits de parcel·les edificables que s’acullen a la nota 4 de la 
taula 2.1 de l’annex  II del RSCIEI i no tenen limitada la superfície màxima admissible dels sectors 
d’incendi, però han de complir la L màxima.

Zones situades en plantes sobre rasant amb escales d’evacuació descendents obertes.
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ESTABLIMENTS INDUSTRIALS.
Requisits constructius

Apartat 6. Evacuació dels establiments industrials

Longitud del recorregut d’evacuació segons nombre de sortides

Risc 1 sortida recorregut únic 2 sortides alternatives

Baix (*) 35 m (**) 50 m

Mig 25 m (***) 50 m

Alt No admès 25 m

Per les zones en què cal aplicar 
el CTE, la ocupació s'ha de 

calcular segons aquest.

Aquestes longituds de 
recorregut prevalen 

sobre les del CTE.

+  Sectors de Risc Alt dues sortides alternatives sempre
+  Sectors de Risc Mig  dues sortides alternatives si ocupació >  50 persones

Càlcul de l’ocupació:
p és el nombre de persones que ocupen el sector, d’acord amb documentació 

laboral.
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ESTABLIMENTS INDUSTRIALS.
Requisits constructius

Apartat 7. Ventilació i eliminació de fums

Sistema d’evacuació de fums. Ventilació.
Els sectors d’incendi disposaran de sistema de control de fums, d’acord a UNE 23.585:

Si la superfície és menor, disposaran de ventilació natural (forçada, si es justifica 
impossibilitat) en coberta o cota elevada de façana, amb suficient superfície 
aerodinàmica:

Risc Mig Risc Alt

activitat de producció
≥ 2.000 m2 ≥ 1.000 m2

activitat d’emmagatzematge ≥ 1.000 m2 ≥ 800 m2

Planta sobre rasant
i Risc Mig o Alt

Planta sota rasant
i Risc Mig o Alt

activitat de producció 0,5 m2 / 200 m2 0,5 m2 / 150 m2

activitat d’emmagatzematge 0,5 m2 / 150 m2 0,5 m2 / 100 m2

⇒ SP 112
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ESTABLIMENTS INDUSTRIALS.
Requisits constructius

Apartat 8. Emmagatzematges en prestatgeries metàl·liques

S’exigeix R a l’estructura principal de sistemes d’emmagatzematge amb prestatgeries 
metàl·liques que actuen com a portants.

⇒ SP 123

Requisits

Classe dels materials i revestiments

R estructura principal si sistema autoportant

Evacuació

 Els passos transversals entre estanteries han d’estar entre ells a com a màxim 10 m per 
emmagatzematge manual i 20 m per mecanitzat (= no presència de persones).
 Aquestes longituds es poden duplicar si l’ocupació < 25 persones.
 Els passos longitudinals i els recorreguts d’evacuació tindran un ample mínim d’ 1 m.

Sistemes d’emmagatzematge de mecanisme manual:

Correcció errors BOE 55 de 05/03/2005



 Instal·lacions de Protecció Contra Incendis
 Generalitats
 Detecció i polsadors.
 Sistemes d’Abastament aigua c.i.
 Hidrants
 Extintors
 BIEs
 Ruixadors
 Altres sistemes
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ESTABLIMENTS INDUSTRIALS.
Annex III. Instal·lacions de PCI
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ESTABLIMENTS INDUSTRIALS.
Annex III. Instal·lacions de PCI

Dotació d’instal·lacions PCI segons:
Configuració
Nivell de risc intrínsec 
Producció / emmagatzematge
Superfície construïda 

Sector a sector

~ RIPCI
aparells, equips, sistemes i components 

disseny, execució, posada en 
funcionament, manteniment 

Instal·lacions PCI:
Sistemes automàtics de detecció d’incendis.
Sistemes manuals d’alarma d’incendis.
Sistemes de comunicació de l’alarma.
Sistema d’abastament d’aigua contra incendis.
Sistema d’hidrants exteriors.
Extintors portàtils.
Boques d’incendi equipades.
Sistemes de columna seca.
Sistemes de ruixadors automàtics d’aigua. 
Sistemes d’aigua polvoritzada.
Sistemes d’escuma física.
Sistemes d’extinció per pols.
Sistemes d’extinció per agents gasosos.



 Guia Tècnica d’Aplicació (febrer 2019). NOVETATS.
 Disseny prestacional.
 Compatibilitat reglamentària.
 Configuració AB.
 Establiment tipus D o E.
 Càlcul càrrega de foc. (Ci i càlcul).
 Estabilitat elements portants i escales.
 Coberta lleugera.
 Franges sota coberta.
 Elements d’evacuació.
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ESTABLIMENTS INDUSTRIALS.
Guia Tècnica d’Aplicació (febrer 2019)



 Guia Tècnica d’Aplicació (febrer 2019). NOVETATS.
 Disseny prestacional (art.1)

Incorpora la validació de tercera part com a entitat imparcial i 
independent (OC, entitat de reconegut prestigi o enginyeria 
especialitzada), fins i tot quan no hi ha una simulació pròpiament 
dita.

 Compatibilitat reglamentària (art. 3)
Entre espais CTE-RSCIEI., sectors d’incendi independent, ja no 
parla de que sigui necessari un vestíbul d’independència, sols si 
cal considerar la porta com a sortida de planta (SP).
Criteri SP:

– Mur compartimentador entre els dos sectors requeriment més 
exigent CTE-RSCIEI.

– Sortida de planta a canvi de sector, criteris CTE-RSCIEI i/o 
RSCIEI-RSCIEI.(en elaboració SP)
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ESTABLIMENTS INDUSTRIALS.
Guia Tècnica d’Aplicació (febrer 2019)



 Guia Tècnica d’Aplicació (febrer 2019). NOVETATS.
 Configuració AB (Annex I, art.2)

Incorpora que s’admet com a solució justificativa el disseny 
prestacional.
Criteri SP. En el nostre cas preval l’ SP 119, on ja queda recollida 
aquesta opció a més de l’establerta amb ruixadors, evacuació de 
fums i coberta independent.

 Establiment tipus D o E (Annex I, art.2)
Incorpora que els establiments tipus D o E s’han de desenvolupar 
en espais oberts que no constitueixin edifici.
Criteri SP. Façanes amb tancament (% perímetre) + no ha d'haver 
cap element a façana que pugui suposar l’acumulació de fums i 
temperatura a la part superior. (no SP)
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ESTABLIMENTS INDUSTRIALS.
Guia Tècnica d’Aplicació (febrer 2019)



 Guia Tècnica d’Aplicació (febrer 2019). NOVETATS.
 Càlcul càrrega de foc. (Annex I, art 3).

No hi ha modificacions.
Criteris SP:
– Considerem correlació entre GG (grau combustibilitat CEA c  Gretener) i Ci:

– GG: 4, 5 i 6  Ci = 1,0
– GG: 2 i 3  Ci= 1,3
– GG: 1  Ci= 1,6

– Diferència criteris pel que fa a superfície i volum 
d’emmagatzematges, aplicació SP 107: cal emprar superfície 
ocupada incloent passadissos i alçada màxima 
d’emmagatzematge.
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ESTABLIMENTS INDUSTRIALS.
Guia Tècnica d’Aplicació (febrer 2019)



 Guia Tècnica d’Aplicació (febrer 2019). NOVETATS.
 Lluernes (Annex II, art. 3.1)

Defineix lluerna continua i no continua.
Criteri SP. El comentari no difereix del recollit a la SP 108.
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ESTABLIMENTS INDUSTRIALS.
Guia Tècnica d’Aplicació (febrer 2019)



 Guia Tècnica d’Aplicació (febrer 2019). NOVETATS.
 Estabilitat elements portants i escales (Annex II, art.4.1).

Nota. Todas las escaleras que sean recorridos de evacuación deben cumplir 
con las exigencias de la tabla 2.2 independientemente de que el edificio o 
sector de incendio se encuentre entre los supuestos de los apartados 4.2 y 4.3.
El párrafo anterior hace únicamente referencia a los elementos portantes de las 
escaleras (incluidos los peldaños), sin incluir las escaleras exteriores cuya 
estructura portante no se le exigirá estabilidad al fuego alguna.
Criteri SP:
– Quan s’aplica la taula 2.3 a un altell s’admet aplicar-ho també a l’escala que 

hi donà accés.
– Escales lleugeres en establiments industrials (poca ocupació) s’accepta que 

sols els elements portants principals (zancas o perfils) compleixin la taula 2.2 
i no es demana protegir els graons.

– Resta d’escales, si es considera adient per incidència directa d’un incendi 
sobre l’escala, per grans ocupacions,... Es demanarà la protecció també dels 
graons, d’acord amb el comentari de la guia.
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ESTABLIMENTS INDUSTRIALS.
Guia Tècnica d’Aplicació (febrer 2019)



 Guia Tècnica d’Aplicació (febrer 2019). NOVETATS.
 Coberta lleugera (Annex II, art 4.2)

Al comentari nou s’ha eliminat la referència a les corretges.
Criteri SP:
– Apliquen criteri SP 117, que no considera les corretges estructura 

principal i no cal garantir cap grau d’estabilitat al foc.
 Franges sota coberta (Annex II, art. 5.4)

Nou comentari sobre la possibilitat de dividir la franja de dos 
establiments diferents 0,5 m per cada banda.
Criteri SP:
– Sols es permet posar 0,5 m de franja a cada banda quan es tracta 

de sectors d’un mateix establiment. 
– Entre diferents establiments sempre es demana 1,0 m a cadascun 

dels establiments.
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ESTABLIMENTS INDUSTRIALS.
Guia Tècnica d’Aplicació (febrer 2019)



 Guia Tècnica d’Aplicació (febrer 2019). NOVETATS.
 Elements d’evacuació (art 6.3)

Nota: En lo relativo a la frase anterior copiada del CTE DB-SI y que dice 
“la longitud de los recorridos de evacuación que se indican se puede 
aumentar un 25%”, cabe señalar los siguiente:
La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en el cuadro 
del punto 6.3.2 del Anexo II del Real Decreto 2267/2004, no se podrá 
aumentar un 25%, incluso cuando se trate de sectores de incendio 
protegidos con una instalación automática de extinción, en aplicación de 
lo dispuesto en el mencionado apartado 6.3.2 del Anejo II, que dice que 
“Las distancias máximas de los recorridos de evacuación de los 
sectores de incendio de los establecimientos industriales no superaran 
los valores indicados en el siguientes cuadro (...)”
No obstante, es relevante señalar que, en aplicación del artículo 1 del 
presente reglamento, se podrán permitir aumentos de los recorridos de 
evacuación –bajo medidas complementarias- previa autorización de la 
Comunidad Autónoma.
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ESTABLIMENTS INDUSTRIALS.
Guia Tècnica d’Aplicació (febrer 2019)



 Guia Tècnica d’Aplicació (febrer 2019). NOVETATS.
 Elements d’evacuació (art 6.3)

Criteri SP:
– Aplicació de la Taula de l’apartat 6.3.2 de l’Annex II del RSCIEI (25, 

35 i 50 m, i casos molt concrets 100 m).
– Si es volen augmentar aquests recorreguts  Excepcionalitat.
– S'està treballant en una SP que analitza la sortida de planta en 

establiments industrials (RSCIEI-CTE, RSCIEI-RSCIEI) (en 
elaboració).
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ESTABLIMENTS INDUSTRIALS.
Guia Tècnica d’Aplicació (febrer 2019)



 Concepte modificació significativa (art. 4.e)

 Annex 1. Epígrafs ...
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ESTABLIMENTS INDUSTRIALS.
Règim intervenció administrativa. Llei 3/201



 Àmbit intervenció Tècnics amb habilitació de Nivell Bàsic: supòsits de 
competència municipal
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ESTABLIMENTS INDUSTRIALS.
Règim intervenció administrativa. Llei 3/201

Llei 3/2010: 
determinació dels 
supòsits sotmesos al 
control preventiu de 
l’Administració de la 
Generalitat

Tipus Av Tipus Ah Tipus B Tipus C Tipus D Tipus E

Risc baix ≤ 500 m2 ≤ 1.500 m2 ≤ 1.500 m2 sempre sempre sempre

Risc mitjà En cap cas En cap cas En cap cas ≤ 5.000 m2 sempre sempre

Risc alt No admès No admès En cap cas ≤ 2.500 m2 sempre sempre



MOLTES GRÀCIES PER LA 
VOSTRA ATENCIÓ
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