
 

Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis (2008) 

Acord del Consell Plenari de 29-2-2008 

CAPÍTOL I 

Disposicions generals 

Article 1. Objecte 

Aquesta Ordenança Municipal de Condicions de Protecció contra Incendis (Ordenança Municipal) té per objecte 
establir les condicions de protecció contra incendis que han de complir els edificis i les seves instal·lacions, així 
com els projectes d'urbanització, per garantir la seguretat de les persones i els seus béns i facilitar la intervenció 
del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, tenint en compte la seguretat dels seus membres.  

Article 2. Àmbit territorial 

Les condicions de protecció contra incendis als edificis i el seu entorn dins l'àmbit territorial del municipi de 
Barcelona es regularan per les normatives de caire estatal i autonòmic que hi sigui d'aplicació, complementades 
amb les disposicions que conté aquesta Ordenança Municipal, sense perjudici d'altres normatives de protecció 
contra incendis que hi siguin aplicables.  

Article 3. Àmbit d'aplicació 

3.1. Aquesta Ordenança Municipal és d'aplicació als projectes de tota classe d'edificis, construccions, 
establiments, instal·lacions i urbanitzacions, de qualsevol mena d'ús, tant de caràcter públic com privat, en els 
supòsits següents:  

a) Les obres de nova construcció. 

b) Les obres d'ampliació, reforma i canvi d'ús dels edificis o establiments. 

c) Les instal·lacions i activitats de nova implantació o llicència. 

d) Les modificacions i legalitzacions d'instal·lacions i activitats existents. 

e) Els projectes d'urbanització. 

3.2. El Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (SPEIS) podrà exigir als propietaris o titulars dels 
edificis, locals, activitats i instal·lacions que no es recullen expressament en aquesta Ordenança Municipal les 
mesures de protecció contra incendis que consideri necessàries per tal de garantir els nivells de seguretat 
equivalents als especificats en l'Ordenança.  

Article 4. Participació del SPEIS 

4.1. El SPEIS ha d'emetre un informe preceptiu en els tràmits dels expedients de sol·licitud de les llicències 
municipals d'obres i/o activitats en els supòsits següents:  

a) Edificis o establiments destinats a ús d'habitatge o ús administratiu, si l'alçada d'evacuació és superior a 28 m 
o si la superfície construïda per planta ultrapassa els 1.000 m2 .  

b) Edificis o establiments destinats a ús docent, si l'alçada d'evacuació és superior a 15 m o si la superfície 
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construïda ultrapassa els 2.000 m2 construïts o els 300 m2 en el cas de les escoles bressol. 
 

c) Edificis o establiments d'ús sanitari sense hospitalització, si l'alçada d'evacuació és superior a 15 m o si la 
superfície per planta és superior a 750 m2 construïts.  

d) Edificis o establiments destinats a ús sanitari, amb hospitalització. 

e) Edificis o establiments d'ús industrial, si la superfície total construïda és superior a 1.500 m2 o si es tracta 
d'activitats de risc mitjà o alt segons el RD 2267/2004, Reglament de seguretat contra incendis en establiments 
industrials (RSCIEI).  

f) Edificis o establiments d'ús residencial públic si el nombre de places és superior a 20. 

g) Aparcaments per a vehicles amb una superfície superior a 2.500 m2 . 

 

h) Edificis o establiments destinats a l'ús de teatres i cinemes, bingos, discoteques i similars de qualsevol 
superfície. 

i) Edificis o establiments destinats a ús cultural, esportiu, restauració o edificis o establiments de concurrència 
pública amb una superfície total construïda superior a 500 m2 no inclosos en l'apartat h).  

j) Edificis o establiments destinats a ús comercial, si la superfície total construïda és superior a 750 m2 per planta 
o si en total supera els 2.500 m2 .  

4.2. El SPEIS elaborarà i mantindrà actualitzada una guia tècnica de caràcter informatiu, no vinculant, per a les 
interpretacions i els aclariments en matèria de seguretat contra incendis.  

Article 5. Funcions i competències d'inspecció 

En aplicació d'aquesta Ordenança Municipal, els membres del SPEIS i la resta de tècnics de l'Ajuntament de 
Barcelona que exerceixen i desenvolupen funcions d'inspecció derivades de l'aplicació d'aquesta Ordenança 
Municipal resten autoritzats a:  

a) Accedir lliurament i en qualsevol moment, sense comunicat previ per escrit, a tot edifici o establiment sotmès 
a aquesta Ordenança Municipal.  

b) Procedir a realitzar les proves, comprovacions, presa de mostres i anàlisis necessàries per verificar el 
compliment de la normativa en matèria de prevenció i protecció contra incendis vigent. Les obligades despeses 
meritades per aquestes operacions aniran a càrrec del titular de l'activitat i/o propietari de l'edifici o establiment.  

c) Aixecar acta del resultat de la inspecció que, si escau, podrà donar lloc a les mesures correctores o cautelars, 
les ordres d'execució o els procediments sancionadors que corresponguin, d'acord amb aquesta Ordenança 
Municipal.  

Article 6. Documentació necessària 

6.1. En la documentació que compon els expedients de sol·licitud de les llicències municipals d'obres i/o activitats 
ha de figurar un annex específic de protecció contra incendis amb memòria i plànols, realitzat per un tècnic 
competent, que justifiqui el compliment de la normativa vigent en aquesta matèria segons especifica la Ley de 
Ordenación de la Edificación (LOE).  

6.2. En el moment de sol·licitar-se la primera ocupació o el control inicial cal adjuntar la documentació següent: 

a) Certificat final signat pel tècnic competent, director de les obres i les instal·lacions, que acrediti el compliment 
de les mesures de protecció contra incendis dissenyades en el projecte autoritzat amb la llicència.  

b) Certificats que acreditin l'acompliment de les prescripcions relatives al comportament davant el foc dels 
elements constructius de compartimentació i els materials.  

c) En els casos en què, per assolir la resistència al foc de l'estructura requerida en la normativa vigent, calgui 
utilitzar l'aplicació de materials de revestiment (plaques, morters, pintures, etc.), és necessari el certificat d'una 
empresa de control de qualitat aliena al projecte signat pel tècnic competent que acrediti:  
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c.1. Que el producte de recobriment utilitzat es correspon amb el que es justifica en el projecte. 

c.2. Que el procés seguit en l'aplicació del producte és correcte i que es correspon amb el que defineix el 
fabricant. 

d) Certificat d'una empresa instal·ladora acreditada signat pel seu tècnic competent que acrediti que les 
instal·lacions de protecció contra incendis compleixen el Reial Decret 1942/1993, Reglament d'Instal·lacions de 
Protecció contra Incendis (RIPCI).  

e) Contracte de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis existents amb una empresa 
mantenidora acreditada i la darrera acta d'inspecció.  

f) Justificació de la implantació del Pla d'autoprotecció. 

Per al compliment de les prescripcions relatives al comportament davant el foc, descrites en els apartats b) i c), 
cal considerar les especificacions descrites en el Reial Decret 314/2006, Codi tècnic de l'edificació (CTE), 
document bàsic SI.  

CAPÍTOL II 

Execució de l'Ordenança Municipal de Condicions de Protecció contra Incendis i Règim Sancionador 

Article 7. Infraccions 

1. Amb caràcter general es considerarà que constitueixen infraccions de caire administratiu susceptibles de 
sanció municipal les accions i les omissions que contravenen aquesta Ordenança.  

2. L'exercici de la potestat sancionadora municipal envers les infraccions tipificades en aquesta Ordenança 
correspon a l'alcalde o a la persona delegada d'acord amb allò que preveu al respecte l'article 13.2. de la Carta 
Municipal de Barcelona.  

3. Les infraccions administratives regulades per aquesta Ordenança poden ser sancionades d'acord amb la 
quantia de les sancions establertes per la Corporació Municipal per a cada tipus d'infracció.  

Article 8. Tipificació de les infraccions 

L'incompliment de la normativa vigent en matèria de condicions de protecció contra incendis tindrà la 
consideració d'infracció administrativa. Les infraccions d'aquesta Ordenança Municipal es classificaran en molt 
greus, greus o lleus.  

Article 9. Infraccions molt greus 

Constitueix una infracció molt greu: 

a) L'ocupació de les vies d'evacuació amb qualsevol tipus de materials, mals endreços i/o altres impediments. 

b) La insuficiència o el mal funcionament de les instal·lacions de protecció contra incendis, així com la interposició 
d'elements que impedeixin la visió o l'ús dels equips contra incendis (polsadors d'alarma, extintors, boques 
d'incendi, etc.).  

c) El bloqueig o el mal funcionament de l'obertura de les portes de sortida durant la permanència de públic o de 
personal a l'establiment.  

d) El funcionament deficient de la majoria de l'enllumenat de senyalització. 

e) Les deficiències o el mal funcionament dels elements de sectorització en les vies d'evacuació protegides. 

f) L'acumulació de materials combustibles per sobre del que autoritzen les normatives específiques o en un lloc 
inadequat. 

g) La superació de la capacitat del local admesa en la llicència corresponent. 
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h) L'obstaculització de l'accés als hidrants d'incendi amb aparells i instal·lacions com ara tarimes, bastides, 
terrasses o aparcaments.  

Article 10. Infraccions greus 

Constitueix una infracció greu: 

a) El funcionament deficient de l'enllumenat d'emergència. 

b) L'aparcament d'automòbils a les zones en què està prohibit per raó d'accessos o sortides d'emergència. 

c) Tenir material de decoració o mobiliari no adequat a les característiques de reacció al foc exigibles, d'acord 
amb les normatives vigents.  

d) Incorporar elements de decoració que indueixin a error en la localització de les sortides d'emergència. 

e) Les deficiències o el mal funcionament dels elements de sectorització en locals de «risc especial» d'acord amb 
les normatives específiques.  

f) La introducció de modificacions amb relació a les condicions de la llicència o l'autorització atorgada que puguin 
significar un augment del risc.  

g) L'inici de l'activitat sense el control inicial previ, d'acord amb les especificacions descrites en l'article 6 
d'aquesta Ordenança Municipal.  

h) La negativa o resistència a la tasca inspectora i de vigilància de l'Administració. 

i) La negativa o resistència a subministrar les dades o a facilitar la informació requerida per les autoritats 
competents o pels seus agents per al compliment de les seves funcions, així com el subministrament d'informació 
o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error, explícitament o implícitament.  

Article 11. Infraccions lleus 

Constitueix una infracció lleu: 

a) L'ampliació dels elements industrials o de les instal·lacions tècniques sense llicència o autorització. 

b) L'aparcament de tot tipus de vehicles de l'activitat mateixa en zones en què estigui prohibit per raó de l'accés 
a serveis o sortides d'emergència.  

Article 12. Responsables de les infraccions 

Seran responsables de les infraccions: 

a) Els titulars de les llicències, persones físiques o administradors de les persones jurídiques, si escau. 

b) Els explotadors del negoci. En el cas de no coincidir amb els titulars de les llicències, la responsabilitat serà 
solidària entre uns i altres.  

c) El tècnic o tècnics competents que participin en el procés de certificació de finalització d'obres i/o de les 
instal·lacions o del manteniment de les condicions d'instal·lació de protecció contra incendis quan les 
certificacions siguin inexactes, incompletes o falses.  

La responsabilitat de caire administratiu per les infraccions en aquesta matèria serà independent de la 
responsabilitat civil, penal i d'altre ordre que, si escau, pugui exigir-se als interessats.  

Article 13. Règim jurídic sancionador 

Sense perjudici de les especificitats establertes en aquesta Ordenança o en la legislació sectorial, el procediment 
sancionador aplicable serà el que, amb caràcter general, tingui establert l'Ajuntament de Barcelona, tret que es 
tracti de sancionar infraccions de competència de la Generalitat o de l'Estat, en els quals casos s'aplicarà el 
procediment aprovat per aquestes administracions.  
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Modificat per disp. final 5.1 Acord Consell Plenari de 26 març 2010 . 

Article 14. Publicitat de les sancions 

Per raons d'exemplaritat, quan es tracti d'infraccions greus o molt greus, l'autoritat que resolgui l'expedient 
podrà acordar la publicació de les sancions imposades, així com el nom i cognoms, la denominació comercial i/o 
la raó social de les persones físiques o jurídiques responsables, i l'índole de les infraccions comeses, a la Gaseta 
Municipal i en els mitjans de comunicació que consideri adients. La publicació de les sancions imposades no podrà 
fer-se efectiva fins que aquestes siguin fermes en via administrativa.  

Article 15. Prescripció de les infraccions 

1. Les infraccions a les quals fa referència aquesta Ordenança Municipal prescriuran als tres anys, dos anys i un 
any segons si són molt greus, greus o lleus respectivament. Aquest termini començarà a comptar a partir del 
moment en què l'Administració municipal en tingui coneixement, o hagués hagut de tenir-ne coneixement, i 
quedarà interromput amb la incoació de l'expedient, que haurà de ser immediatament notificada.  

2. Les infraccions derivades de l'exercici irregular d'una activitat seran considerades infraccions continuades i, per 
tant, el termini de prescripció no començarà a comptar fins que no desaparegui la causa de la infracció que l'ha 
originat.  

3. L'expedient sancionador caducarà als sis mesos, d'acord amb el procediment sancionador de l'Administració de 
la Generalitat de Catalunya.  

Article 16. Mesures cautelars 

Si hi ha indicis racionals de la comissió d'una infracció greu o molt greu, o de perillositat manifesta, l'òrgan 
competent per imposar la sanció corresponent podrà acordar com a mesura cautelar, prèviament o 
simultàniament a la instrucció de l'expedient sancionador, el tancament dels locals, els establiments i/o les 
instal·lacions en què es produeixi. També es podrà procedir al tancament en el decurs d'un procediment 
sancionador si la mesura és necessària per assegurar el compliment de la legalitat.  

Independentment del que s'ha exposat en el paràgraf anterior, en cas d'infracció molt greu o de perillositat 
manifesta, els tècnics del SPEIS que realitzin inspeccions podran adoptar mesures cautelars de caràcter 
provisional sobre el desallotjament i/o tancament d'establiments públics.  

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES. 

Primera. A partir de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança Municipal, serà d'aplicació a tots els projectes als 
quals sigui aplicable el Codi tècnic de l'edificació o el Reglament de seguretat contra incendis en establiments 
industrials.  

Els projectes que no es vegin afectats per l'Ordenança Municipal d'acord amb allò previst a la disposició 
transitòria segona del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, és a dir, el Codi tècnic de l'edificació, es regiran, 
com fins ara, per la NBE-CPI/96, Norma bàsica de l'edificació de condicions de protecció contra incendis, 
aprovada per Reial Decret 2177/1996, de 4 d'octubre, i complementada amb l'Ordenança Municipal de condicions 
de protecció contra incendis de 27 de juny de 1997 (OMCPI/96).  

Segona. Quan es procedeixi a la sol·licitud de legalització d'una activitat iniciada amb anterioritat a l'entrada en 
vigor del Codi tècnic de l'edificació que no disposi de la llicència de construcció i ús corresponent per no haver-se 
sol·licitat en el moment oportú, podrà exigir-se a l'interessat, com a condició prèvia, la realització de les obres 
necessàries per adaptar el local o l'establiment a les condicions de protecció d'incendis que es recullen en 
aquesta Ordenança, el Codi tècnic de l'edificació i el Reglament de seguretat contra incendis en establiments 
industrials, sempre que no es tracti de modificacions estructurals d'impossible o molt difícil execució.  

Tercera. Els edificis, locals i establiments la construcció i ús dels quals hagin estat autoritzats amb la llicència 
corresponent amb anterioritat a la vigència d'aquesta Ordenança Municipal es regiran, en el moment de sol·licitar 
la llicència d'activitat, pels preceptes aplicables en atorgar-se les llicències corresponents, llevat que s'hagin fet 
modificacions substancials que empitjorin les condicions de seguretat, cas en el qual serà d'aplicació aquesta 
Ordenança.  

Quarta. Les activitats incloses en l'ús de: garatge-aparcament, sanitari, establiments de concurrència pública, 
administratiu, docent, residencial públic, comercial i industrial o emmagatzematge, que exerceixin la seva 
activitat a l'empara d'una llicència anterior, hauran d'adoptar les mesures correctores següents sempre que no 
suposin l'alteració d'elements constructius:  
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1. Contracte de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis amb una empresa acreditada, en 
el termini de tres mesos.  

2. Elaboració d'un Pla d'autoprotecció, en el termini d'un any. 

3. Instal·lacions d'il·luminació d'emergència i senyalització de les vies d'evacuació, en el termini d'un any. 

4. Instal·lacions de detecció automàtica d'incendis i d'extinció d'incendis, tant manuals com automàtiques, i les 
de control de fums, en el termini de dos anys.  

5. Instal·lació del sistema de control de la capacitat autoritzada del recinte indicat en l'Ordenança Municipal de 
les activitats i dels establiments de concurrència pública de Barcelona, en el termini de dos anys.  

DISPOSICIONS ADDICIONALS. 

Primera. El SPEIS podrà, en casos excepcionals justificats per l'interès públic o per raons de perillositat 
manifesta, disposar l'aplicació de mesures correctores diferents de les establertes en la disposició transitòria 
quarta, sempre que aquestes siguin tècnicament viables.  

Segona. L'òrgan competent per a la concessió de les llicències podrà admetre solucions diferents a les establertes 
per aquesta Ordenança Municipal sempre que se'n considerin suficientment justificades tècnicament i 
documentalment la necessitat, derivada de la singularitat del projecte, i la validesa tècnica en relació amb la 
protecció adequada davant el risc d'incendi, i sempre que s'assoleixin les condicions de seguretat establertes en 
aquesta Ordenança Municipal.  

Podran admetre's solucions alternatives, especialment quan es tracti d'edificis catalogats d'interès cultural o 
protegits. 

Tercera. El SPEIS, quan hi hagi edificis, locals o establiments amb algunes zones concretes que en cas d'incendi 
puguin representar un perill per al personal que ha d'intervenir en l'extinció, podrà exigir les mesures de 
protecció contra incendis adequades per tal de contrarestar aquest perill.  

Quarta. Els annexos d'aquesta Ordenança Municipal podran ser objecte d'actualització per decret de l'Alcaldia.  

Cinquena. Aquesta Ordenança Municipal entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona».  

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. 

Única. Amb l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança Municipal sobre la prevenció d'incendis, queda derogada 
l'Ordenança Municipal de condicions de protecció contra incendis, aprovada pel Consell Plenari el 27 de juny de 
1997 i publicada en el «Butlletí Oficial de la Província de Barcelona» núm. 237, de 3 d'octubre de 1997, amb les 
excepcions previstes en les disposicions transitòries en l'actual Ordenança.  

ANNEX 1 

DISPOSICIONS COMUNES 

Article 1. Àmbit d'aplicació 

Aquest annex serà d'aplicació als edificis, locals i establiments regulats pel Codi tècnic de l'edificació, excepte en 
el cas dels edificis industrials, que es regularan pel Reglament de seguretat contra incendis en establiments 
industrials (RSCIEI) i l'annex 2 d'aquesta Ordenança Municipal.  

Article 2. Accessibilitat i obertures en façana per als bombers 

2.1. Les obertures d'accés en façanes que no siguin clarament visibles i practicables a causa del seu tipus 
constructiu s'han de senyalitzar per tal que siguin fàcilment localitzables pels equips de socors segons els criteris 
de l'apèndix 1 d'aquesta Ordenança Municipal.  

2.2. Les solucions constructives en façanes de doble pell i en façanes ventilades, en cas que la cambra de 
ventilació sigui superior a 30 cm, han de permetre l'accessibilitat dels bombers i disposar de passeres entre el 
revestiment exterior i el tancament interior en les obertures d'accés.  
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2.3. L'espai de maniobra necessari al llarg de la façana de l'edifici, regulat a la secció SI 5 del document bàsic SI 
del Codi tècnic de l'edificació, en relació amb la separació màxima del vehicle a l'edifici, en cap cas pot ser 
superior a 15 m.  

2.4. En el cas que la façana més representativa de l'edifici no coincideixi amb la de l'accés principal (DB SI 5), 
com a mínim el 25% del perímetre de l'edifici ha de complir les condicions de façana accessible.  

Article 3. Materials 

3.1. Els materials de revestiment exterior en façanes i mitgeres i els de les superfícies interiors de les cambres 
ventilades que puguin tenir les façanes (façanes ventilades) han de ser de classe de reacció al foc no superior a 
B-s3d0, o més exigent des del punt de vista de la seguretat, d'acord amb els criteris del Codi tècnic de 
l'edificació, document bàsic SI, i del RD 312/2005, de 18 de març, de Classificació de Productes de Construcció i 
dels Elements Constructius en Funció de les Seves Propietats de Reacció i de Resistència Enfront del Foc.  

3.2. Els elements separadors fixos que delimiten recorreguts d'evacuació generals dels locals o establiments han 
de complir, pel que fa a la seva reacció al foc, les disposicions del Codi tècnic de l'edificació, document bàsic SI, 
quant als materials de decoració i revestiment.  

Article 4. Compatibilitat amb l'ús industrial i emmagatzematge 

En els edificis d'alçada d'evacuació superior a 28 m, no s'hi poden ubicar establiments industrials ni magatzems si 
les mercaderies emmagatzemades formen zones amb densitat de càrrega de foc ponderada i corregida superior a 
418 MJ/m2 (100 Mcal/m2 ).  

Article 5. Resistència al foc de l'estructura 

Per al càlcul del temps de resistència al foc d'una estructura, únicament es podrà utilitzar el mètode del temps 
equivalent d'exposició al foc en aquells tipus d'edificació en què, per la seva singularitat (relació volumètrica alta, 
càrrega de foc reduïda, dispersió tèrmica molt significativa, etc.), pugui considerar-se que el temps de resistència 
al foc indicat en la taula 3.1. de la secció SI 6 sigui excessiu. No serà acceptable l'aplicació de l'esmentat mètode 
(annex B) com tampoc la utilització de les corbes nominals (excepte la corba normalitzada ISO 834) o bé 
paramètriques de temps-temperatura en edificis i usos de tipologies estàndards.  

Article 6. Sectorització 

6.1. Sectorització en escales: 

L'accés a les escales en les plantes inferiors al soterrani primer s'ha de realitzar a través del vestíbul 
d'independència, i no és necessari que aquest estigui ventilat, a menys que una altra normativa no obligui que 
l'escala sigui especialment protegida.  

En la planta de sortida de l'edifici, les escales protegides i especialment protegides d'evacuació ascendent han 
d'estar compartimentades en sectors d'incendi diferents als de les escales protegides i especialment protegides 
d'evacuació descendents, i no hi pot haver comunicació directa entre els dos sectors, llevat que el Codi tècnic de 
l'edificació eximeixi de la col·locació de la porta en planta d'accés a l'escala descendent. L'escala ascendent en la 
planta de sortida de l'edifici sempre ha de disposar de porta.  

En arribar a la planta baixa, les escales especialment protegides en ús d'aparcament i en sentit d'evacuació 
ascendent han d'accedir directament a l'espai exterior segur o a un sector d'incendi independent de les plantes 
inferiors i comunicat amb l'espai exterior segur.  

La sectorització de les escales protegides o especialment protegides no es pot dur a terme amb comportes 
corredisses, encara que aquestes incorporin una porta amb eix vertical.  

6.2. Sectorització en garatges i aparcaments: 

Els serveis de revisió i reparació de vehicles situats en aparcaments han de formar un sector d'incendis 
independent. 

6.3. Sectorització en soterranis: 

Cada planta per sota del soterrani primer -excepte l'aparcament- ha de formar un sector d'incendi independent. 
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A més, ha d'estar compartimentada en sectors d'incendi de superfície construïda inferior a 300 m2 . 
 

6.4. Sectorització en edificis amb façanes de doble pell: 

Per evitar el risc de propagació vertical o horitzontal d'un incendi per façana entre sectors diferents, en solucions 
constructives de façanes de doble pell cal mantenir les franges que s'indiquen en el Codi tècnic de l'edificació, 
document bàsic SI, entre les dues pells, llevat que l'exterior disposi d'un 75% de la superfície permanentment 
oberta.  

Article 7. Densitats d'ocupació 

Les densitats d'ocupació regulades pel Codi tècnic de l'edificació, document bàsic SI, secció SI 3, s'han de 
considerar valors mínims quant al dimensionament dels elements del sistema d'evacuació. No es poden superar 
aquests valors a fi de fixar la capacitat autoritzada màxima en els establiments destinats a concurrència pública.  

Article 8. Característiques de les vies d'evacuació 

8.1. No es considera sortida de planta l'arrencada de qualsevol tipus d'escala no compartimentada segons els 
sectors d'incendi. Cal, doncs, mesurar el recorregut d'evacuació de longitud real a través de l'escala fins a la 
sortida de l'edifici en la planta d'accés. El recorregut s'ha d'ajustar als màxims admesos per la normativa vigent.  

8.2. L'augment dels recorreguts d'evacuació, en cas que es disposi d'extinció automàtica, no serà d'aplicació si 
l'extinció automàtica és obligatòria per aplicació del Codi tècnic de l'edificació o d'aquesta Ordenança Municipal.  

8.3. Perquè les vies d'evacuació puguin computar en el càlcul d'evacuació han de ser contínues fins a la planta 
d'accés a l'edifici.  

8.4. Tots els recorreguts d'evacuació i els accessos a les sortides de la planta o l'edifici s'han de realitzar sempre 
per espais generals de circulació de la planta o l'edifici.  

8.5. Els passadissos protegits no poden ser utilitzats com a pas de mercaderies. 

8.6. Els recintes de les escales protegides o especialment protegides únicament es poden utilitzar per al 
desplaçament d'una planta a l'altra, i no poden fer-se servir de pas per comunicar diferents espais d'una mateixa 
planta.  

8.7. Per poder utilitzar les sortides d'emergència a través de l'ús d'aparcament, quan el Codi tècnic de l'edificació 
ho permeti, l'aparcament ha de disposar de la llicència corresponent o complir les normatives de condicions de 
protecció contra incendis vigents.  

8.8. Quan una planta necessiti dues sortides de planta, una d'elles ha de conduir a una escala que comuniqui 
directament amb un espai exterior segur, tret que les dues escales desemboquin, en la planta d'accés, a sectors 
d'incendi diferents o a un mateix sector d'incendi que sigui exclusivament vestíbul d'accés amb una superfície 
màxima de 100 m2 i que estigui comunicat directament amb l'espai exterior segur. Amb independència de 
l'alçada d'evacuació, almenys dues sortides de planta han de conduir a dues escales diferents.  

8.9. En les escales i passadissos protegits, necessaris per a l'evacuació, no hi pot haver armaris elèctrics ni 
registres de passos d'instal·lacions de cap tipus, tret que estiguin sectoritzats en cada planta i el seu registre 
sigui EI-60, d'acord amb les especificacions del Codi tècnic de l'edificació, document bàsic SI.  

8.10. Les escales protegides d'evacuació descendent i ventilades amb pressió diferencial han de disposar, en la 
seva part alta, d'una obertura de superfície mínima d'un metre quadrat, que pugui obrir-se des del nivell d'accés, 
amb la inscripció: «Ventilació. Ús exclusiu bombers».  

8.11. En els establiments d'ús de restauració, en cap cas s'accepten els forns i els focs oberts per fer brases o 
fogars a prop dels accessos, llevat que l'establiment disposi d'altres sortides que siguin alternatives d'evacuació.  

8.12. No es permeten les escales obliqües. L'esglaonat s'ha de disposar perpendicular a l'eix del pas de l'escala. 

Article 9. Nombre de sortides 

9.1. En plantes soterrànies -excepte aparcament- cada planta de superfície útil superior a 300 m2 ha de tenir un 
mínim de dues sortides de planta. En casos de càrrega de foc mínima, ocupació eventual o amb personal vinculat 
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a l'activitat i superfície no superior a 500 m2 , es pot admetre que una de les dues alternatives de sortida no 
s'ajusti totalment a les condicions establertes en les normatives vigents.  

9.2. Les plantes soterrànies segones o inferiors, inclòs l'aparcament, de més de 500 m2 útils per planta han de 
disposar de dues escales com a mínim.  

Article 10. Característiques del pati de ventilació d'escales 

Quan les escales ventilin a un pati interior, aquest no pot tenir obertures de les plantes per on pugui sortir el fum 
en cas d'incendi. En cas contrari, els patis han de complir els requisits següents:  

a) La dimensió del pati ha de permetre inscriure-hi a l'interior un cercle de diàmetre igual a una sisena part de la 
seva alçada, amb un mínim de tres metres, que no produeixi en cap punt de la planta estrangulacions de menys 
de dos metres i amb una superfície mínima que obeeixi a la taula 1 següent:  

Taula 1 

Superfície mínima (m2 ) 

 

b) Quan al pati només hi ventilin l'escala, banys i passadissos, la superfície ha de permetre inscriure-hi a l'interior 
un cercle de diàmetre igual a una setena part de la seva alçada, amb un mínim de dos metres, que no produeixi 
en cap punt de la planta estrangulacions de menys de dos metres i amb una superfície mínima que obeeixi a la 
taula 2 següent:  

Taula 2 

Els patis abans esmentats poden cobrir-se amb claraboies, sempre que es deixi un espai perifèric lliure sense 
tancament de cap classe entre les parets del pati i la claraboia, amb una superfície mínima del 20% superior a la 
del pati segons les taules 1 i 2 anteriors.  

En casos justificats s'accepta que el pati no ventili permanentment, sempre que disposi d'obertures 
d'accionament automàtic i manual amb superfície útil total equivalent a la superfície lliure preceptiva.  

L'accionament automàtic de les obertures ha d'estar connectat a la instal·lació de detecció automàtica d'incendis 
de l'edifici, i han de disposar de detectors de fum tots els sectors que tinguin obertures al pati.  

L'accionament manual de les obertures ha de ser practicable des de la planta d'accés i ha d'estar senyalitzat amb 
la inscripció: «Ús exclusiu bombers».  

Article 11. Instal·lacions de l'edifici 

11.1 Les cambres de calderes alimentades per gas no poden ubicar-se per sota del soterrani 1. 

11.2 Els conductes de recollida pneumàtica d'escombraries i els seus locals tècnics han de ser sectors d'incendis 
respecte als diferents locals i establiments als quals donen servei.  

11.3 En les cuines alimentades per gas que hagin de disposar d'un sistema d'extinció automàtica, en el moment 
que aquest s'activi també cal que es realitzi de forma automàtica el tall del subministrament de gas i electricitat 
dels aparells de cuinar (fogons, forns, vitroceràmiques, planxes, fregidores ...).  

11.4 Els quadres elèctrics de potència igual o superior a 50 kW i les sales amb un grup electrogen s'han 
d'emplaçar en locals de risc especial baix.  

Article 12. Pla d'autoprotecció 

Altura del pati (nombre de plantes) 1 2 3 4 5 6 7 més de 7

Superfície mínima (m2 ) 10 10 12 14 16 18 20 22

Altura del pati (nombre de plantes) 1 2 3 4 5 6 7 més de 7

Superfície mínima (m2 ) 5 5 7 9 11 13 15 17
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Han de disposar de Pla d'autoprotecció els edificis o establiments les activitats dels quals es relacionen a 
continuació: 

* Edificis de més de 28 m d'alçada. En queden exclosos els edificis d'habitatges, per als quals únicament s'exigeix 
l'existència, en un lloc visible dels vestíbuls d'accés, d'uns cartells amb instruccions bàsiques en cas d'incendi.  

* Hospitals i centres sanitaris. 

* Espectacles. 

* Hotels, residències i similars, quan el nombre d'habitacions sigui superior a 30. 

* Activitats recreatives i establiments de concurrència pública, escoles, locals comercials i biblioteques, quan la 
superfície útil sigui superior a 500 m2 .  

Aquests plans han de disposar, com a mínim, dels documents següents: 

-Document 1: Avaluació del risc. 

-Document 2: Instal·lacions de protecció. 

-Document 3: Pla d'emergència i evacuació. 

-Document 4: Implantació i simulacres. 

Article 13. Instal·lacions de protecció contra incendis 

13.1. Les instal·lacions elèctriques que alimentin les instal·lacions de protecció contra incendis han d'estar 
protegides en tot el seu recorregut de manera que no puguin ser inutilitzades a causa d'un incendi a l'interior de 
l'edifici.  

El lloc de control de les instal·lacions de protecció contra incendis s'ha de situar a prop dels accessos, lliures 
d'obstacles i clarament visibles per als serveis d'intervenció.  

13.2. Columna seca: 

a) És preceptiva aquesta instal·lació a les plantes soterrànies quan n'hi hagi més de tres. En aquest cas, la 
columna seca ha de tenir sortida a totes les plantes del segon soterrani en avall.  

b) Cada edifici ha de comptar amb el nombre suficient de columnes seques per tal que la distància mesurada a 
través dels recorreguts d'evacuació, des d'una boca de sortida fins a qualsevol origen d'evacuació, sigui inferior a 
60 m. Les boques de sortida han d'estar situades en recintes d'escala o en els seus vestíbuls previs.  

c) Cada columna seca ha de disposar de la seva pròpia connexió de servei. Les columnes seques de les plantes 
soterrani han de ser independents de les columnes seques de les plantes pis. Quan un edifici disposi de més 
d'una columna seca, en la tapa de cada connexió de servei s'identificarà l'escala a la qual correspon.  

d) La connexió de servei s'ha d'allotjar en un armari de 55 cm d'amplada, 40 cm d'alçada i 30 cm de fondària, 
proveïda de tapa metàl·lica pintada de blanc amb la inscripció «Columna seca-Ús exclusiu bombers» en lletra 
vermella. La tapa ha de disposar d'una tanca de simple lliscament per a claus de quadrat de 8 mm i frontisses en 
la part inferior que en permetin el total abatiment. En cas de no estar situada al costat de l'accés principal de 
l'edifici, se'n senyalitzarà la ubicació.  

e) Les boques de sortida en les plantes han d'estar allotjades en armaris de 55 cm d'amplada, 35 cm d'alçada i 
30 cm de fondària, proveïts de tapa metàl·lica pintada de blanc amb la inscripció «Columna seca-Ús exclusiu 
bombers» en lletra vermella. La tapa ha de disposar d'una tanca de simple lliscament per a claus de quadrat de 8 
mm i frontisses en la part inferior que en permetin el total abatiment.  

En les plantes, la clau de seccionament i la de sortida s'han d'allotjar en el mateix armari, amb les dimensions 
següents: 55 cm d'amplada, 60 cm d'alçada i 30 cm de fondària.  

13.3. Abastament d'aigua contra incendis: 
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En els casos en què s'exigeixi un sistema d'abastament d'aigua contra incendis, aquest ha d'estar reservat 
exclusivament per subministrar els sistemes de protecció contra incendis. Podrà alimentar diferents sistemes 
sempre que sigui capaç d'assegurar els cabals i les pressions de cadascun d'ells en el supòsit més desfavorable 
d'utilització simultània. Les seves característiques i especificacions s'han d'ajustar a la norma UNE 23.500 o a la 
norma que la substitueixi.  

Dins del terme municipal de Barcelona, es considera que el cabal d'aigua que subministra la xarxa urbana és 
suficient sempre que el ramal que alimenta la connexió de servei d'incendis tingui el diàmetre suficient, tenint en 
compte la pressió mitjana de la zona, per subministrar el cabal necessari calculat per a l'esmentada connexió de 
servei.  

S'exceptuen d'aquesta consideració els edificis d'alçada igual o superior a 28 m, tret dels habitatges, i els 
d'alçada igual o superior a 40 m en tots els casos, als quals cal dotar d'un dipòsit que garanteixi el 
subministrament d'aigua durant una hora a les diferents instal·lacions de protecció contra incendis de què disposi 
l'edifici o establiment.  

13.4. Boca d'incendi equipada: 

Aquesta instal·lació és preceptiva per als edificis d'alçada d'evacuació igual o superior a 28 m, excepte els 
habitatges, i per als d'alçada d'evacuació igual o superior a 40 m de qualsevol ús.  

13.5. Detecció i alarma: 

Quan aquesta instal·lació sigui preceptiva, cal que se'n justifiquin la idoneïtat i el nombre de detectors, així com 
el tipus en funció del risc existent en l'activitat.  

S'ha de col·locar una alarma sonora a l'exterior de l'edifici (façana a la via pública) quan no es disposi de 
vigilància permanent en la central d'alarma i control.  

13.6. Instal·lacions d'extinció automàtica d'incendis: 

Aquesta instal·lació és preceptiva a les plantes inferiors al soterrani primer, excepte per a l'ús d'aparcament, en 
què és preceptiva a les plantes inferiors al soterrani segon.  

També és preceptiva en les caixes escèniques d'establiments de concurrència pública. 

13.7. Enllumenat d'emergència: 

La intensitat mínima d'aquesta instal·lació és de 3 lux en els eixos. 

13.8. Disseny i manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis: 

En el cas que una instal·lació de protecció contra incendis no disposi de la corresponent norma EN, UNE o UNE-
EN que en reguli el disseny, el càlcul, etc., es poden utilitzar altres normes de reconegut prestigi prèvia 
autorització del SPEIS.  

Les operacions de manteniment de la columna seca que ha de dur a terme el personal del titular de l'activitat 
cada 6 mesos, previstes en el Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis aprovat per Reial Decret 
1942/1993, de 5 de novembre (RIPCI), o com a mínim un cop l'any, les ha de realitzar una empresa 
mantenidora, autoritzada per l'Administració autonòmica. També caldrà revisar totes les claus de seccionament 
de la instal·lació.  

Les instal·lacions d'evacuació de fums s'han de sotmetre a un manteniment preventiu, i fins que no hi hagi una 
regulació aprovada al respecte, aquest manteniment serà l'estipulat pel fabricant dels mateixos equips.  

ANNEX 2 

ESTABLIMENTS D'ÚS INDUSTRIAL 

(Complementari al Reglament de Seguretat contra Incendis en Establiments Industrials -RD 2267/2004- RSCIEI) 

Article 1. Regulació de l'ús industrial 
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Les condicions de protecció contra incendis als edificis i als establiments industrials i el seu entorn, dins l'àmbit 
territorial del municipi de Barcelona, es regularan pel Reglament de seguretat contra incendis als establiments 
industrials (RSCIEI), complementat amb les disposicions contingudes en aquesta Ordenança, excepte l'annex 1 
de disposicions comunes i l'annex 3 d'edificis d'alçada d'evacuació superior a 50 metres, sense perjudici d'altres 
normatives de protecció contra incendis que siguin aplicables.  

Article 2. Àmbit d'aplicació 

2.1. Establiments regulats per altres reglaments. Amb independència de la regulació en matèria de mesures 
contra incendis dels reglaments específics de seguretat industrial, tots els establiments industrials recollits a 
l'article 2 del Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI) han de complir 
l'esmentat Reglament, així com aquest annex.  

2.2. Establiment de venda a l'engròs. En les activitats de venda a l'engròs, quan el públic tingui accés als 
productes emmagatzemats, s'han d'aplicar els apartats per a usos comercials del Codi tècnic de l'edificació i 
l'Ordenança Municipal de condicions de protecció d'incendis (OMCPI) vigents o bé les normatives que els 
substitueixin.  

2.3. Establiment destinat a trasters. Als establiments destinats en la seva totalitat a l'ús de trasters se'ls aplicarà 
el RSCIEI i aquest annex i, a l'efecte d'aplicació d'aquesta normativa, seran considerats establiments de nivell de 
risc intrínsec «mitjà».  

2.4. Establiment destinat a arxiu. Als establiments destinats en la seva totalitat a l'ús d'arxiu se'ls aplicarà el 
RSCIEI i aquest annex.  

Article 3. Caracterització dels establiments 

3.1. Càlcul de la càrrega de foc: 

3.1.1. Quan la càrrega de foc d'un establiment estigui repartida desigualment entre una zona i una altra d'un 
mateix sector d'incendis, s'haurà de fer el càlcul del nivell de risc intrínsec per a les diferents zones homogènies i 
s'haurà de protegir tot el sector amb les mesures de protecció contra incendis que corresponguin al nivell de risc 
més desfavorable dels calculats en les diferents zones.  

3.1.2. Quan en el procés productiu o en el d'emmagatzematge de l'activitat existeixin oscil·lacions en el temps de 
les diferents matèries emmagatzemades, el nivell de risc intrínsec indicat en el projecte correspondrà al de temps 
màxim d'emmagatzematge.  

3.1.3. En el projecte, per realitzar el càlcul de risc intrínsec cal indicar les unitats i el volum que ocupen els 
productes emmagatzemats, com també la seva ubicació en l'establiment, de manera que amb aquestes dades 
sigui fàcilment contrastable, en cas d'inspecció, la coincidència entre la quantitat prevista en el projecte i 
l'existent.  

3.1.4. Quan es detectin diferències significatives en el càlcul de la càrrega de foc segons si s'apliquen els valors 
continguts en la taula 1.2 o bé la fórmula del punt 3.2.1 de l'annex I del RSCIEI, s'haurà d'utilitzar el 
procediment més exigent des del punt de vista de la seguretat.  

3.1.5. Magatzem de logística o trànsit. Quan en els establiments destinats a magatzems de logística o trànsit es 
desconeguin el productes emmagatzemats i, per tant, no es pugui calcular la càrrega de foc, com a mínim es 
consideraran establiments de nivell de risc intrínsec «mitjà».  

3.1.6. Zona d'emmagatzematge. Per al càlcul de la densitat de la càrrega de foc ponderada i corregida en 
magatzems, i d'acord amb l'apartat 3.2.2.b de l'annex I del RSCIEI, cal utilitzar com a Si la superfície ocupada en 
planta per cada zona amb diferent tipologia d'emmagatzematge, incloent-hi passadissos i superfícies annexes.  

Article 4. Definicions 

4.1. Soterrani: Zones de l'edifici des de les quals l'evacuació de les persones fins arribar a l'espai exterior segur, i 
complint les condicions de distàncies d'evacuació establertes en les normatives, hagi de salvar en sentit 
ascendent una alçada d'evacuació d'1,50 m.  

4.2. Sortida de planta: Són vàlides totes les definicions de sortida de planta que recull el Codi tècnic de 
l'edificació excepte l'arrencada d'una escala oberta.  
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4.3. Separacions entre edificis o establiments: 

-Una separació entre edificis o establiments de 3 m equivaldria a una sectorització tipus EI 120 min. 

-Una separació entre edificis o establiments de 5 m equivaldria a una sectorització tipus EI 180 min. 

-Una separació entre edificis o establiments de 10 m equivaldria a una sectorització tipus EI 240 min. 

En aquests espais de separació no hi pot haver cap tipus d'emmagatzematge i han d'estar lliures d'elements o de 
qualsevol tipus de mercaderies combustibles.  

4.4. Altells: Els altells, per tal de ser considerats com a tals segons l'aplicació del RSCIEI i d'aquesta Ordenança 
Municipal, han de complir els requisits següents:  

* La superfície de l'altell no pot ser superior al 10% de la superfície de la planta on estigui situat. 

* L'amplada, entenent com a tal la fondària o el dimensionament més petit de l'hipotètic rectangle inscrit en la 
superfície de l'altell, ha de ser inferior a 10 m.  

4.5. Lluerna contínua: Quan les lluernes d'un establiment tinguin una separació entre elles inferior a 2,5 m o més 
de 10 m de llargada, es consideraran equivalents a una lluerna contínua.  

Article 5. Materials en façanes 

Els materials de revestiments exteriors en façanes i mitgeres dels establiments i dels edificis han de ser de classe 
de reacció al foc B-s3 d0, o bé d'una classe més exigent des del punt de vista de la seguretat, d'acord amb les 
especificacions del Codi tècnic de l'edificació, document bàsic SI.  

Article 6. Resistència al foc de l'estructura 

6.1. La resistència al foc dels elements estructurals i de les escales que siguin recorreguts d'evacuació no pot 
tenir un valor inferior als següents:  

6.2. Únicament quan els sectors d'incendi disposin d'instal·lacions d'extinció a base de ruixadors automàtics 
d'aigua (excepte si es tracta d'un establiment de nivell de risc intrínsec baix 1), i d'un sistema d'extracció de 
fums, per a qualsevol configuració d'edifici i tipus de risc intrínsec, seran d'aplicació les reduccions recollides en 
els punts 4.2 i 4.3 de l'annex II del RSCIEI.  

6.3. Si l'alçada d'evacuació de l'establiment és superior a 12 m, per a qualsevol nivell de risc i tipus de 
configuració de l'establiment, la resistència al foc mínima serà de R-90.  

6.4. Llevat dels establiments en planta baixa, la utilització d'un sistema d'extinció automàtica com a mesura per 
augmentar la superfície dels sectors d'incendi o per reduir el nivell de protecció estructural únicament es podrà 
fer servir si aquesta instal·lació no és exigible preceptivament per l'apèndix 3 del RSCIEI, i només es podrà 
utilitzar per compensar un únic concepte.  

6.5. Passos en prestatgeries: Quan el conjunt de prestatgeries i passos ocupi una superfície per planta superior al 
10% de la zona d'emmagatzematge de l'establiment i això es repeteixi a diferents alçades, els passos es 
consideraran com si fossin forjats a efectes de protecció estructural davant del foc. Tanmateix, en casos singulars 
es poden adoptar altres solucions prèvia autorització del Servei de Bombers.  

Article 7. Evacuació 

7.1. Densitats d'ocupació: Quan el nombre d'ocupants de l'establiment es desconegui s'utilitzarà, per al càlcul, 
una persona per cada 40 m2 de superfície construïda de l'activitat.  

Nivell de risc intrínsec Tipus A Tipus B Tipus C

Pl. soterrani Pl. pis Pl. soterrani Pl. pis Pl. soterrani Pl. pis

Baix R-120 R-90 R-120 R-60 R-120 R-60

Mitjà No admès R-120 R-120 R-90 R-120 R-90

Alt No admès No admès R-180 R-120 R-180 R-120
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7.2. Recorreguts d'evacuació: D'acord amb el que determina la taula de l'apartat 6.3.2 del RSCIEI en nivell de 
risc «baix», el recorregut de 100 m (*) únicament s'aplicarà si el sector està en planta baixa i disposa de més 
d'una sortida, (**) en aquest cas el cul-de-sac serà de 35 m. Quan es tracta d'establiments de risc baix i una 
única sortida, la distància d'evacuació serà com a màxim de 35 m, independentment del nombre de persones.  

7.3. Nombre de sortides: En cada planta de superfície construïda superior a 300 m2 i amb una alçada d'evacuació 
superior a 2 m en sentit ascendent hi ha d'haver com a mínim dues sortides de planta que siguin alternatives 
d'evacuació.  

7.4. Escales d'evacuació descendent: Si l'alçada d'evacuació descendent és superior a 28 m les escales han de 
ser del tipus especialment protegides.  

7.5. Escales d'evacuació ascendent: Les escales per sota del primer soterrani han de ser del tipus especialment 
protegides. 

7.6. Establiment amb més d'una escala: Quan un establiment necessiti disposar de més d'una escala, almenys 
una d'elles ha de ser com a mínim del tipus protegida.  

Article 8. Ventilació i eliminació de fums 

8.1. Per als establiments de risc intrínsec baix és obligatori un sistema d'extracció de fums a les plantes 
soterrànies si la superfície del sector d'incendis supera els 500 m2 i la densitat de càrrega de foc ponderada i 
corregida és superior a 418 MJ/ m2 (100 Mcal/ m2 ).  

8.2. Els interruptors de control del sistema d'evacuació de fums han de situar-se en zones fàcilment localitzables 
pels serveis d'emergència.  

8.3. Les instal·lacions d'evacuació de fums s'han de sotmetre a un manteniment preventiu i, fins que no hi hagi 
una regulació aprovada, aquest manteniment serà el que defineixi el fabricant de l'equip.  

Article 9. Instal·lacions de protecció contra incendis 

9.1. Hidrants d'incendi: Independentment de les exigències del RSCIEI, serà obligatòria la instal·lació d'hidrants 
d'incendi quan el sector d'incendi superi el 1.000 m2 en qualsevol tipus de risc. Els hidrants s'ubicaran en zones 
exteriors als establiments industrials, és a dir, a la via pública i a menys de 100 m de l'accés principal de 
l'establiment industrial.  

9.2. Equips de mànega -boques d'incendis equipades- BIE): Serà obligatòria la instal·lació d'equips de mànega, 
és a dir, de boques d'incendis equipades (BIE) quan el sector d'incendi superi el 500 m2 en qualsevol tipus de 
risc, excepte si la càrrega de foc ponderada és inferior a 41,8 MJ/m2 (10 Mcal/m2 ) i la superfície inferior a 2.000 
m2 .  

9.3. Columnes seques: Si l'alçada d'evacuació de l'establiment industrial és superior als 15 m, en qualsevol tipus 
de risc, s'instal·larà un sistema de columna seca.  

9.4. Manteniment de les columnes seques: Les operacions de manteniment de la columna seca que ha de dur a 
terme el titular de l'activitat cada 6 mesos, previstes en el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis 
aprovat per Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre (RIPCI), o com a mínim un cop l'any, les ha de realitzar 
una empresa mantenidora, autoritzada per l'Administració autonòmica. També cal revisar totes les claus de 
seccionament de la instal·lació.  

9.5. Els llocs de control del sistema d'extinció automàtica i del sistema de detecció han de situar-se en zones de 
fàcil localització i accés per al SPEIS.  

9.6. Normes de les instal·lacions i els productes: En el cas que una instal·lació de protecció contra incendis no 
disposi de la corresponent norma UNE o UNE-EN que en reguli el disseny, el càlcul, etc., es podran utilitzar altres 
normes de reconegut prestigi prèvia autorització dels bombers.  

Article 10. Pla d'autoprotecció 

10.1. Els establiments industrials que tinguin qualsevol sector d'incendis de risc alt o mitjà o de risc baix -en cas 
que la superfície sigui superior a 1.000 m2 - han de disposar d'un pla d'autoprotecció.  
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10.2. Els titulars dels establiments industrials o els de les seves activitats han de disposar d'un exemplar d'aquest 
pla d'emergència o autoprotecció, ubicat en el vestíbul de l'accés principal de l'establiment industrial per a l'ús 
del SPEIS.  

ANNEX 3 

EDIFICIS D'ALÇADA D'EVACUACIÓ SUPERIOR A 50 METRES 

Els edificis amb alçades d'evacuació superiors als 50 m han de complir les mesures addicionals que es fixen en 
aquest annex. 

Article 1. Accessibilitat als bombers 

1.1. Cal disposar d'un mínim de 2 façanes accessibles, les més representatives de l'edifici, una de les quals ha de 
ser la de major dimensió. En qualsevol cas, i com mínim, ha de ser accessible el 50% de la longitud del seu 
perímetre.  

1.2. Per facilitar l'accessibilitat dels equips d'intervenció a l'edifici, s'ha de disposar d'un ascensor d'emergència 
amb vestíbul d'independència ventilat, comunicat directament amb una de les escales especialment protegides de 
l'edifici. Aquest vestíbul s'ha de dimensionar també, per a l'evacuació de persones amb mobilitat reduïda, amb un 
mínim de 6 m2 de superfície.  

1.3. Per facilitar les tasques d'intervenció en els edificis, cada 8 plantes cal disposar d'una zona de 25 m2 
(superfície lliure sense obstacles) comunicada directament amb l'escala i el vestíbul d'independència de l'ascensor 
d'emergència. Aquesta zona segura ha de formar un sector d'incendi i ha de complir els requisits i les 
característiques del tipus EI-180, establerts en el Codi tècnic de l'edificació-document bàsic SI.  

Article 2. Evacuació i restriccions a l'ocupació 

2.1. Cal disposar de vestíbul d'independència en l'accés a les escales exteriors, i el seu recorregut s'ha de separar 
un mínim d'1,50 metres dels tancaments de façana que no siguin de les característiques EI 60, d'acord amb les 
especificacions descrites en el Codi tècnic de l'edificació (CTE). En aquest tipus d'escales els materials emprats en 
la construcció de l'esglaonat han d'impedir la visió directa del buit.  

2.2. Els recorreguts interiors de l'edifici han de ser, com a màxim, de 35 m des de qualsevol origen d'evacuació 
fins a una sortida de planta. La distància màxima des de qualsevol origen d'evacuació fins al punt on es trobi 
l'alternativa de sortida ha de ser de 15 m.  

2.3. En la planta de sortida de l'edifici, les escales protegides sempre han de disposar de porta amb resistència al 
foc del tipus EI260-C5, d'acord amb les especificacions descrites en el CTE.  

2.4. En la planta de sortida de l'edifici, les escales han de disposar de sortida directa al carrer o bé conduir a 
sectors d'incendi diferents.  

2.5. No es permet l'ús de concurrència pública -tipus discoteques, cinemes, teatres i espectacles en general- en 
plantes d'alçada d'evacuació superior a 28 m.  

2.6. S'ha de senyalitzar el número de planta en cada escala i en el vestíbul d'independència de l'ascensor 
d'emergència. 

Article 3. Sectorització i estructura 

3.1. En tot edifici, la resistència al foc mínima de l'estructura ha de ser de R 180, d'acord amb les especificacions 
descrites en el CTE.  

3.2. En tot edifici, a partir de 28 m d'alçada d'evacuació, cada planta ha de ser un sector d'incendi, d'acord amb 
les especificacions descrites en el CTE.  

Article 4. Instal·lacions de protecció contra incendis 

4.1. En tots els edificis, cadascuna de les plantes ha de disposar d'un sistema d'extinció automàtica, 
preferentment d'aigua. 

15/16



4.2. En tots els edificis, el sistema de reserva d'aigua ha de garantir el cabal simultani de ruixadors i boques 
d'incendi equipades (BIE) durant, com a mínim, dues hores. S'ha de disposar d'un mínim de dos dipòsits, un dels 
quals ha d'estar situat per sobre dels 45 m d'alçada, i cal preveure l'alimentació del dipòsit superior des de la 
columna seca. El sistema de bombeig ha d'estar format, en cada cas, per una bomba elèctrica alimentada per la 
companyia de subministrament elèctric i per un grup electrogen, així com per una altra bomba accionada per un 
motor dièsel.  

4.3. S'ha de cobrir tot l'edifici amb boques d'incendi equipades de 25 mm, amb sortida independent de 45 mm 
(dimensionament xarxa per 45 mm).  

El text consolidat presenta, en un únic redactat, l’ordenança amb les seves posteriors modificacions i correccions 
per facilitar la lectura i comprensió.  

A causa del fet que les modificacions, o correccions, més recents poden trigar un temps a incorporar-se al text 
consolidat, advertim que l’únic text oficial és el publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i que es pot 
consultar en aquesta mateixa web o a la Biblioteca General de l’Ajuntament de Barcelona.  
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