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ORDRE

INT/324/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tècniques 
complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i ediicis.

L’article 132 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de protecció civil, que inclou, en tot 
cas, la regulació, la planificació i l’execució de mesures relatives a les emergències i 
la seguretat civil, i també la direcció i la coordinació dels serveis de protecció civil, 
que inclouen els serveis de prevenció i extinció d’incendis, sens perjudici de les 
facultats dels governs locals en aquesta matèria, respectant el que estableixi l’Estat en exercici de les seves competències en matèria de seguretat pública.

La Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 
en establiments, activitats, infraestructures i edificis preveu en l’article 13 que les 
condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis són les que estableix la 
normativa tècnica dictada a aquest efecte. La normativa tècnica actualment vigent 
en aquesta matèria és el Reglament de Seguretat contra Incendis en els Establiments Industrials (RSCIEI), aprovat pel Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, i el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març.

La Llei 3/2010, del 18 de febrer, esmentada preveu, a l’article 15, que els regla-
ments tècnics de prevenció i seguretat en matèria d’incendis poden ser desplegats 
mitjançant instruccions tècniques complementàries, que també tindran caràcter 
reglamentari.

L’apartat segon del mateix article 15 preveu que les instruccions tècniques com-
plementàries esmentades són aprovades per ordre del conseller o consellera del 
departament competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis i s’han de 
publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments ha elaborat 
diverses instruccions tècniques complementàries que ha considerat necessàries per al 
desplegament dels reglaments tècnics de prevenció i seguretat en matèria d’incendis i n’ha fet difusió a través del web del Departament d’Interior, per tal de contribuir 
a resoldre i aclarir qüestions tècniques sobre la matèria esmentada.

Per tot l’esmentat, es fa necessari, doncs, aprovar i publicar les instruccions tèc-
niques complementàries dictades en matèria de prevenció i seguretat en incendis.

D’acord amb el que disposen l’article 132 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i l’article 40 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern i, en virtut de l’article 15 esmentat de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i en ús de les facultats que em són atribuïdes,

ORDENO:

Article únic
S’aproven les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i 

seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, 
que figuren en els annexos d’aquesta Ordre.

Barcelona, 11 d’octubre de 2012

FELIP PUIg I gODES

Conseller d’Interior

Disposicions



CVE-DOGC-A-12207017-2012

51770Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6240 – 25.10.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B 38014-2007

aNNEx 1

SP 113. Espai suicient de maniobra en els vials amb un accés únic

INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

ESPAI SUFICIENT DE MANIOBRA EN ELS VIALS AMB 
UN ACCÉS ÚNIC

     
1/2

 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
113:2009

Objecte

Definir les condicions mínimes que ha de complir una via d’accés sense sortida en zones urbanes i en 
zones properes a la forest perquè els vehicles d’intervenció disposin d’espai suficient per realitzar la 
maniobra de gir i canvi de sentit. 

Resolució

1. Edificis i/o activitats no industrials

1.1. Zones urbanes

El punt 5 de l’article 1.2 de la secció SI 5 “Intervenció de Bombers” del CTE especifica que les 
vies d’accés sense sortida de més de 20 metres han de disposar d’un espai suficient de 
maniobra per als vehicles del servei d’extinció d’incendis. 

Condicions mínimes que ha de complir aquest espai suficient de maniobra (vegeu l'esquema 
1):

‚ S’ha de poder inscriure una circumferència de 15 metres de diàmetre (D). 

‚ Ha d’estar permanentment lliure de vehicles, obstacles o elements urbans (fanals, 
papereres, bancs...) que impedeixin la circulació i maniobra dels vehicles d’intervenció. 

Les dimensions poden ser ampliades per afectació d’altres requeriments reglamentaris. 
Aquestes condicions afecten nous projectes d’ordenació i urbanització dels terrenys. 

1.2. Zones properes a la forest

En zones edificades limítrofes o interiors a àrees forestals, quan no es pugui disposar de dues 
vies alternatives, l’accés únic ha de finalitzar en un fons de sac de forma circular de 12,50 
metres de radi, tal com es defineix en el punt 6.c) de l’article 1.2 de la secció SI 5 “Intervenció 
de Bombers” del CTE. 

En vials secundaris sense sortida s’ha de disposar d’un espai suficient de maniobra per als 
vehicles del servei d’extinció d’incendis que garanteixi les mateixes condicions que les 
indicades en el punt 1.1 (vegeu l'esquema 1).

2. Edificis i/o activitats industrials

2.1. Zones urbanes

Les vies d’accés sense sortida han de disposar d’un espai suficient de maniobra per als 
vehicles del servei d’extinció d’incendis que garanteixi les mateixes condicions que les 
indicades en el punt 1.1 (vegeu l'esquema 1).

Disposicions
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INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

ESPAI SUFICIENT DE MANIOBRA EN ELS VIALS AMB 
UN ACCÉS ÚNIC

     
2/2

 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
113:2009

2.2. Zones properes a la forest

En zones edificades o urbanitzades limítrofes a àrees forestals, quan no es pugui disposar de 
dues vies alternatives, l’accés únic ha de finalitzar en un fons de sac de forma circular de 12,50 
metres de radi, tal com es defineix en el punt 10 de l’annex II del Reglament de seguretat 
contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI). 

En vials secundaris sense sortida s’ha de disposar d’un espai suficient de maniobra per als 
vehicles del servei d’extinció d’incendis que garanteixi les mateixes condicions que les 
indicades en el punt 1.1 (vegeu l'esquema 1).

Esquema 1

D= 15m 

D= 15m 

Disposicions
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aNNEx 2

SP 115. Barreres tèxtils irrigades i sense irrigar amb funció sectoritzadora

INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

BARRERES TÈXTILS IRRIGADES I SENSE IRRIGAR 
AMB FUNCIÓ SECTORITZADORA

     
1/2

 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
115:2012

Objecte

Definir les condicions de les barreres tèxtils irrigades i sense irrigar instal·lades en els edificis 
industrials i no industrials amb funció compartimentadora. 

Resolució

L’ús de sistemes complexos i no convencionals, com les barreres tèxtils de compartimentació, poden 
assolir les mateixes prestacions de seguretat que altres sistemes convencionals. L’acció simultània 
dels diferents elements, la manca d’una norma o guia específica d’assaig i el caràcter innovador del 
producte, fa necessari disposar de totes les garanties que assegurin el correcte funcionament dels 
sistemes. 

La instal·lació d’aquests sistemes en recorreguts d’evacuació haurà de ser complementada amb una 
porta independent per a persones que garanteixi la correcta evacuació.  

Per tal d’assegurar la correcta instal·lació, funcionament i manteniment del sistema, s’haurà de definir 
a la documentació tècnica en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendi. Les característiques 
del sistema son: 

Definició completa del sistema: 

̇ Valors de la integritat (E) , aïllament (I) o radiació (W) del producte. 

̇ Dimensions màximes admissibles per a la instal·lació del producte. 

̇ Alimentació elèctrica del sistema. Funcionament en situació de fallada elèctrica. 

̇ Característiques hidràuliques del sistema automàtic d’extinció (barrera tèxtil irrigada) : 

̆ Caldrà definir el cabal, pressió i abastament d’aigua previst.  

̆ En el cas que la instal·lació coexisteixi amb altres sistemes que requereixen 
abastament d’aigua, el subministrament ha de ser capaç de subministrar la suma de 
cabals simultanis màxims calculats per a cada sistema. 

̇ Pla de manteniment del producte.  

̇ En el moment de la instal·lació del sistema, l’antiguitat del certificat d’assaig no superarà els 10 
anys.

En el moment de l’acte de comprovació caldrà disposar de la documentació justificativa del sistema 
que exigeix el document bàsic Seguretat en cas d’incendi del Codi tècnic de l’edificació. 

Disposicions
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INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

BARRERES TÈXTILS IRRIGADES I SENSE IRRIGAR 
AMB FUNCIÓ SECTORITZADORA

     
2/2

 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
115:2012

Documentació tècnica a disposar: 

̇ Certificat d’idoneïtat tècnica que verifiqui tots els components i característiques del sistema en 
compliment de l’article 5 del títol V de la introducció del CTE DB SI a l’empara de l’article 5.2 
del Reial decret 314/2006. 

̇ Inscripció del producte en el Registre General del CTE, de conformitat d’acord amb l’article 4, 
punt 4 i consultable a la pàgina web disposada a tal efecte. 

Cortines d’aigua amb funció sectoritzadora

La instal·lació exclusiva d‘un sistema de ruixadors instal·lat en obertures, no complementat per cap 
altre element físic que eviti la propagació d’un incendi, només podrà ser acceptada com a element de 
compartimentació si: 

a) És complementat amb altres elements que evitin el pas del fum. 

b) Es disposa d’un assaig que determini els requeriments d’integritat (E) i/o aïllament (I). 

c) Es disposa d’un certificat d’idoneïtat tècnica. 

Disposicions
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aNNEx 3

SP 120. Sistemes d’hidrants d’incendi per a ús exclusiu de bombers

INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

SISTEMES D’HIDRANTS D’INCENDI PER A ÚS 
EXCLUSIU DE BOMBERS

     
1/2

 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
120:2010

Objecte

Definir les condicions que han de garantir les xarxes d’abastament d’aigua i els sistemes d’hidrants 
d’incendi per a ús exclusiu dels bombers. 

Resolució

1. L’ordenació i la urbanització de terrenys mitjançant figures de planejament han d’incloure la 
instal·lació d’hidrants d’incendi en les xarxes d’abastament d’aigua en les condicions que 
especifica aquesta Instrucció tècnica complementària. 

2. Els edificis, els establiments o les activitats ubicats en àrees urbanitzades, nous o que modifiquin 
les seves condicions de seguretat en cas d’incendi han d’estar protegits per un sistema d’hidrants 
d’incendi que compleixi les condicions d’aquesta Instrucció tècnica complementària. Els projectes 
tècnics d’aquests edificis, establiments o activitats, presentats davant de qualsevol administració, 
hauran de reflectir el compliment d’aquestes condicions. 

3. Els establiments o activitats ubicats en àrees no urbanitzades, nous o que modifiquin les seves 
condicions de seguretat en cas d’incendi, han d’estar protegits per un sistema d’hidrants d’incendi 
que reuneixi les condicions d’aquesta Instrucció Tècnica Complementària. Els projectes tècnics 
d’aquests establiments o activitats, presentats davant de qualsevol administració hauran de 
reflectir el compliment d’aquestes condicions. 

4. En el cas dels establiments industrials, caldrà garantir el compliment d’aquesta Instrucció, de 
manera complementària al que indica l’Annex III del Reglament de seguretat contra incendis en 
els establiments industrials (RSCIEI; RD 2267/2004). 

Condicions que han de reunir els sistemes d’hidrants d’incendi per a un ús exclusiu de 
bombers:

1. Definició

‚ Un hidrant és un aparell hidràulic, connectat a una xarxa d’abastament, destinat a subministrar 
aigua en cas d’incendi en totes les seves fases. 

‚ Aquests hidrants han d’estar emplaçats a la via pública o espais d’accessibilitat equivalent per a 
vehicles de bombers, i a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui 
a menys de 100 metres d’un hidrant. 

‚ Els hidrants s’ubicaran en llocs accessibles per als vehicles d’extinció d’incendis, fora dels espais 
destinats a circulació i estacionament de vehicles, i la seva localització serà senyalitzada d’acord 
amb el que estableix l’annex a la norma UNE 23033 (o norma que la substitueixi). En el cas 
d’hidrants enterrats, la seva tapa serà de color vermell per la cara vista. 

‚ Els hidrants han d’ajustar-se a les prescripcions tècniques indicades al Reial decret 1942/1993, de 
5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, o 
norma que el substitueixi. 

Disposicions
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INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

SISTEMES D’HIDRANTS D’INCENDI PER A ÚS 
EXCLUSIU DE BOMBERS

     
2/2

 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
120:2010

2. Tipologia

‚ Els hidrants exteriors han de ser del tipus de columna hidrant a l’exterior (CHE) o hidrant en 
arqueta. Els hidrants de columna s’ajustaran a les prescripcions tècniques especificades a la 
norma UNE-EN 14384 (o norma que la substitueixi). Els hidrants contra incendis enterrats 
s’ajustaran a les prescripcions tècniques especificades a la norma UNE-EN 14339 (o norma que la 
substitueixi). 

‚ Els hidrants de columna humida només poden instal·lar-se en localitzacions de la franja costanera 
on no siguin previsibles condicions climàtiques severes. Aquests hauran d’estar convenientment 
protegits per evitar-ne el trencament a causa de possibles impactes. 

3. Xarxa d’abastament

‚ El disseny i l’alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar la hipòtesi del 
consum més desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants immediats durant dues hores, i el 
cabal a cadascun d’ells ha de ser de 1000 l/min. La pressió de sortida per cada boca d’hidrant ha 
de ser superior a 102 kPa. 

‚ Aquells hidrants que, excepcionalment, no puguin connectar-se a una xarxa general d’abastament 
d’aigua necessitaran d’una reserva d’aigua adequada (segons UNE 23500, o norma que la 
substitueixi) que garanteixi les condicions especificades al paràgraf anterior. 

4. Manteniment

‚ El manteniment de les condicions hidràuliques i de funcionament dels hidrants correspon al titular 
de l’abastament d’aigua. 

5. Solucions excepcionals

‚ Excepcionalment, en àrees no urbanitzades i en nuclis urbans consolidats amb infraestructures 
hidràuliques existents que no puguin suportar les condicions dels apartats anteriors, els serveis de 
prevenció i extinció d’incendis podran validar condicions distintes amb la imposició d’aquelles 
mesures compensatòries que es considerin convenients. 

Disposicions
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aNNEx 4

SP 121. Nombre de façanes accessibles

INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

NOMBRE DE FAÇANES ACCESSIBLES

     
1/1

 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
121:2012

Objecte

Definir el nombre de façanes accessibles per a bombers que han de garantir els edificis o establiments 
en funció de la seva ocupació. 

Resolució

Els edificis o establiments han de garantir, en funció de la seva ocupació, el nombre mínim de façanes 
accessibles següent: 

Ocupació (persones) Nombre mínim de façanes accessibles 
Fins a 1.500 1 
De 1.501 a 2.500 2 
De 2.501 a 3.500 3 
Més de 3500 Totes les façanes han de ser accessibles 

Les condicions que han de garantir aquestes façanes estan determinades en: 

‚ Edificis o establiments industrials: Reglament de seguretat contra incendis en els establiments 
industrials (RSCIEI, RD 2267/2004, de 3 de desembre). 

‚ Edificis o establiments no industrials: document bàsic "Seguretat en cas d’Incendi" del Codi tècnic 
de l’edificació (RD 314/2006, de 17 de març, i posteriors modificacions). 

Excepcionalment, als edificis o establiments que es pretengui ubicar en sòl urbà consolidat en els 
quals no sigui possible complir al nombre mínim de façanes accessibles, els serveis de prevenció i 
extinció d’incendis podran validar condicions distintes amb la imposició d’aquelles mesures 
compensatòries que es considerin convenients. 

Disposicions



CVE-DOGC-A-12207017-2012

51777Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 6240 – 25.10.2012

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B 38014-2007

aNNEx 5

SP 122. Subministrament d’aigua mitjançant xarxa pública per a sistemes de ruixadors automàtics

INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA MITJANÇANT XARXA PÚBLICA 
PER A SISTEMES DE RUIXADORS AUTOMÀTICS

     
1/3

 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
122:2012

Objecte

Establir quin tipus de sistema de ruixadors automàtics, d’acord amb la UNE-EN 12845, pot tenir un 
subministrament contra incendis d’aigua connectat a xarxa pública. 

Resolució

La norma UNE-EN 12845 regula el disseny, la instal·lació i el manteniment dels sistemes de ruixadors 
automàtics d’aigua. A l’apartat 9 de la UNE-EN es regulen els diferents tipus d’abastament d’aigua, tot 
i que no els classifica segons la classe de risc que ha de protegir la instal·lació o els requeriments 
hidràulics necessaris. Aquesta instrucció té com a objectiu regular aquests paràmetres, que es troben 
dispersos i inconnexos a la mateixa normativa. 

1. Àmbit 
Aquesta Instrucció es limita als sistemes de ruixadors automàtics amb subministrament d’aigua de la 
xarxa publica amb classe de risc lleuger (RL), risc ordinari grup 1 i risc ordinari grup 2 (RO1 i RO2 
respectivament), amb cabal de demanda màxima inferior a 1.000 l/min. 

Els establiments que disposen d’abastament de ruixadors a xarxa pública també han de disposar d’un 
sistema de detecció automàtica i d’alarma d’acord amb la UNE 23007.  

La resta de casos requerirà un sistema d’abastament d’aigua amb dipòsit d’acord amb el que 
especifica la normativa. 

2. Sistema d’abastament 
La connexió de la instal·lació interior del sistema de ruixadors a la xarxa pública d’abastament s’ha 
d'efectuar mitjançant una connexió de servei específica per a ús contra incendis dotada d’un element 
de comptatge, amb turbina tangencial o sense turbina, i requereix un informe de viabilitat de la 
connexió efectuat per l'entitat subministradora. 

La instal·lació interior del sistema de ruixadors ha d'estar dotada d’un element per evitar retorns 
d’aigua a la xarxa pública, així com d’altres elements, d’acord amb el que indica la normativa. 

D’acord amb la norma UNE-EN 12845 el sistema d’abastament pot consistir en un abastament senzill 
o superior, en funció de la classe de risc i atenent les característiques de disseny. 

Per a RL sense protecció a la vida es pot optar per un sistema d’abastament senzill mitjançant la 
connexió a la xarxa pública de categoria 2. 

Per a RL amb protecció a la vida, RO1 i RO2 es pot optar per un sistema superior d’abastament 
d’aigua amb connexió a la xarxa pública de categoria 1. 

Tots dos sistemes han de disposar de: 

̇ La connexió de servei a la xarxa pública i lloc/s de control de ruixadors que s’escaigui (fig. 1). 

̇ Vàlvules del circuit principal de tipus comporta. 

Disposicions
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SUBMINISTRAMENT D’AIGUA MITJANÇANT XARXA PÚBLICA 
PER A SISTEMES DE RUIXADORS AUTOMÀTICS
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 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Interior 
 Direcció General de Prevenció,  
 Extinció d’Incendis i Salvaments 

SP
122:2012
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Per a un sistema superior d’abastament d’aigua amb connexió a la xarxa pública de categoria 1, s’ha 
de complir: 

‚ La instal·lació interior s’ha de constituir en un anell alimentat pels dos extrems i ha de complir 
les següents consideracions: 

̇ Cada extrem ha de proporcionar al sistema la demanda de cabal màxima. 

̇ Els dos extrems han de proporcionar la pressió requerida. 

En tots dos casos s’han d’incloure els següents detalls en el projecte: 

‚ Informe de viabilitat de la connexió realitzat per l’entitat subministradora, en què s’ha d'indicar: 

̇ La pressió mitjana a peu de finca. 

̇ La capacitat de la xarxa pública per subministrar el cabal requerit i indicació de les 
especificacions de la connexió de servei (diàmetre, components, etc.). 

‚ Diàmetre nominal de la canonada d’alimentació. 

‚ Pressió de treball requerida pel sistema i la previsió de cabal de demanda màxima. 

Pel que fa a l’acte de comprovació, s’hi ha d’aportar: 

‚ Prova in situ amb dades de pressió i cabal a la connexió de servei, amb data i hora de la 
realització de la prova i un plànol de la situació d’aquesta. 

‚ Certificat del sistema, incloent-hi la connexió de servei. 

fig. 1 
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3. Requeriments generals de la instal·lació interior 

‚ Cal un dispositiu de mesurament de cabal i de la pressió instal·lat de manera permanent per 
poder comprovar l’abastament d’aigua en qualsevol moment. 

‚ S’ha d’instal·lar un pressòstat aigües amunt de la vàlvula de retenció existent, que ha 
d’incorporar una vàlvula de prova i ha d’activar una alarma audible des dels llocs de presència 
habitual de l’establiment, en disminuir la pressió del subministrament a un valor predeterminat 
que ha de coincidir amb la pressió mínima de funcionament del sistema. 

‚ Els sistemes de ruixadors amb protecció a la vida han de ser de canonada humida i de 
resposta ràpida. 

‚ El manteniment de la instal·lació interior a l’establiment ha de ser aliè a la companyia de 
subministrament. 

‚ El sistema de detecció automàtica ha d'actuar com a vigilància permanent del local mitjançant 
avís remot quan la instal·lació de ruixadors automàtics estigui fora de servei per tasques de 
manteniment o no tingui les prestacions de servei normal per una baixada de la pressió de la 
xarxa.

‚ Cal tenir presents les precaucions i procediments de l’annex J de la norma UNE-EN 12845. 

(12.207.017)

Disposicions


		2012-10-24T18:21:17+0200
	DOGC
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura




