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Introducció
Enguany el Fòrum arriba a la vuitena edició i s’ha elegit la seguretat en cas d’incendi
com a tema de debat i reflexió per totes les novetats i reptes actuals. Aquest sector es
troba en un procés de creixement i canvi tecnològic que, pròximament, haurà
d’afrontar, a més, importants canvis normatius. Cal destacar que el concepte d’incendi
que s’ha treballat s’ha acotat a les àrees d’edificis, d’indústries i d’instal·lacions.
Aquest VIII Fòrum de la Seguretat estrena format. Després de set anys organitzant els
fòrums, hem constatat que professionals i empreses tenen poc temps disponible —és a
dir, dificultats per assistir a una jornada de dia i mig (format tradicional del Fòrum),
manca de temps per analitzar i fer projeccions de futur, etc.—, per això hem revisat
l’estructura i funcionament del Fòrum, tot mantenint i, fins i tot, incrementant la qualitat
de les ponències, amb la intenció de potenciar el debat, tot condensant el temps.
Per fer-ho, l’Institut d’Estudis de la Seguretat (IDES) ha encarregat a tres experts de
prestigi d’aquest sector una anàlisi exhaustiva dels aspectes més importants: la
normativa, l’aplicació pràctica i la formació dels professionals. Els resultats es plasmen
en els tres informes exclusius, rigorosos i transversals que trobareu a continuació i que
esperem que generin el debat i el diàleg necessaris per tal de formular propostes i
apuntar conclusions de la situació actual del sector que serveixin per a que la seguretat
en cas d’incendi segueixi millorant.
Aquest nou plantejament implica tenir en compte els diferents actors del sector i, en
aquest sentit, es va crear un Comitè Tècnic encarregat de decidir els aspectes més
rellevants i elegir els experts més indicats. Així, s’ha aconseguit que aquest sigui un
Fòrum altament participatiu, fins i tot abans de celebrar-lo. Per això, volem agrair als
membres del Comitè Tècnic el treball, la col·laboració i el compromís d’aquests mesos.
Volem destacar el rigor i la professionalitat dels experts redactors dels informes que han
comptat amb el suport d’organitzacions i persones (col·legis professionals, col·legiats,
empreses, administracions, etc.) que han facilitat molta informació útil que ha servit per
recollir i contrastar el màxim d’opinions i punts de vista.
No hem d’oblidar als patrocinadors que, amb el seu recolzament, ens permeten oferir
un Fòrum d’alta qualitat a l’abast de tots els professionals del sector.
Aquest VIII Fòrum de la Seguretat és una manifestació de la voluntat dels membres
fundadors de l’IDES, el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i el
Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, de seguir treballant de forma
transversal i en xarxa tots aquells aspectes de la seguretat més actuals. Per altra banda,
enguany Midat Mútua celebra el seu centenari i ens cedeix la seva sala d’actes per
celebrar aquest VIII Fòrum. Aprofitem aquestes línies per felicitar-los i, al mateix temps,
reconèixer i agrair el seu suport i recolzament durant aquests anys.
No podria acabar sense destacar la feina feta pel personal de l’IDES, l’Imma i la Txell,
que han fet possible que aquest Fòrum sigui una realitat.
Joan Ribó i Casaus
President de l’Institut d’Estudis de la Seguretat
www.seguretat.org
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Conclusions
1. Anàlisi transversal i multidisciplinar de la normativa de seguretat en cas d'incendi
Francesc Labastida
Arquitecte i assessor de la junta de Govern del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya en matèria
professional i tecnològica

De l’anàlisi efectuat sobre la normativa vigent de seguretat en cas d’incendi, que
trobareu més endavant, cal dir que:
-

La normativa vigent especificada en l’Informe cobreix tot l’àmbit edificatori en
general i, en conseqüència, es pot considerar que el seu abast és correcte.

-

És veritat que per alguna tipologia especial (edificis de pública concurrència,
grans centres comercials, edificis d’us no definit, contenidors, etc.) i, en algunes
situacions determinades, l’aplicació de la normativa no pot ser immediata i cal
—per similitud o causes davant situacions similars a altres tipus d’edificis que
presentin un risc semblant— aplicar les normes més convenients per dotar a
l’edifici de la seguretat necessària.

-

El nou Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) contempla la seguretat enfront l’incendi
des d’un doble punt de vista: preceptiu (com fins ara) i exigencial. Aquest últim
obre la possibilitat d’aplicar mètodes, models, procediments i programes de
simulació que garanteixin de forma comprovada el control del risc i les mesures
de protecció similars als procediments preceptius vigents actualment. Això
comporta que s’assegura de forma amplia l’aplicabilitat de la normativa,
pràcticament a totes les tipologies edificatòries.

-

La derogació de la NBE CPI/96 i dels articles del Reglament general de policia
d’espectacles públics activitats recreatives (RGPE) que fan referència a la
protecció contra incendis col·loca al CTE com l’única normativa estatal enfront
dels incendis que intervé en la redacció del projecte d’edificació, amb excepció
del Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI)
que s’aplica als edificis industrials. Aquesta situació pot comportar algunes
interferències o indefinicions en l’aplicació de la normativa.

-

Si bé és correcta la consideració de les mesures de seguretat contra incendis en
el procés d’obtenció de la llicència ambiental segons la Llei d’intervenció
integral de la l’administració ambiental (LIIAA) —i concretament en l’aplicació
del Decret 136/199 de 18 de maig— el procediment que es segueix és en
l’actualitat complex perquè es presenta una dualitat amb el de l’obtenció de
llicència urbanística d’edificació. En la majoria dels casos, el tècnic facultatiu
responsable dels dos procediments no és el mateix i això també suposa una
certa descoordinació. Caldria estudiar uns procediments per classificar les
accions i responsabilitats de cada tècnic, des de l’inici del procés fins a la fase
final de l’obra i revisions i control per a la llicència integral de l’administració
ambiental. S’ha d’instrumentar la interrelació dels dos processos, contemplant
un procediment fàcil per introduir les modificacions davant l’obra per part de la
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direcció facultativa i que en molts casos no estan introduïdes pel tècnic que
desenvolupa l’expedient de llicència ambiental.
-

S’hauria de regular un procediment factible i clar en el procés d’obtenció de la
llicència ambiental en edificis ja existents i determinar les mesures de protecció
coherents per mantenir o millorar el nivell de seguretat de les obres de
rehabilitació o adequació de l’edifici a l’activitat.

-

Caldrà adaptar al nou CTE les normatives que fan referència a la seguretat en
cas d’incendi existents a nivell municipal o autonòmic. Es recomana que
aquestes siguin complementàries al CTE i que serveixin per adaptar-lo a les
característiques constructives i edificatòries de Catalunya, tot controlant que es
donin unes regulacions inicials per tot el nostre país.

-

Es recomana que els agents que intervenen en el procés edificatori —dins les
seves obligacions i competències— es sensibilitzin i donin el suport màxim per
complimentar les mesures de protecció contra incendis. El disseny de l’edifici ha
de col·laborar i proporcionar respostes positives a la protecció passiva de
l’edifici i també ha de facilitar el control i la disminució del risc existent amb la
utilització dels materials més adients i possibilitant la introducció de les mesures
actives complementàries. L’execució de l’obra ha de ser acurada per no
disminuir ni modificar les mesures de seguretat contemplades en el projecte.

-

Cal sensibilitzar a la societat civil, als promotors, als propietaris i als propis
usuaris, per a que entre tots es prenguin en consideració i es sol·liciti la
incorporació de les mesures de seguretat enfront de l’incendi i de forma molt
concreta en el manteniment i conservació d’aquestes en el propi edifici. Les
institucions del sector, els col·legis professionals i la pròpia Administració han de
donar suport a la divulgació de la nova normativa per tal de facilitar el seu
compliment.

-

La incidència de les mesures passives i actives de protecció contra incendis en
tots els sistemes constructius que formalitzen un edifici és una realitat i caldria
que es regulés de forma clara i inequívoca el contingut dels projectes respecte a
aquestes exigències de seguretat.
Això s’ha de fer amb la integració de tots el conceptes de protecció dins del
projecte executiu d’edificació i analitzant i contemplant cadascuna de les
exigències en cada sistema o subsistema edificatori i, per tant, amb el concepte
d’un projecte únic. Evidentment, i d’acord amb la Llei d’Ordenació de
l’Edificació (LOE), es pot realitzar un projecte específic parcial sobre el tema de
protecció contra incendis, però s’ha de coordinar i contemplar la incidència en
el projecte únic d’edificació de l’edifici. Els tècnics facultatius (projectistes i
direcció facultativa) s’han de responsabilitzar d’aquesta coordinació i del
compliment de les mesures indicades.

-

Per complimentar correctament la conclusió anterior es recomana redactar un
protocol que determini els continguts necessaris que cal contemplar en un
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projecte d’edificació sobre el tema de seguretat en cas d’incendi. En general, i
de forma orientativa, caldria incloure:
-

-

-

Descripció i justificació de les solucions adoptades, amb relació a:
.

Determinació, avaluació del risc i la seva compatibilitat

.

Condicions de l’entorn

.

Criteris de sectorització

.

Avaluació del risc i la seva compatibilitat

Comportament davant del foc dels materials:
.

Estabilitat al foc dels elements constructius portants

.

Resistència al foc dels elements de tancament i d’obturació per
a cadascun dels sectors

.

Descripció i comportament davant del foc dels materials de
revestiments i decoració

Evacuació i accessibilitat:
.

Càlculs d’ocupació

.

Elements d’evacuació

.

Característiques de l’establiment respecte a les vies d’accés,
carrers, façanes i obertures d’accés

-

Ventilació i eliminació de fums i gasos de combustió

-

Instal·lacions de protecció contra incendis propis i en el seu entorn

-

Elements i sistemes d’enllumenat d’emergències i senyalització

2. L’aplicació pràctica de la prevenció d’incendis
Agustí Freixa
Doctor enginyer industrial, inspector jubilat del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya

Alguns dels conceptes i reflexions més interessants que es troben en l’informe es poden
resumir en els següents punts:
- Un indicador reconegut mundialment de l’estat de la prevenció d’incendis en un
territori són les pèrdues directes i/o indirectes ocasionades anualment pel foc.
Per tal d’obtenir aquest índex i poder fer-ne un seguiment, caldria que des de la
Generalitat de Catalunya es preparessin les bases de dades i les fonts
d’obtenció necessàries.
-

Per analitzar la situació de la prevenció d’incendis d’una empresa no hi ha cap
altre mètode que fer un balanç entre el risc d’incendi que presenta i la resposta
que és capaç de donar en virtut de la seva protecció passiva, activa i
d’organització humana. Per valorar si una empresa compleix els seus deures
administratius en prevenció d’incendis cal tenir en compte la fase d’autorització
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i la dinàmica seguida per l’empresa. Així, qualsevol millora de la prevenció que
es vulgui plantejar, sigui des de l’Administració, sigui des de qualsevol altra
instància, passa forçosament per mirar d’harmonitzar els dos aspectes
esmentats.
-

Per tal de garantir que l’autorització d’una empresa asseguri una protecció
contra incendis mínimament correcta, hi ha d’haver una normativa clara i
precisa a aplicar i un procediment administratiu que permeti garantir el
compliment d’aquesta normativa. A més, la normativa ha de ser prou oberta
per admetre la possibilitat d’adoptar mesures alternatives que assegurin una
protecció contra incendis equivalent a la proporcionada pel compliment de la
norma; i el procediment ha de comportar la possibilitat de diàleg i discussió
entre el particular i l’Administració que permeti ajustar la situació concreta
d’una empresa a la normativa que li escau.

-

El procediment actual implantat per la Llei d’intervenció integral de
l’administració ambiental (LIIAA) no és el més adequat per garantir el
compliment de la normativa contra incendis. Caldria una revisió a fons del
contingut de la LIIAA que prengués en consideració el risc d’incendi i els
problemes que planteja que són de naturalesa molt diferent als de la
contaminació ambiental.

-

L’actualització de les empreses a la normativa vigent que preveu la LIIAA està
pensada per l’afectació al medi. Quan aquesta actualització s’aplica a les
proteccions contra incendis esdevé una qüestió contestable jurídicament ja que
afecta els drets adquirits per les empreses amb llicència. Tant en l’aspecte tècnic
com en les seves conseqüències econòmiques pot presentar situacions de difícil
solució. Si es volen respectar els drets adquirits, l’actualització de les empreses
s’hauria de fer segons la normativa que li era d’aplicació en el moment de
l’autorització. Ara bé, com que la majoria d’indústries amb llicència no tenien
reglament específic a aplicar, s’haurien d’admetre les indústries en la situació
actual, amb independència del risc i de les proteccions existents. En aquest cas,
això convertiria el tràmit d’adequació en un assumpte de papers.

-

En una societat poc sensible a la prevenció d’incendis, l’administració de la
Generalitat de Catalunya hauria de ser capdavantera en reconèixer la
importància de la qüestió i constituir un equip de persones dedicat al tema. I, a
part d’exigir en els controls periòdics el compliment de la normativa vigent a les
empreses de nova implantació, també hauria de promoure campanyes de
sensibilització i estímul en aquesta matèria, especialment per a empresaris i
responsables de seguretat. A més, s’haurien de facilitar les inversions en
protecció contra incendis amb desgravacions, subvencions i concessions de
crèdits amb condicions favorables.

-

S’haurien d’organitzar cursos de formació —que aproximessin a les noves
classificacions al foc europees, nous reglaments, CTE, normes d’instal·lacions,
eurocodis, etc.— destinats a tècnics de projectes en general, tècnics municipals,
inspectors de bombers, tècnics d’EAC, UTVA, etc.
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-

Caldria estudiar la possibilitat de reglamentar l’aspecte de protecció passiva
contra incendis pel que fa al registre dels fabricants, a l’autorització
d’instal·ladors, a la previsió de mesures de manteniment i, potser, a
l’autorització de mantenidors. En qualsevol cas aquesta qüestió s’ha de
plantejar a la llum del nou CTE i de la Directiva dels Productes de la
Construcció.

-

S’haurien de simplificar al màxim els procediments d’intervenció i reduir el
nombre de persones que hi intervenen. S’han de definir les actuacions, els
moments de fer les intervencions i les persones que les han de dur a terme.

-

Caldria delimitar responsabilitats i competències dels diferents actors en matèria
d’incendis: propietat, projectistes, tècnics municipals, tècnics d’EAC, UTVA,
inspectors de bombers, etc., de manera que cadascun d’ells conegués millor
què ha de fer, on comença i on acaba la seva responsabilitat i la finalitat de la
seva actuació i la dels altres.

-

S’hauria d’augmentar el rigor de les inspeccions i concretar les conseqüències
de no procedir a les esmenes de les deficiències detectades. Caldria preveure
un procediment per quan els tècnics responsables de les inspeccions detectessin
desviacions inadmissibles en les documentacions presentades, en el projecte, en
l’actuació preceptiva dels tècnics del projecte o direcció d’obra: càlculs de
càrrega de foc que no corresponen manifestament a la realitat, certificacions
mal donades, instal·lacions fora de normativa, etc. A més de la no admissió del
document i de la inclusió de la qüestió en el seu informe, convindria comunicarho a l’autor responsable perquè es pugui explicar, justificar i, si s’hi avé,
esmenar-ho. Si es detectessin actuacions amb desviacions repetitives per part
d’algun tècnic o conductes doloses s’hauria de comunicar al col·legi
professional respectiu.

-

Per incrementar la prevenció d’incendis en els centres de treball caldria
coordinar actuacions dels Departaments de Treball i Indústria i el Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya per tal d’harmonitzar les
reglamentacions de prevenció de riscos laborals i de seguretat contra incendis
en els punts coincidents. Convindria revisar i incentivar les actuacions en
matèria de prevenció d’incendis dels Serveis de prevenció. També caldria una
revisió de les instal·lacions existents, una previsió d’instal·lacions de protecció
noves, adequades a l’activitat i actualitzacions de Plans d’emergència, etc.

-

En la vida normal de l’empesa s’haurien d’emprendre actuacions com les
descrites al paràgraf anterior sota els auspicis de la companyia d’assegurances.
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3. La formació i les professions en la seguretat en cas d’incendi
Juan Carlos López
Doctor enginyer industrial, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya i directiu d’APICI

Com veurem al llarg de l’exposició que trobareu més endavant, l’estat en què es troba
l’ensenyança de la nostra especialitat dintre del marc de les universitats espanyoles i
catalanes no és, precisament, el més favorable per generar uns professionals amb la
idoneïtat suficient que garanteixi la seguretat de les persones i la qualitat dels edificis,
juntament amb el desenvolupament de les activitats que els hi són pròpies.
La autonomia universitària és una bona eina que no s’ha de desaprofitar per generar
ofertes que siguin homogènies i competitives a nivell europeu. L’empresa espanyola ja
és l’empresa europea i la Universitat també. Avui la demanda social exigeix titulats
amb formació específica i difícilment es concep un titulat d’ampli espectre industrial
amb la capacitat de ser especialista en totes les innumerables branques de la indústria.
La nova especialització s’assemblarà més al que abans estava inclòs en la formació
contínua, superespecialització, etc. La protecció contra incendis reclama aquests títols
amb totes les garanties que la professionalització comporta.
La Universitat espanyola ha de ser conscient de la transcendència de la seva
incorporació en el marc de Bolònia. Els titulats i les pròpies Universitats entren així en el
mercat de competència amb la Unió Europea. El Consell de Govern de la UPC ja ha
aprovat els criteris per a la planificació i implantació dels programes oficials que
condueixen a les titulacions de màster o de doctorat en el marc de l’Espai Europeu
d’Educació Superior (EEES) i aquest és un bon moment per proposar una carrera que
contempli la nostra especialització.
Primer els nous graduats i després les universitats que els han capacitat crearan el seu
propi status de qualitat com a funció de la seva acceptació per part de la societat.
L’economia de mitjans obliga a considerar que, per formar part del nou entramat, s’ha
d’acceptar aquest fet com un criteri de partida si no es vol córrer el risc de
l’obsolescència i que la empresa busqui titulats forans.
Però no només la Universitat té responsabilitats sobre la formació dels futurs
professionals, hi ha també col·legis professionals, empresaris i administracions de
diferents nivells que també reclamen aquests perfils dintre de la seguretat que, cada
vegada més, reclama la societat.

www.seguretat.org
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ANÀLISI TRANSVERSAL I MULTIDISCIPLINAR DE LA NORMATIVA DE
SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
Francesc Labastida
Arquitecte i assessor de la junta de Govern del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya en matèria
professional i tecnològica

1. Estat actual
1.1.

Normativa vigent

Per iniciar aquest document cal exposar l’estat actual de la normativa de seguretat en
cas d’incendi actualment vigent en el nostre país que està formada per un conjunt de
normes, bàsicament d’àmbit estatal tot i que també a nivell autonòmic i local.
El cos normatiu està constituït per la Norma bàsica de l’edificació sobre condicions de
protecció contra incendis en els edificis (NBE-CPI/96) publicat en el Reial Decret
2.177/1996 de 4 d’octubre, el Reglament de seguretat contra incendis en edificis
industrials (RSCIEI) publicat en el Reial Decret 2.267/2004 de 3 de desembre i el
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI) que es va publicar en el
Reial Decret 1.942/93 de 5 de novembre. També es regulen aspectes de protecció
contra incendis en el Reglament general de policia d’espectacles públics activitats
recreatives (RGPE) que es va publicar en el Reial Decret 2816/1982, de 27 d’agost.
La Llei d’intervenció integral de l’administració ambiental (Llei 3/1998 de 27 de febrer,
d’àmbit català) va incorporar la seguretat en cas d’incendi com a requisit essencial a
controlar en el cas de determinades activitats.
Finalment, aquest conjunt es complementa amb lleis, decrets i circulars d’àmbit
autonòmic i amb ordenances municipals.
L’NBE-CPI/96 és d’aplicació actualment a tot tipus d’edifici a excepció dels
establiments d’ús industrial; encara que també s’aplicarà la norma bàsica a les zones
de dits establiments destinades a usos regulats per la NBE-CPI/96 quan superin uns
certs valors de superfície, volum o nombre de persones.
La norma bàsica de l’edificació contempla les condicions de
protecció contra incendis en els edificis i establiments destinats
a ús hospitalari, comercial, habitatge, administratiu, docent,
residencial i aparcament. No defineix condicions específiques
per a l’ús de concurrència pública encara que, en aquest cas,
s’apliquen els paràmetres generals comuns a tots els usos i es
complementen amb els requisits del RGPE. Això suposa una
certa incoherència perquè el RGPE i la NBE-CPI/96
estableixen paràmetres diferents pels mateixos elements com
és el cas de passadissos o escales.

Es detecta una certa
incoherència ja que, per
exemple, el RGPE i l’NBECPI/96 estableixen
paràmetres diferents pels
mateixos elements en el
cas dels edificis de
concurrència pública

Fonamentalment, la NBE-CPI/96 regula els següents aspectes:
-

Compartimentació, evacuació i senyalització

www.seguretat.org
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-

Comportament dels elements constructius i materials davant del foc

-

Instal·lacions generals i locals de risc especial

-

Instal·lacions de protecció contra incendis

Apèndix 1. Resistència la foc dels elements constructius
Apèndix 2. Accessibilitat i entorn dels edificis
La norma bàsica NBE-CPI/96 es complementa en alguns llocs amb una normativa
autonòmica o local. A Catalunya, concretament, es fa referència al Decret 241/1994
de 26 de juliol sobre condicions urbanístiques i de protecció contra incendis
complementàries de la NBE-CPI/91 i a l’Ordenança municipal de condicions de
protecció contra incendis en els edificis, aprovada pel Consell Plenari de l'Ajuntament
de Barcelona el 27 de juny de 1997 (OMCPI). Existeixen, a més, altres ordenances
municipals però de caràcter escàs que, moltes vegades, són interpretacions de la
pròpia NBE-CPI/96.
El Reglament de seguretat contra incendis en els
establiments industrials (RSCIEI) és d’aplicació
exclusivament als edificis industrials —indústries,
magatzems industrials, i tallers d’estacionament de
vehicles destinats al servei de transport de persones i
mercaderies, serveis auxiliars complementaris de les
activitats anteriors.

El RSCIEI és d’aplicació
exclusivament en els edificis
industrials. Existeix, no
obstant, una relació amb
l’NBE-CPI/96 per aplicar en la
coexistència d’altres usos

Existeix, no obstant, una relació amb la normativa bàsica NBE-CPI/96 per aplicar en la
coexistència d’altres usos (article 3) que, segons la superfície d’aquests, s’aplicarà
conjuntament amb el propi reglament.
La RSCIEI regula els conceptes següents :
-

Regim d’implantació, construcció i posada en servei

-

Inspeccions periòdiques obligatòries

-

Actuació en cas d’incendi

-

Condicions i requisits que han de disposar els establiments industrials referent a la
seguretat contra incendis

-

Responsabilitats i sancions

En els Annexos I, II i III es determinen les característiques dels establiments industrials,
els requisits constructius, la ubicació i el nivell de risc, així com les instal·lacions de
protecció contra incendis reglamentàries.
El Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI) regula les
característiques d’aquestes instal·lacions remetent a les normes UNE corresponents, així
com estableix les condicions de manteniment.
La LIIAA defineix les activitats amb
risc d’incendi i la documentació
que cal acompanyar a la sol·licitud
d’aquestes activitats
www.seguretat.org
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de juny, de caràcter autonòmic, contemplen la normativa per la protecció, la
conservació i la millora del medi ambient, així com especifiquen el repartiment de
funcions entre les administracions per a totes les activitats públiques o privades
susceptibles d’afectar el medi ambient, la seguretat i la salut de les persones. L’article
33 ordena que en el contingut de la llicència ambiental han d’estar contemplades les
prescripcions relatives a la prevenció d’incendis i en l’article 53 i l’Annex IV del Decret
136/99 es defineixen les activitats amb risc d’incendi i la documentació de seguretat
que cal acompanyar a la sol·licitud de l’activitat. Per donar compliment cal remetre’s a
la normativa sectorial a aplicar, és a dir, la NBE-CPI/96 o el RSCIEI segons l’ús de
l’edifici o establiment.
El Reglament general de policia d’espectacles públics i activitats recreatives (RGPE)
contempla per aquesta tipologia d’edificacions no reglamentades específicament en la
NBE-CPI/96 un conjunt de normes de protecció contra incendis i mesures d’evacuació
de persones, i especifica en l’article 1.3, que la seva aplicació té caràcter supletori per
garantir la seguretat ciutadana, la higiene i la salut pública.
Cal dir que en el RGPE existeixen altres conceptes higiènics i sanitaris que no fan
referència a la seguretat. Els paràmetres de seguretat contra incendis que contempla
no es corresponen amb la NBE-CPI/96 i, per tant, això provoca una certa incoherència
que en aquest moment continua existint.
1.2.

Normatives de nova aparició: Codi Tècnic de l’Edificació i la classificació
europea de reacció i resistència al foc

El Codi Tècnic de l’Edificació
La Llei 38/1999 de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE), a la seva
disposició final segona, autoritza al Govern espanyol per a la aprovació d’un Codi
Tècnic de l’Edificació (CTE) que estableixi les exigències bàsiques que han de complir
els edificis en relació amb els requisits bàsics relatius a la seguretat i a l’habitabilitat.
L’aprovació del CTE hauria de suposar la simplificació
i coordinació de tota la normativa preexistent en
l’àmbit de l’edificació així com l’harmonització de la
normativa espanyola amb la normativa europea.
Això suposarà la derogació tant de la vigent ordenació
de la normativa de l’edificació a l’Estat espanyol,
regulada pel Decret 1650/1977, de 10 de juny, que
estableix les Normes Bàsiques de l’Edificació (NBE)
com d’aquelles disposicions d’obligat compliment en el
projecte i l’execució dels edificis.

L’aprovació del CTE hauria de
suposar la simplificació i
coordinació de tota la normativa
preexistent en l’àmbit de
l’edificació i l’harmonització de la
normativa espanyola amb la
normativa europea

Altres documents reglamentaris amb un camp d’aplicació més ampli que el de
l’edificació —com les instruccions de formigó EHE y EF o el Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió (REBT) i el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE), etc.—
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coexistiran amb el CTE i, en principi, seran referències externes al mateix. Aquesta
situació s’ha de considerar com a distorsionadora del propi concepte del CTE.
El CTE és una reglamentació tècnica basada en prestacions d’acord amb la Resolució
del Consell de la Unió Europea de 5 de maig del 1985 del “nou enfocament” en
matèria de reglamentació tècnica i en sintonia amb les principals organitzacions
internacionals relacionades amb codis d’edificació, com el Consell Internacional de
l’Edificació (CIB) o el Comitè Interjurisdiccional de Col·laboració Reglamentària
(IRCC).
Aquest nou enfocament pretén superar les limitacions imposades pels tradicionals codis
prescriptius, habitualment inflexibles, que impedeixen la introducció de noves
tecnologies i conceptes en quant al disseny, de forma que la normativa promogui la
investigació i no coarti el progrés tecnològic permetent a més a més l’obertura del
sector als mercats cada vegada més globals del comerç de productes de construcció i
de professionals del sector.
El CTE és una reglamentació
La seguretat en cas d’incendi és un requisit de la LOE:
tècnica basada amb el “nou
“para que los ocupantes puedan desalojar el edificio en
enfocament” en sintonia amb
condiciones seguras, se pueda limitar la extinción del
les principals organitzacions
incendio dentro del propio ed¡ficio y de los colindantes, y
internacionals relacionades
se permita la actuación de los equipos de extinción y
amb els codis d’edificació
rescate.”
El CTE desenvolupa aquest requisit en sis exigències bàsiques i incorpora un Document
Bàsic de Seguretat en cas d’Incendi (DB SI) que estableix paràmetres i procediments per
complimentar les esmentades exigències.
El DB SI és una actualització de la NBE-CPI/96, tenint en compte els següents
aspectes:
a) L’adaptació a la Directiva de productes de construcció, que obliga a adoptar els
nous sistemes de classificació de comportament envers al foc dels elements
constructius;
b) La conveniència de la introducció de temes no abordats fins avui en dia —com
el control del fum que és la principal causa de víctimes en cas d’incendi o la
inclusió de especificacions per als edificis de pública concurrència—;
c) La necessitat de desenvolupar criteris per al disseny de façanes que limitin el risc
de propagació d’un incendi a altres sectors o a altres edificis per l’exterior de
l’edifici;
d) La inexistència de mètodes explícits per al càlcul de la resistència al foc dels
elements estructurals. La reglamentació actual es limita a la remissió als
Eurocodis actuals;
e) La dificultat en la interpretació i aplicació d’alguns dels preceptes de la NBECPI/96 causa de freqüents consultes a l’Administració.

www.seguretat.org
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Nova classificació europea de reacció i resistència al foc
En el marc de la Unió Europea s’aproven directives que tenen l’objectiu bàsic d’unificar
criteris i facilitar el lliure mercat entre els estats membres de la Unió.
Aquestes directives han de ser transposades a cada país mitjançant els corresponents
decrets que faran obligatòria l’adequació de la normativa interna de cada estat
membre als paràmetres comuns de la Unió Europea.
A títol d’exemple, i amb especial incidència en l’àmbit de l’edificació, cal destacar la
Directiva 89/106/CEE sobre productes de la construcció.
La Directiva 89/106/CEE sobre
productes de la construcció
estableix els requisits que han
de reunir els productes emprats
a la construcció a fi de garantir
el lliure mercat i fixa els requisits
essencials aplicables a les
obres

La Directiva 89/106/CEE, amb l’objectiu d’eliminar
obstacles en els intercanvis comercials de productes
de la construcció dins del mercat intern de la Unió
Europea, estableix els requisits que han de reunir els
productes emprats a la construcció a fi de garantir el
lliure mercat.
La mateixa Directiva fixa els requisits essencials
aplicables a les obres ja siguin d’edificis o
d’enginyeria civil.

Entre aquests requisits hi ha el de Seguretat en cas d’incendi on s’especifica que les
obres hauran de projectar-se i construir-se de forma que, en cas d’incendi:
-

la capacitat de sustentació de l’obra es mantingui durant un període de temps
determinat;

-

l’aparició i propagació del foc i del fum dins de l’obra estiguin limitats;

-

la propagació de foc a obres veïnes estigui limitada;

-

els ocupants puguin abandonar l’obra o ser rescatats per altres mitjans;

-

es tingui en comte la seguretat dels equips de rescat.

Per tal de donar compliment als requisits fixats per la Directiva, les característiques
tècniques dels productes, entenent com a aquestes a qualsevol producte fabricat per a
la seva incorporació amb caràcter permanent a les obres, hauran de complir les
següents condicions:
a)

Tenir unes característiques que permetin que les obres on s’incorporen puguin
assolir els requisits essencials —com el de seguretat en cas d’incendi— fixats per
la Directiva.

b)

Portar el marcatge CE —indicatiu de que el producte és conforme a normes de
transposició de normes harmonitzades o al Document d’Idoneïtat Tècnica
Europeu (DITE) o conforme a especificacions tècniques nacionals reconegudes
(en la mesura que no existeixin les especificacions tècniques harmonitzades
esmentades anteriorment).

www.seguretat.org
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El fet que un producte tingui el marcatge CE porta implícit la seva classificació segons
la nova reglamentació europea. El marcatge CE és un marca de mínims de seguretat i
no s’ha de confondre amb altres marques de qualitat.
Aquesta Directiva va ser transposada a l’Estat espanyol mitjançant el Reial Decret
1630/1992 de 29 de desembre “Disposiciones para la libre circulación de productos
de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE”.
La seva entrada en vigor s’està fent de manera progressiva,
en la mesura que es fan disponibles les especificacions
tècniques europees (normes harmonitzades i guies DITE) i es
van establint períodes de coexistència a més de les dates
d’entrada en vigor del marcatge CE per a una sèrie de
productes i famílies de productes.

El marcatge CE és un
marca de mínims de
seguretat i no s’ha de
confondre amb altres
marques de qualitat

Lligat amb el requisit seguretat contra incendi de la Directiva i amb la necessitat de
fixar un marcat comú de classificació de les propietats de reacció i resistència al foc
dels productes de construcció i dels elements constructius, cal adoptar un sistema de
classificació a nivell comunitari que es concreta en les següents normes harmonitzades
europees:
-

UNE-EN 13501-1:2002 “Clasificación de la reacción al fuego de los materiales
de construcción” pels materials.

-

UNE-EN 13501-2:2002 “Clasificación de la resistencia al fuego de elementos de
construcción, excepto cubiertas y sistemas y servicios de ventilación” pels elements
i productes de la construcció.

Amb la situació anteriorment exposada, es fa necessària l’aparició d’una disposició
que transposi a Espanya l’obligatorietat d’aplicar les normes harmonitzades a les que
fa referència la Directiva de Productes de la Construcció.
És en aquest sentit que el Reial Decret 312/2005 de 28 de març de classificació dels
productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats
de reacció i resistència enfront del foc dóna legalitat a l’aplicació de les noves
classificacions europees i als seus assaigs, a més d’establir una correspondència entre
les classificacions estatals i les europees durant el període de coexistència d’ambdues,
encara que cal tenir present que en un futur no molt llunyà, tots els productes estaran
classificats d’acord a normes europees.
Classificació europea de reacció al foc dels materials segons el RD 312/2005 i la
Norma UNE-EN 13501-1:2002. Euroclasses
Les noves classes són A1, A2, B, C , D, E, F que es corresponen conceptualment amb
les següents definicions :

www.seguretat.org

A1 :

No Combustible. Sense contribució en grau màxim al foc

A2:

No Combustible. Sense contribució en grau menor al foc

B:

Combustible. Contribució molt limitada al foc.
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C:

Combustible. Contribució limitada al foc.

D:

Combustible. Contribució mitja al foc.

E:

Combustible. Contribució alta al foc.

F:

Sense classificar

A més, en els assaigs també es consideren les classificacions addicionals següents que
són de caràcter obligatori en la majoria de classes —tot i que n’hi ha alguna que
queda exempta de classificar-se sota d’algun d’aquests conceptes—:
-

Opacitat de fums, s (smoke) amb denominació s1, s2, s3, per a baixa , mitja o
alta capacitat de fums (incorpora els conceptes de velocitat de propagació i
producció total de fums).

-

Caiguda de gotes o partícules inflamades, d (drop) amb denominació d0, d1, d2,
per a nul·la, mitja o alta caiguda de gotes o partícules inflamades.

Per últim, la classificació no només depèn del comportament davant el foc dels
materials, sinó també de la forma en què aquests es col·loquen sobre el substrat ja que
els assaigs d’un mateix material sobre diferents aplicacions finals pot donar diferents
classificacions.
Per tant, els materials també cal que es classifiquin segons la seva aplicació final. Així
doncs, la classificació dels materials a parets i sostres aniran sense subíndex, per als
terres portaran el subíndex FL (floor) i la dels productes lineals per a aïllaments de
canonades portaran el subíndex L (line).
Classificació europea de les propietats de resistència al foc dels elements constructius
segons el RD 312/2005 i la norma UNE-EN 13501-2:2002. “Clasificación de

resistencia al fuego de elementos de construcción, excepto cubiertas y sistemas y
servicios de ventilación.”
Les principals noves classes són :
R:

Capacitat portant (resistance)

E:

Integritat (integrity)

I:

Aïllament (insulation)

L’escala de temps normalitzada per a aquesta norma UNE és 15, 20, 30, 45, 60, 90,
120, 180 i 240 minuts.
Amb aquesta nova classificació, les classes s’indiquen de la següent manera :
R(t) :

temps que es compleix l’estabilitat al foc o capacitat portant

(similar al concepte d’estabilitat al foc, EF)

RE(t) : temps que es compleix l’estabilitat i la integritat al pas de les
flames i gasos calents (similar al concepte de paraflames, PF)
REI(t) : temps que es compleix l’estabilitat, la integritat i l’aïllament tèrmic

(similar al concepte de resistència al foc, RF)
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1.3.

Anàlisi de la situació

L’aprovació del Codi Tècnic de l’Edificació implicarà la derogació de la NBE-CPI/96,
de manera que la seguretat en cas d’incendi queda establerta en DB SI per a qualsevol
tipus d’edifici excepte per als edificis d’ús industrial que es regulen pel RSCIEI, com
reconeix específicament el DB SI. De totes maneres, caldrà adequar aquest reglament
ja que en alguns punts remet a la norma bàsica que quedarà derogada.
El CTE també derogarà tots els articles de RGPE que fan
referència a la protecció contra incendis.
De la lectura del DB SI es pot posar de manifest una manca
de definició de les característiques de les vies de evacuació
(escales, passos, etc..) que es definien d’una forma clara en
la NBE-CPI/96. El CTE ha considerat oportú deslligar del DB
SI les normes d’ús i traslladar-les a l’apartat corresponent
del Document Bàsic de Seguretat d’Utilització (DB SU). Així
mateix, cal fer una lectura acurada de l’Annex de
terminologia ja que és en aquest document on es defineixen
conceptes dels elements de protecció contra incendis.

L’aprovació del CTE
implicarà la derogació de
l’NBE-CPI/96, excepte per
als edificis d’ús industrial,
regulats pel RSCIEI. De totes
maneres, caldrà adequar
aquest reglament ja que en
alguns punts remet a l’NBECPI/96

En conseqüència el buit es veu solucionat amb l’aplicació conjunta del DB SU i DB SI.
Un altre aspecte que cal analitzar són les modificacions necessàries a realitzar en la
normativa autonòmica i local per adaptar-la al nou CTE, ja que fins ara es feia
referència, com es lògic, a la NBE-CPI/96.
L’aplicació de qualsevol normativa —i, en particular,
la de seguretat en cas d’incendi que condiciona el
disseny dels edificis i establiments— genera
nombroses consultes d’interpretació o de manca de
definició. Per donar sortida a les consultes sobre la
NBE-CPI/96 es van recollir les consultes més
freqüents fetes al Ministeri de Vivenda (abans
Ministeri de Foment) en una pàgina web. A
Catalunya es va constituir l’any 2002 la Taula per a
la Interpretació de la Normativa de Seguretat en cas d’Incendi (TINSCI), formada per
representants del Departament de Prevenció de la Generalitat de Catalunya, els
Bombers de l’Ajuntament de Barcelona i els col·legis professionals d’enginyers
industrials, d’enginyers tècnics industrials, d’arquitectes i d’arquitectes tècnics.

L’aplicació de qualsevol
normativa —i, en particular, la
de seguretat en cas d’incendi
que condiciona el disseny dels
edificis i establiments— genera
nombroses consultes
d’interpretació o de manca de
definició

1.4.

Consideracions sobre el nou caràcter del Codi Tècnic de l’Edificació

El nou CTE té un caràcter exigencial amb complements paramètrics prescriptius.
Per assegurar que un edifici satisfà els requisits bàsics de la LOE i que es compleixin les
corresponents exigències bàsiques establertes en el CTE, els agents que intervenen en
el procés de l’edificació, en la mesura en que afecti a la seva intervenció i sense
perjudici de les obligacions prescrites a la LOE, han de complir les condicions que el
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CTE estableix per a la redacció del projecte, l’execució de l’obra i el manteniment i
conservació de l’edifici. Aquí es comprova el caràcter universal que afecta el CTE sobre
tots els agents.
Per justificar que un edifici compleix les exigències bàsiques de seguretat en cas
d’incendi podrà optar-se per:
a) Adoptar solucions tècniques basades en el DB SI ja que la que la seva aplicació
en el projecte, en la execució de l’obra o en el manteniment i conservació de
l’edifici és suficient per acreditar el compliment de les exigències bàsiques; o
b) Solucions alternatives, enteses com aquelles que s’apartin totalment o
parcialment del DB. El projectista o el director d’obra poden, sota
responsabilitat i prèvia conformitat amb el promotor, adoptar solucions
alternatives sempre que justifiquin documentalment que l’edifici projectat
compleix les exigències bàsiques del CTE perquè les seves prestacions són,
almenys, equivalents a les que s’obtindrien per l’aplicació del DB.
L’apartat b) possibilita que justificadament s’utilitzin models o programes informàtics
reconeguts.
Els productes de la construcció que s’incorporen amb caràcter permanent als edificis,
en funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE de conformitat amb la Directiva
89/106/CEE de productes de construcció, transposada pel Reial Decret 1630/1992
del 29 de desembre, modificat pel Reial Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i
disposicions de desenvolupament o altres directives europees que els siguin
d’aplicació.
Els marcatges, segells,
Els marcatges, segells, certificacions de conformitat o altres
certificacions de conformitat
distintius de qualitat voluntaris que facilitin el compliment de
o altres distintius de qualitat
les exigències bàsiques del CTE podran ser reconeguts per
voluntaris que facilitin el
les administracions públiques competents.
compliment de les
També es podran reconèixer, d’acord amb allò establert en exigències bàsiques del CTE
l’apartat anterior, les certificacions de conformitat de les podran ser reconeguts per
prestacions finals dels edificis i les certificacions les administracions
mediambientals que considerin l’anàlisi del cicle de vida dels públiques competents
productes i altres valoracions mediambientals.
Es consideraran conformes amb el CTE els productes, equips i sistemes innovadors que
demostrin el compliment de les exigències bàsiques del CTE referents als elements
constructius que hi intervinguin, mitjançant una valoració tècnica favorable de la seva
idoneïtat per a l’ús previst, de caràcter voluntari. Aquesta valoració serà concedida (a
l’entrada en vigor del CTE) per entitats autoritzades a tal funció per les administracions
públiques competents que hauran d’actuar amb imparcialitat, objectivitat i
transparència disposant de l’organització adequada i de personal tècnic competent.
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A continuació es detallen els continguts de DB SI que aporten els paràmetres i
procediments per donar satisfacció a les exigències bàsiques per complimentar els
requisits de seguretat contra incendis.
El DB SI s’estructura en sis seccions que responen a les sis exigències bàsiques:
SI 1

Propagació interior

-

Compartimentació en sectors d’incendi

-

Locals i zones de risc especial

-

Espais ocults. Pas d’instal·lacions a traves d’elements de compartimentació
d’incendis

-

Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari

SI 2

Propagació exterior

-

Mitgeres i façanes

-

Cobertes

SI 3 Evacuació d’ocupants
-

Compatibilitat dels elements d’evacuació

-

Càlcul de l’ocupació

-

Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació

-

Dimensionat dels medis d’evacuació

-

Protecció de les escales

-

Portes situades en recorreguts d’evacuació

-

Senyalització dels medis d’evacuació

-

Control del fum d’incendi

SI 4

Detecció, control i extinció de l’incendi

-

Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis

-

Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis

SI 5

Intervenció dels Bombers

-

Condicions d’aproximació i entorn

-

Accessibilitat per façana

SI 6

Resistència al foc de l’estructura

-

Generalitats

-

Resistència al foc de l’estructura

-

Elements estructurals principals

-

Elements estructurals secundaris

-

Determinació dels efectes de les accions durant l’incendi

-

Determinació de la resistència al foc
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Annexos:
-

Terminologia

-

Temps equivalent d’exposició al foc

-

Resistència al foc de les estructures de formigó armat

-

Resistència al foc de les estructures d’acer

-

Resistència al foc de les estructures de fusta

-

Resistència al foc de les estructures de fàbrica

-

Normes relacionades amb l’aplicació del DB SI

2. Interacció entre les diferents normatives
És evident que el conjunt de les normatives exposades en l’apartat anterior presenten
entre elles una interacció des de diversos punts de vista.
En primer lloc cal considerar l’àmbit d’aplicació. El CTE té voluntat de ser el document
bàsic per a tot l’Estat espanyol i, per tant, les seves exigències de protecció enfront de
l’incendi (SI) seran d’obligat compliment a tot l’estat. No obstant, s’ha manifestat ja
que en certs edificis (industrials) no seran d’aplicació i El CTE té la voluntat de ser
dependran d’una altra normativa: el RSCIEI. Això comporta el document bàsic per a
evidentment situacions complexes i en alguns casos tot l’Estat espanyol i, per
indefinició de l’aplicació de la normativa, en aquells edificis tant, les seves exigències
que apareixen usos industrials acompanyats d’altres usos.
de protecció enfront de
És cert que l’article 3 del RSCIEI remet a la NBE-CPI/96 o a l’incendi seran d’obligat
la normativa equivalent en algunes situacions, però no compliment a tot l’estat
contempla totes les possibilitats. Per exemple, els edificis d’ús
comercial
amb
importants
zones
interiors
d’emmagatzematge amb accessibilitat del públic, l’aplicació de la normativa és
confusa i no està considerada.
En edificis de pública concurrència caldrà comprovar què és, realment, el que es
deroga del RGPE i si això afecta a les condicions de confort i seguretat; sempre una
derogació parcial pot estar acompanyada de problemes per falta de definició.
Un aspecte a
considerar és la pròpia
gestió administrativa
per la comprovació del
compliment de la
normativa

Un altre aspecte a considerar en la interacció de la
normativa de protecció contra incendis és la pròpia gestió
administrativa per la comprovació del compliment de la
normativa. Això es manifesta de forma reiterativa en el
paral·lelisme existent entre la Llicència d’edificació i la
Llicència ambiental.

En general i en funció de la tipologia d’activitats en obra de
nova construcció, per obtenir una llicència d’edificació cal, en primer lloc, disposar de
la llicència d’intervenció integral del projecte d’activitat ambiental i, per tant, el
procediment d’aquesta es realitza paral·lelament o prèviament i en base al projecte
bàsic d’edificació i així es contempla en el propi Decret 136/99.
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En conseqüència, les condicions de protecció contra incendis en la llicència ambiental
estan definides a nivell bàsic, i té caràcter de compromís d’execució i gairebé mai amb
el desenvolupament tècnic necessari que es propi del projecte executiu.
En la redacció definitiva del projecte executiu és probable que s’introdueixin certes
modificacions o petites alteracions pròpies del projecte. Modificacions que s’hauran
d’ajustar, evidentment, a la normativa de protecció contra incendi. Això fa necessari
procedir a un reajustament de la llicència ambiental amb els corresponents tràmits
administratius i en molts casos amb la intervenció de tècnics que no formen part de la
direcció facultativa.
Això comporta una incidència entre els diferents àmbits de la pròpia Administració i la
gestió de l’execució de l’obra que interfereix en el procés final de certificació de final
d’obra i el procediment dels controls inicials i definitius.
Les normatives municipals o autonòmiques haurien de ser complementàries a la
normativa estatal o bé fer una referència clara dels aspectes concrets on es modifica
aquesta. En tot cas, a Catalunya caldrà procedir a la redacció d’una normativa
coherent i similar entre l’àmbit autonòmic i municipal.
La coexistència temporal de les classificacions europees i
espanyoles de reacció i resistència al foc pot comportar
una certa inseguretat en el procediment d’acceptació de
materials i caldrà articular un procediment d’informació
per a determinar clarament els terminis de vigència. S’ha
de tenir en consideració que la regulació és
determinada, gestionada i regulada pel Ministeri de
Indústria i caldrà una informació concreta al sector
edificatori.

La coexistència temporal de
les classificacions europees i
espanyoles de reacció i
resistència al foc pot
comportar una certa
inseguretat en el procediment
d’acceptació de materials

Un altre aspecte és la manca de coordinació entre la normativa d’accessibilitat per a
persones discapacitades i les condicions d’evacuació de persones en els edificis en cas
d’incendi, tema que preocupa actualment al Ministeri de Vivenda. La consideració
d’aquesta problemàtica en el comportament passiu de l’edifici podria aportar solucions
al tema, però en aquest moment les dues normatives no es relacionen de cap manera.
El nou CTE intenta relacionar el SI amb el SU per la seguretat de circulació de
persones discapacitades, però de forma molt superficial.

3. Anàlisi transversal de la incidència de la normativa de seguretat en cas
d’incendi aplicada al projecte de l’edifici i a l’execució de l’obra,
d’acord amb els sistemes constructius
La normativa de seguretat davant la incidència d’un foc cal aplicar-la de forma
coherent i global en la totalitat de l’edifici. La possible consideració parcial de la
normativa ens indica que l’estricte compliment paramètric pot donar un resultat que no
respongui a la millor solució de control del risc davant l’incendi. Cal conèixer l’abast
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real de la voluntat de la pròpia normativa enfront del risc, analitzar aquest i
proporcionar, d’acord amb la normativa, la solució més adequada.
Això suposa, de forma clara i contundent, que la protecció passiva de l’edifici és
fonamental i que totes les normatives que fan referència a aquesta tipologia podrien no
fer referència a uns valors paramètrics, però sí a unes bases conceptuals de qualitat i
protecció que indirectament aportarien el control del risc i la seguretat necessària. No
obstant, davant la dificultat de determinar en cada cas la millor solució es disposen
valors paramètrics en el conjunt de la normativa per aportar l’ajut a determinar els
millors comportaments de l’edifici enfront a la seguretat contra incendis. En el cas de
les proteccions actives, els valor paramètrics són més fàcils d’acceptar-se ja que són
paràmetres físics de funcionament i no tenen incidències importants en la pròpia
concepció de l’edifici.
És, per tant, evident que la introducció dels conceptes que conformen la normativa de
protecció passiva i activa enfront l’incendi té una incidència en tot el procés constructiu
de l’edifici, des de la fase projectual fins al propi ús del
La introducció dels
mateix.
conceptes que conformen
la normativa de protecció
passiva i activa enfront
l’incendi té una incidència
en tot el procés constructiu
de l’edifici, des de la fase
projectual fins al propi ús
del mateix

Si s’analitza el projecte i la construcció d’un edifici d’acord
amb el procés adoptat actualment, caldria contemplar la
incidència de la normativa a cadascun dels sistemes i
subsistemes que conformen el fet constructiu i comprovar
que aquesta incidència de la seguretat contra incendis
provoca una interacció en cadascun dels sistemes i
subsistemes entre ells.

Incidència de les normatives contra incendis en els sistemes constructius
Els sistemes constructius a considerar en un edifici són l’estructural, l’envolvent, els
acabats interiors, les instal·lacions i serveis i les condicions urbanístiques de l’entorn.
En el moment d’iniciar el projecte cal procedir a efectuar una recerca d’informació
prèvia.
Aquesta informació pot ser externa o pròpia de les característiques de l’edifici.
La informació externa ha de contemplar les condicions de l’entorn:
-

L’accessibilitat per a la intervenció dels bombers; les distàncies de recorregut i els
carrers d’intervenció (dimensions en secció, pendents, sobrecàrregues d’ús i trams
corbs)

-

L’evacuació de les persones i l’espai exterior segur

La informació pròpia del projecte es conforma en l’estudi de:
-

Usos de l’edifici

-

Tipus de l’edifici (aïllat, entre mitgeres, adossat...)

-

Dimensions de l’edifici i dels diferents usos.
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-

Nombre de plantes (alçades d’evacuació): ascendents i descendents

-

Accessibilitat de les façanes: des de la via pública i des de les zones privades

-

Tipus d’estructura (formigó, metàl·lica, fusta, ceràmica, altres)

-

Càrrega de foc dels diferents usos

-

Tipus de risc dels diferents usos (baix, mig o alt)

Per l’obtenció de les dades es sol·licitarà informació al Plànol de la ciutat, a la pròpia
normativa o als serveis d’extinció d’incendis, així com per estudis previs del projecte.
Segons el CTE l’objecte d’aplicació de les mesures de seguretat té la finalitat de
determinar els paràmetres mínims per aconseguir reduir a límits acceptables el risc que
els usuaris d’un edifici pateixin danys derivats d’un incendi d’origen accidental, prevenir
els danys als edificis o establiments pròxims al que es declari un incendi i facilitar la
intervenció dels bombers i dels equips de rescat com a conseqüència de les
característiques del projecte, de la construcció, de l’ús i del manteniment de l’edifici.
En conseqüència, cal que en la memòria del projecte es verifiqui que s’han definit i
especificat els següents i/o elements, que configuren la seguretat en front el risc
d’incendis.
-

-

-

Urbanístics:
.

Adequació d’espais exteriors per l’evacuació i per l’accés dels serveis
d’extinció

.

Garantir la presència de la zona exterior segura

Disseny del projecte:
.

Compartimentació en sectors, recintes, locals i zones de risc especial

.

Vies d’evacuació; passadissos i escales (obertes, protegides i protegides
especialment)

Sobre els elements constructius:
.

Estructures; la capacitat portant de l’edifici i dels elements i l’estabilitat al
foc

.

Compartimentació, elements horitzontals i verticals; resistència al foc

.

Especificació de reacció al foc dels materials

Cal, doncs, que es projecti i es construeixi comprovant la configuració del projecte i les
característiques dels elements complint les exigències referides en la memòria:
En quant a l’exterior de l’edifici s’haurà de verificar:
-

L’existència de l’espai exterior segur com a final d’evacuació i en matèria
d’accessibilitat dels equips d’extinció.

-

En les mitgeres i façanes:
. la resistència al foc
. amplades de protecció (entre sectors, entre locals de risc especial alt i
respecte a obertures en escales).
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-

. la reacció al foc dels materials
. la resistència a la transmissió del foc entre edificis per radiació
En les cobertes:
. l’estabilitat al foc
. la resistència al foc
. amplades de protecció —entre mitgeres, entre sectors, entre locals de
risc especial alt i entre forats (finestres, lluernes, etc.).
. la reacció al foc dels materials
. la resistència a la transmissió del foc entre edificis per radiació

A l’interior de l’edifici s’haurà de comprovar:
-

En el disseny dels sectors d’incendi considerant :
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-

En els recintes:
.
.
.
.
.
.

-

ocupació (ràtio ocupants/m2 útils, segons ús)
dimensió i nombre de sortides (amb una o més sortides)
longitud del recorregut d’evacuació fins a una sortida
l’alçada d’evacuació ascendent i descendent
necessitat del vestíbul previ
resistència al foc dels elements delimitadors (parets, portes...)
estabilitat al foc de l’estructura portat i de les estructures secundàries
reacció al foc dels elements delimitadors (parets, portes, registres...)
reacció al foc dels materials
ocupació (ràtio ocupants/m2 útils, segons ús)
dimensió i nombre de sortides (amb una o més sortides)
longitud del recorregut d’evacuació fins a una sortida
l’alçada d’evacuació ascendent i descendent
resistència al foc dels elements delimitadors (parets, portes...)
reacció al foc dels materials

En els locals de risc especial (baix, mig o alt) es comprovarà la reacció al foc dels
materials i, per l’evacuació ,el màxim recorregut fins a una sortida de zona i el
màxim desnivell a salvar dins de la zona
.
.
.
.
.
.

En les plantes de l’edifici es comprovarà:
ocupació (ràtio ocupants/m2 útils, segons ús)
dimensió i nombre de sortides (amb una o més sortides)
longitud del recorregut d’evacuació fins a una sortida
l’alçada d’evacuació ascendent i descendent
necessitat del vestíbul previ

Amb referència a l’evacuació s’haurà de verificar :
-

la tipologia d’escales (obertes, protegides, especialment protegides, exteriors),
considerant les característiques de:
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tancaments; fixes i mòbils (portes, finestres, registres d’instal·lacions)
ventilació; natural (ubicació i dimensions), sobrepressió (cabal i pressió) i
sistema d’evacuació de fums
. materials (parets, sostres i paviments)
. dimensions (replans, amplades generals, graons —estesa i contrapetja—
i ull de l’escala —superfície màxima)
. elements (nombre de graons/tram, passamans i obstacles)
la tipologia dels passadissos i rampes i vestíbuls previs observant els requisits
següents:
. tancaments; fixes i mòbils (portes, finestres, registres d’instal·lacions)
. materials (parets, sostres i paviments)
. dimensions (replans, amplada mínima, pendent màxima i longitud
màxima)
. elements (passamans i obstacles)
.
.

-

Així mateix es definiran, calcularan i dissenyaran les instal·lacions de protecció contra
incendis (protecció activa):
-

Instal·lacions de ventilació i extracció de fums: materials, equips, ubicació,
característiques de funcionament
Instal·lacions de detecció: tipologia dels sistemes, ubicació dels elements
Instal·lacions d’extinció: extintors manuals, BIE, columna seca, extinció
automàtica, abastament d’aigua.

Tot això suposa que existeix una forta incidència entre els sistemes i subsistemes que el
projectista i la direcció d’obres han de controlar-ne i comprovar-ne el compliment de
les pròpies normatives.
A l’edifici:
- Relació amb edificis veïns
- Accessibilitat dels equips d’extinció
- Zones exteriors segures
A l’estructura:
- Sobrecàrrega per pas de vehicles d’equips d’extinció
- Estabilitat al foc
- Sobrecàrrega dels elements pesats (dipòsits)
- Transmissió de vibracions d’elements mòbils (bombes)
- Passos en forjats i murs de les instal·lacions
A l’envolvent:
- Resistència al foc
- Paraflames
- Comportament al foc dels materials
- Distància entre forats; sectors, escales, locals de risc especial
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A la compartimentació:
-

Massissos i obertures; resistència al foc, paraflames

-

Continuïtat compartimentació; cambres, cels rasos, paviments elevats

-

Reacció al foc dels materials d’acabat; paviments, parets, sostres

-

Reacció al foc dels aïllaments

Al control ambiental:
-

Tèrmic; connexió de sectors; conductes, canonades, reixetes, comportes tallafoc

Als equipaments:
-

Mobiliari i decoració; reacció al foc dels materials.

4. La cadena de la seguretat en cas d’incendi en el sector de l’edificació
La LOE afirma en l’article 1 que es regula el procés de l’edificació establint l’obligació i
responsabilitat dels agents que intervenen en el procés amb la finalitat d’assegurar el
compliment dels requisits bàsics dels edificis i l’adequada protecció dels interessos dels
usuaris.
La LOE estableix l’obligació i
La mateixa Llei, i concretament en el capítol 3.b2, responsabilitat dels agents que
disposa que un d’aquests requisits fa referència a la intervenen en el procés de
seguretat en cas d’incendi. Per tant, tots els agents l’edificació. Per tant, tots els agents
tenen l’obligació i la responsabilitat que es derivi de tenen les competències pròpies per
la legislació vigent i de les competències pròpies per complir o fer complir la normativa
complir o fer complir la normativa de seguretat de seguretat enfront de l’incendi
enfront de l’incendi.
El promotor, dins de la seva funció d’impulsar la promoció de l’edifici, ha de sol·licitar
al projectista de l’edifici i, per tant incloure en el programa del propi edifici, la
consideració de totes les mesures de protecció contra incendi i ha d’adequar i exigir el
seu compliment.
El projectista redactor del projecte ha d’incloure el concepte de la seguretat enfront al
risc d’un incendi en la fase inicial i posteriors fases del projecte i conjugar el conjunt de
criteris i normatives que possibilitin el compliment de les exigències tècniques, tant les
referides al comportament passiu com a l’actiu de l’edifici. El redactor del projecte té la
obligació i el deure d’incloure en un projecte únic els diferents projectes parcials i, per
tant, si n’existeix un de referència específic de protecció contra incendis caldrà
incloure’l, no solament físicament i de forma additiva, sinó coordinadament i amb la
coherència necessària en el conjunt de l’edifici per un correcte desenvolupament del
projecte i proporcionar la protecció de seguretat sol·licitada a l’edifici.
El constructor té l’obligació d’executar correctament el projecte i, per tant, el
compliment de totes les mesures d’una bona construcció i caldrà comprovar per la
direcció facultativa que l’execució de les solucions projectades es realitzen
correctament i que compleixen les funcions per a les que estan projectades.
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Així mateix, la direcció facultativa caldrà que comprovi la correcta interpretació del
projecte, així com que els materials de protecció contra incendis, pròpiament dits, o els
propis de l’edificació compleixin els requisits sol·licitats mitjançant les certificacions dels
materials.
El subministrador de productes està obligat a aportar les característiques tècniques,
certificacions d’homologació o proves de laboratori per donar satisfacció del bon
comportament dels materials subministrats.
Per últim, els propietaris, usuaris i administradors tenen la
obligació de conèixer i mantenir les condicions inicials del
projecte amb relació a la protecció contra incendis, no
modificant els materials sense el coneixement de si les
característiques dels nous materials compleixen amb els
requeriments de protecció contra incendis contemplats en
l’edifici, així com controlar el manteniment de les
instal·lacions de protecció activa.
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els usuaris i els administradors
de l’edifici
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L’APLICACIÓ PRÀCTICA DE LA PREVENCIÓ D’INCENDIS.
CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS. VIRTUTS I DEFECTES DETECTATS. PROPOSTA DE MILLORA
Agustí Freixa
Doctor enginyer industrial, inspector jubilat del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya

1. Introducció
Per opinar sobre la situació pràctica de la seguretat en cas d’incendi a Catalunya no hi
ha ningú millor que les persones encarregades d’inspeccionar els establiments, tant a
l’inici de l’activitat com quan duen un cert temps funcionant. De la mateixa manera
com trobem força informació sobre la situació de les empreses en el moment de
l’autorització, és relativament escassa la informació que es té sobre empreses en
funcionament ja que la seva inclusió en els programes d’inspeccions és recent.
A més de les inspeccions d’ofici dels enginyers municipals i en alguns casos dels
inspectors de bombers —des de l’aparició l’any 1998 de la Llei d’intervenció integral
de l’administració ambiental—, a Catalunya també desenvolupen aquesta funció
inspectora els tècnics de les Entitats Ambientals de Control (EAC). Aquestes entitats
col·laboradores de l’administració tenen encarregada des de fa poc temps —uns tres
anys— la missió d’inspeccionar la seguretat contra incendis de les empreses. La seva
escassa experiència es reparteix entre les actuacions a empreses de nova instal·lació,
autoritzacions i llicències ambientals, i les actualitzacions d’empreses existents,
avaluacions ambientals. De les actuacions que han dut a terme fins al moment, la
majoria afecten a empreses de nova instal·lació, atesa la limitació de mitjans i
l’obligació de les empreses de nova instal·lació de disposar de permís per poder
començar a treballar.
Segurament que, si es manté durant uns quants anys la legislació vigent, seran les EAC
les que disposaran de dades per fer una valoració de l’estat de la prevenció.
El sentit comú, no obstant, relaciona l’estat de la prevenció d’incendis amb els sinistres
ocorreguts els darrers anys. Si la prevenció es manté a un mateix nivell, el nombre de
sinistres pot oscil·lar per la qüestió probabilista o per altres
causes, però s’hauria de mantenir poc o molt en els Si la prevenció es manté,
mateixos valors. Si la prevenció baixa, el nombre de s’haurien de mantenir els
sinistres hauria de pujar. Si la prevenció es fa més intensa, sinistres, poc o molt, en els
mateixos valors. Si la
lògicament, el nombre de sinistres hauria de baixar.
prevenció es fa més intensa,
Per tal d’obtenir dades orientatives des d’aquest darrer lògicament, el nombre de
punt de vista s’ha acudit als dos cossos de bombers del sinistres hauria de baixar. Si
Principat de Catalunya, els de Barcelona ciutat i els de la la prevenció baixa, el
Generalitat de Catalunya. Així, s’han obtingut les dades de nombre de sinistres hauria
sinistres d’incendis en llocs confinats. Els resultats han estat de pujar
els que es poden veure en les figures 2.1 i 2.2:
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La figura 2.1 mostra una oscil·lació dintre una tendència més o menys horitzontal. Atès
que l’economia de la zona considerada es troba en expansió, caldria considerar que la
prevenció d’incendis augmenta o, com a mínim, es manté.
La figura 2.2 mostra una tendència a la disminució. En aquest cas l’economia de la
zona es manté més o menys igual, fet que conduiria a pensar que la prevenció
d’incendis augmenta.
Figura 2.1. Bombers de la Generalitat. Serveis totals d'incendis en
edificacions
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Figura 2.2. Bombers de Barcelona. Serveis totals d’incendi i explosió
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En qualsevol cas és segur que la societat actual demana més seguretat en tots els
camps i el de l’incendi no n’és una excepció. La notícia freqüent d’incendis fa pensar
que és necessari un increment de la prevenció en totes les seves formes que faci
augmentar la seguretat en aquest camp.
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Parlar de seguretat contra incendis és literalment incorrecte ja que en la majoria de
casos no existeix una situació exempta de risc d’incendi. Quan es diu que un
establiment és segur s’acostuma a fer una valoració positiva de la seva situació en
relació al risc d’incendi. Es considera, per una banda, el risc del continent i del
contingut i, per l’altra, les mesures de prevenció i de protecció passiva i activa de què
disposa l’establiment. A aquestes mesures s’hi haurien d’afegir les pràctiques conduents
a evitar que es produeixin incendis o que serveixen per combatre’ls o reduir-ne les
conseqüències.
Quan entre els tècnics del ram es parla de “l’estat de la Parlar de seguretat contra
prevenció d’incendis” es fa referència, la majoria de les incendis és literalment
vegades, a si els establiments disposen d’aparells o incorrecte ja que en la
d’instal·lacions destinades a la prevenció o protecció contra majoria de casos no
incendis eficaços i en bon estat d’ús. Entenent la prevenció existeix una situació
en un sentit més ampli, caldrà valorar en cada cas si s’han exempta de risc d’incendi
usat els productes menys inflamables possibles, si es tenen
en compte les maquinàries i els processos que no originin
risc, si la mentalitat dels caps i dels treballadors de l’empresa està dirigida a evitar
l’incendi, si l’organització preveu què s’ha de fer en cas d’incendi i si es disposa dels
aparells i de les instal·lacions adequades al risc que es pot presentar.
Quan s’analitza la situació de la prevenció d’incendis d’una empresa que du anys
treballant convé fer una distinció entre una primera fase de construcció i instal·lació de
les xarxes i maquinària fins a la posada en marxa, fase que es pot considerar
d’autorització, i una segona fase de la vida de l’empresa fins al moment present.

2. Fase d’autorització
Aquesta primera fase és molt important ja que incorpora els factors bàsics que
definiran molts aspectes de la seguretat contra incendis que després resultaran
difícilment modificables:
- La pròpia idea i decisió que porten a muntar un negoci poden tenir en compte
el risc d’incendi que comporta o bé ignorar-lo i deixar-lo de banda.
- En una situació de gran cost immobiliari, com la present, poder disposar d’un
local facilita, de vegades, que s’hi instal·li un negoci sense que se’n calibri la
idoneïtat pel risc d’incendi que comporta.
- En el desenvolupament dels projecte, de la construcció, de les instal·lacions i de
la maquinària, cal tenir en compte els condicionants continguts en els
reglaments de protecció contra incendis que l’afecten.
- Un cop definides les línies generals del projecte, s’hi han d’incorporar les
prescripcions de la construcció i de les instal·lacions contingudes en els
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reglaments de protecció contra incendis. S’haurà d’elaborar un projecte d’incendis
i presentar-lo a l’Administració per tal d’obtenir els permisos corresponents.
- En molts casos s’hauran d’incorporar les rectificacions o mesures
complementàries resultants de la supervisió del projecte administratiu per part
de les administracions locals o autonòmiques, bombers, etc.
- Iniciades la realització pràctica de la construcció i les instal·lacions, cal
assegurar que tant els proveïdors, com els instal·ladors, els components, els
materials i els aparells compleixin el que disposa el Reglament d’instal·lacions
de protecció contra incendis (RIPCI).
- Una vegada finalitzades les instal·lacions, se n’haurà de comprovar el bon
funcionament i certificar que corresponen al projecte finalment autoritzat.
- L’enllestiment de les fases anteriors condueix a la posada en marxa de
l’empresa. Sovint aquesta posada en marxa es produeix abans que s’hagin
acabat algunes de les fases anteriors.
2.1.

La Llei d’intervenció integral de l’administració ambiental (LIIAA)

La Llei 3/98 d’intervenció integral de l’administració ambiental i el reglament i decrets
posteriors que la desenvolupen regulen a Catalunya el procediment administratiu per a
l’obtenció dels permisos que han de tenir les activitats per
iniciar i mantenir el funcionament de forma legal.
La LIIAA, igual que els
decrets i reglaments
Es tracta d’una llei fonamentalment mediambiental que
que la desenvolupen, és
incorpora la protecció de la seguretat i la salut de les
una llei fonamentalment
persones de forma obligada i testimonial; és a dir, que
mediambiental que
aquesta finalitat de la llei surt citada en uns quants
incorpora la protecció de paràgrafs, sense que la problemàtica que comporta la
la seguretat i la salut de
seva inclusió sigui abordada amb el detall suficient. En els
les persones de forma
decrets posteriors que la desenvolupen s’hi fan més
obligada i testimonial
referències encara que no amb la importància que el tema
comporta.
La Llei classifica les activitats en tres annexos en funció de l’afectació al medi. Les de
l’Annex I estan considerades com les més contaminants i requereixen un control
administratiu més rigorós per a la seva autorització. Les activitats de l’Annex II estan
considerades contaminants, però en grau inferior a les de l’Annex I i es classifiquen en
Annex II.1 —que requereixen control administratiu municipal i autonòmic— i en Annex
II.2 —que només requereixen control administratiu municipal. Les activitats contingudes
a l’Annex III contaminen poc o gens i el seu control administratiu és mínim i només
municipal.
S’ha de tenir present que la Llei 3/98 posa en vigor la Directiva europea de protecció
del medi ambient, a la qual cosa el nostre país estava obligat uns quants anys abans
que aparegués.
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Al final del Decret 143/2003 s’inclou, en l’Annex IV.A, una relació d'activitats perilloses
per risc d’incendi. Aquestes activitats hauran de tenir l’informe favorable del
Departament d’Interior (bombers) pel que fa a les condicions de protecció contra
incendis.
En l’Annex IV.B del mateix Decret es determina el contingut que hauran de tenir els
expedients d’autorització en l’apartat contra incendis.
La Llei, el reglament i els decrets que la despleguen volen disminuir els entrebancs per
als administrats tot introduint una major agilitat administrativa i escurçant els terminis
de concessió de llicències.
Deixant de banda la bondat del procediment establert quant a l’operativitat i l’eficàcia
des del punt de vista de la protecció del medi, s’ha de reconèixer que les
característiques bàsiques esmentades no resisteixen una anàlisi des del punt de vista de
l’incendi.
Efectivament, la gradació establerta de les activitats en funció de l’afectació al medi no
té res a veure amb una hipotètica gradació feta en base al risc d’incendi. Per exemple,
moltes activitats que contaminen poc —Annex II.2— tenen, des del punt de vista de
l’incendi, una importància cabdal (per exemple, un hotel de gran alçada).
Pel que fa als procediments i tràmits per a l’obtenció de l’autorització o llicència
ambiental, el Reglament els preveu amb rigor i detall decreixents segons que es tracti
dels annexos I, II.1, II.2 o III. Així preveu una intervenció
administrativa important per a les activitats de l’annex I, La gradació establerta de
menor per a l’Annex II.1, mentre deixa poc precís el les activitats en funció de
procediment per a les de l’Annex II.2 i pràcticament sense l’afectació al medi no té
procediment —comunicació— per a les de l’Annex III. res a veure amb una
Aquest fet és coherent amb la problemàtica mediambiental hipotètica gradació feta en
però deixa de ser-ho en els aspectes de prevenció base al risc d’incendi
d’incendis.
Es fa difícil millorar la situació plantejada per la LIIAA en el tema d’incendis. Les
solucions que afrontarien el problema des de la seva base serien:
Les solucions al problema
plantejat per la LIIAA pel que
fa als incendis serien o
modificar la llei actual o
excloure’n el risc d’incendi

a) Una modificació de la llei actual que inclogués el risc
d’incendi en el seu plantejament d’origen i que el
tingués en compte en la classificació de les activitats per
annexos i en els procediments establerts.

b) Una exclusió del risc d’incendi de la LIIAA. En aquest
cas caldria, com és lògic, la promulgació per part del
Departament d’Interior d’una llei, paral·lela a la
mediambiental, que regulés les condicions de protecció contra incendis de les
activitats. Per a la concessió de llicència caldria que s’acredités el compliment de les
prescripcions reglamentàries derivades de l’aplicació d’ambdues lleis.
Com que, en el moment actual, l’adopció de qualsevol de les solucions esmentades
comportaria un trasbals administratiu important, el que segurament succeirà és que
s’aniran introduint correccions a la Llei referents al tema de l’incendi a mesura que els
problemes que sorgeixin en aquesta línia ho facin indispensable.
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2.2.

El paper de la propietat

Amb el nom de “propietat” es vol fer referència als caps de
l’empresa —propietaris, gerents, directors, comitès o juntes— que
tenen poder decisori en el destí de les inversions de l’empresa.

La propietat té un
paper bàsic en la
protecció contra
incendis d’una
empresa

La propietat té un paper bàsic en la protecció contra incendis d’una
empresa. Gairebé es podria dir que té el paper bàsic. Resulta ser la
víctima directa de les pèrdues originades pel sinistre d’incendi però
també acostuma a ser la que posa més inconvenients a la instal·lació dels sistemes de
protecció contra incendis.

Entre els molts factors que influeixen negativament el comportament de la propietat en
la qüestió de la protecció contra incendis es poden citar els següents:
- La renda per càpita del país on es troba situada l’empresa no és prou alta.
Encara que sembla que no hi tingui res a veure, el cert és que hi ha una relació
entre país més ric i més prevenció d’incendis que potser respon a una qüestió
de pressupost en la inversió inicial o bé a una cultura de la prevenció més
desenvolupada.
- La idiosincràsia empresarial. La mentalitat del director d’un negoci comporta
una certa assumpció del risc en molts aspectes. Quan una persona es juga el
seus diners en naus, maquinària, personal, mercaderies, etc. —encara que sigui
amb el propòsit de treure’n un profit anual— demostra una certa inclinació a
acceptar riscos. També denota que la persona té confiança en l’organització
social, un cert esperit emprenedor i, fins a cert punt, optimista que fa que
rebutgi inconscientment la idea del desastre. Aquesta mentalitat empresarial,
gràcies a la qual s’han creat moltes de les empreses d’aquest país, hauria
d’anar corregida per una certa previsió de mitjans per fer front a un conat
d’incendi que es pugui presentar.
- La valoració econòmica. La inversió en prevenció d’incendis, a més de no
repercutir positivament en la rendibilitat del negoci, carrega l’empresa amb
despeses de manteniment. Això la fa altament rebutjable des del punt de vista
econòmic més elemental. S’haurien de fer intervenir altres factors menys
evidents com la disminució de la prima d’assegurances, la tranquil·litat del
personal treballador, la disminució de pèrdues previsibles, la qualitat de
l’empresa, etc. que compensessin econòmicament les inversions en prevenció.
- Qüestió administrativa. Per a la propietat la fase d’autorització de l’empresa
acostuma a tenir un valor de “pas administratiu que cal fer per poder funcionar
legalment”; per tant, convé que es tramiti amb les despeses i els inconvenients
mínims. Es tracta doncs de contractar el tècnic que ofereix més garanties de
passar el tràmit administratiu, de manera que el tràmit comporti el mínim de
despesa. Aquesta consideració de la prevenció d’incendis que emana la
normativa més com una molèstia que com un servei està molt estesa.
Efectivament hi ha molts casos —sobretot en les activitats de tipus industrial i
d’emmagatzematge— que en el moment de l’autorització es plantegen el tema
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de l’incendi com una qüestió de mínims, per treure-se’l del davant i després, un
cop obtingut el permís, tractar-lo seriosament amb la companyia
d’assegurances.
Les idees genèriques exposades tenen matisos importants en funció del tipus de negoci
que es consideri.
Quan l’activitat de l’empresa —docent, hotelera, hospitalària, d’espectacles o
recreativa— comporta responsabilitat sobre persones, la importància de la protecció
contra incendis no s’acostuma a posar en qüestió. Com
que moltes d’aquestes activitats són negocis amb marges
La protecció contra
de benefici molt estrets, quan no amb un dèficit manifest
incendis varia en funció de
l’activitat de l’empresa. En com en el cas de serveis públics (hospitals i escoles), la
dificultat que hi acostuma a haver per fer les inversions en
empreses amb marges de
prevenció són pressupostàries. Primer s’han de realitzar les
benefici estrets, sovint la
inversions que actuen directament en el servei
dificultat per fer inversions
proporcionat per l’establiment i després, si queden diners,
en prevenció és
ve la prevenció d’incendis. En aquest tipus d’establiments
pressupostària
la normativa contra incendis intervé per restablir prioritats i
posar la prevenció d’incendis en primera línia pel que fa a la seguretat de les persones
usuàries. En aquests establiments les condicions de nombre i amplada de vies de
sortides, escales, etc. haurien d’estar en les condicions que prescriu la norma.
En les grans empreses, per tal de fer front als nombrosos riscos que graviten sobre seu
com l’espasa de Damocles —desastres naturals i ecològics, incendis, explosions i
terrorisme, a més dels riscos relacionats directament amb el propi negoci (d’origen
comercial, tecnològic, derivats del personal, etc.)—,
En les grans empreses, la
s’acostuma a crear un departament de gerència i
gerència de riscos analitza
administració de riscos. Aquesta gerència de riscos
permanentment la situació de
analitza permanentment la situació de l’empresa en
l’empresa en cadascun dels riscos
cadascun dels riscos que l’afecten o la poden afectar
i determina les actuacions més
i determina les actuacions més adequades per a
adequades per a reduir-los o, si
reduir-los o, si més no, per conèixer-los, acceptar-los
més no, per conèixer-los,
i cobrir-los amb les pòlisses d’assegurances més
acceptar-los i cobrir-los amb les
convenients. Aquesta implantació de la gerència de
pòlisses d’assegurances més
riscos a les empreses ha estat, sens dubte, un factor
convenients
positiu per a la prevenció d’incendis.
Amb la publicació de reglaments de protecció contra incendis, cada vegada més
exigents i complets, els empresaris es troben amb l’obligació d’haver d’instal·lar
mesures de prevenció d’incendis que, com es lògic, miren d’harmonitzar amb les
necessitats de protecció reals de l’empresa. Tot i així segueix molt estesa entre els
responsables de les activitats la consideració d’aquestes prescripcions reglamentàries
com un tràmit a minimitzar. L’única manera de lluitar contra aquesta mentalitat és
intentar convèncer de la utilitat de la prevenció.
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2.3.

El tècnic encarregat del projecte administratiu. El projecte de protecció contra
incendis

El present apartat parla del paper del tècnic encarregat de redactar el projecte que s’ha
de presentar —segons el procediment previst a la LIIAA— a l’OGAU i/o a l’ajuntament
del lloc per tal d’obtenir l’autorització o llicència ambientals. Aquests documents
permetran a la propietat desenvolupar l’activitat dintre la legalitat vigent.
Al tècnic en qüestió se li demana, per les tasques que
ha de desenvolupar, un coneixement aprofundit d’una
sèrie de matèries:

Al tècnic redactor del projecte
se li demanen coneixements
actualitzats en tecnologies
bàsiques, reglaments i
procediments d’autorització
administratius, que ha
d’actualitzar constantment

-

Tecnologies bàsiques: mediambientals,
elèctriques, dinàmica de fluids i també d’incendis.

-

Reglaments que regulen l’aplicació de les
esmentades tecnologies: RBT, RAT, RAP, APQ,
RIPCI, RSCIEI.

-

Coneixement del procediment d’autorització: LIIAA, OGAU, consells comarcals,
ajuntaments, etc.

Al coneixement d’aquestes matèries s’hi ha d’afegir la necessitat d’actualització de
coneixements per qüestions conjunturals: Noves normes UNE-EN en instal·lacions de
protecció, nou Codi Tècnic de l’Edificació, noves classificacions de reacció al foc i de
resistència al foc europees, etc.
La propietat no coneix la gran
quantitat de coneixements que ha
de tenir el tècnic. No només és
gestionar la documentació, sinó
que també ha de comprovar que
els aparells i les instal·lacions
compleixen amb la
reglamentació, són eficaços i
aporten garanties per a què
l’activitat quedi protegida

La gran quantitat de coneixements que avui en dia
ha de tenir el tècnic encarregat del projecte
administratiu no són coneguts per la propietat a
l’hora d’encarregar la feina. No consisteix només a
gestionar
la
presentació
de
papers
a
l’Administració per obtenir permisos, sinó que, a
més, ha de comprovar que els aparells i les
instal·lacions de protecció contra incendis de
l’activitat compleixen amb la reglamentació vigent,
són eficaços i aporten garanties per a què l’activitat
quedi ben protegida.

El Reglament de protecció contra incendis cal que sigui pres en consideració pel
projectista en els primers diagrames de blocs del projecte. Això li permetrà prendre en
consideració algunes de les prescripcions reglamentàries que d’altra manera tindrien
difícil solució en ser aplicades a posteriori:
-

Necessitat o no d’abastament d’aigua contra incendis,

-

Sectors màxims admissibles,

-

Condicions bàsiques d’evacuació,

-

Estabilitat estructural enfront del foc,

-

Desenfumatge,
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-

Instal·lacions de protecció bàsiques previsibles: hidrants, ruixadors, detecció, etc.

En el desenvolupament lògic del projecte s’aniran concretant les prescripcions de
parets resistents al foc, portes, estabilitat al foc, etc.; és a dir el que s’anomena
protecció passiva contra incendis.
Tant l’NBE-CPI/96 com el RSCIEI preveuen la possibilitat de desenvolupar un
procediment alternatiu a l’aplicació estricta de les prescripcions reglamentàries, basat
en l’enginyeria del foc (fire engineering), també conegut amb el nom de performance
based system traduït al castellà com “Procedimiento de justificación basado en las
prestaciones”. En aquest procediment s’estudia l’evolució previsible del foc i el
comportament del sector d’incendi a partir de la càrrega de foc real que contindrà les
seves dimensions reals, obertures, etc. Això condueix a una evolució de temperatures
en l’espai físic i el temps que permet avaluar si l’estructura aguantarà durant el temps
previst o si la resistència al foc de les parets serà suficient. La intervenció dels elements i
sistemes d’extinció, tant automàtics com manuals, poden alterar aquesta evolució en
sentit favorable. Aquest procediment, aplicable normalment a casos bastant especials,
requereix disposar de programes d’ordinador que permetin fer les avaluacions
anteriors, cosa que el deixa lluny de les possibilitats del tècnic normal i també de la
majoria de gabinets d’arquitectura i d’enginyeries generalistes.
Cal advertir que des de l’aparició el 2 d’abril del 2005 del Reial Decret 312/2005,
que aprova la classificació dels productes de la construcció i dels elements constructius
en funció de les seves propietats de reacció i resistència al foc, els criteris que fins ara
havien estat vàlids i que venien incorporats tant a la NBE-CPI/96 com al RSCIEI s’han
substituït pels que indica el Reial Decret que adopta criteris d’abast europeu.
Així, en la classificació d’elements per la seva reacció al foc, les classes M0, M1,...M4,
vàlides fins ara, passen a ser A, B,...F. S’hi afegeixen valors addicionals referents a la
producció de fums (SI) i a la caiguda de gotes/partícules inflamades (DI). Els productes
tenen una classificació pròpia si van destinats al terra o bé són de caràcter lineal
(aïllaments de canonades).
Pel que fa a la característica de resistència al foc, els valors usats fins ara, RFt, PFt i Eft,
passen a ser REIt, REt i Rt, respectivament. A aquests valors principals s’hi afegeixen
característiques com: acció mecànica (M), resistència a la radiació (W), tancament
automàtic (C) i estanquitat als fums (S). La norma distingeix amb classificacions si els
productes són parets sense funció separadora del foc, parets separadores del foc,
elements estructurals portants, elements estructurals sense funció portant, façanes,
terres d’altells, portes tallafocs, portes estanques al fum, etc.
Tota aquesta precisió derivada de les noves classes europees, s’haurà d’incorporar en
un futur proper al nou codi de l’edificació i al RSCIEI.
2.4.

La intervenció administrativa (autonòmica, municipal, comarcal). Els bombers

L’Administració local —ajuntaments i Consells comarcals— tenen tècnics amb
competències decisòries a l’hora d’informar els projectes que sol·liciten la llicència
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d’activitats. Aquests informes versen sobre el compliment dels diferents reglaments i
ordenances tècniques —des de l’urbanisme fins a l’incendi— i contenen el grau d’ajust
dels projectes presentats als punts reglamentaris que els afecten.
A aquests tècnics municipals se’ls ha de suposar en possessió d’una amplitud i grau de
coneixements tècnics equivalents als dels tècnics encarregats dels projectes
administratius, detallats en el paràgraf precedent. De fet, alguns tècnics municipals
aprofiten aquests coneixements i complementen la seva tasca de funcionaris amb la de
tècnics de projectes administratius en altres municipis, per fer-la compatible.
L’enginyer municipal fa un informe tècnic que recull
l’ajust a la normativa del projecte presentat. Aquest Als tècnics municipals se’ls suposa
informe serveix en el Ple municipal com a document en possessió d’una amplitud i
per a procedir a l’acceptació de la llicència. Quan grau de coneixements tècnics
l’ajuntament no disposa de recursos tècnics suficients equivalents als dels tècnics
o vol tenir un suport tècnic en la seva decisió pot encarregats dels projectes
sol·licitar informes al Consell Comarcal i/o al cos de administratius
bombers. Si les obres són importants, els enginyers
interessats —municipals i comarcals— acostumen a visitar les instal·lacions in situ
mentre es duen a terme. Els tècnics esmentats fan “d’ofici” una visita de comprovació
quan s’ha presentat el certificat del final d’obra.
Segons la importància del projecte en el tema d’incendis, l’activitat segurament
pertanyerà a l’Annex IV A del Decret 143/2003 i la tasca de l’enginyer municipal o
comarcal en matèria de prevenció es trobarà repetida per un tècnic del cos de
bombers. A aquestes intervencions d’ofici del cos de bombers caldria afegir els
projectes que els ajuntaments els envien per a que els informin, sense que aquest
informe sigui requerit pel procediment.
A diferència de les tasques dels enginyers municipals que abasten diferents camps de la
tècnica, els informes dels tècnics i inspectors dels cossos de bombers tracten
exclusivament de la prevenció d’incendis. Tant els
uns com els altres tenen l’obligació de conèixer tots Tant els enginyers municipals com
els reglaments, normes i les seves actualitzacions els inspectors dels cossos de
que fan referència al tema de l’incendi i que s’han bombers tenen l’obligació de
citat més amunt. S’hi hauria d’afegir la dificultat conèixer tots els reglaments,
d’haver-se de pronunciar davant d’un projecte que normes i les seves actualitzacions
que fan referència a l’incendi
segueix el sistema del Performance based.
El fet que l’informe provingui d’un inspector del cos
de bombers té una autoritat moral afegida a la purament administrativa. Ningú
discutirà que la persona més autoritzada per demanar una prescripció de protecció
contra incendis és la que s’enfronta sovint amb el foc.
Normalment, l’informe del tècnic municipal i el de l’inspector de bombers ha de servir
per ratificar que els projectes de sol·licitud estan d’acord amb la legislació que els
pertoca i així ho ha de reflectir el seu redactat.
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Quan hi hagi incompliment, s’ha de manifestar a l’informe. Si l’incompliment és prou
important o de base, pot produir un informe desfavorable i el retorn del projecte. En
altres casos l’informe recollirà l’incompliment com una mesura correctora obligada per
tirar endavant el projecte presentat. En qualsevol cas el tècnic o inspector no ha de
defugir el conflicte que generi l’aparició de l’incompliment a l’informe.
En la probable discussió posterior que es produirà entre el tècnic autor de l’informe i
l’enginyer administratiu, tant els enginyers municipals com els inspectors de bombers
no haurien d’aprofitar la seva posició privilegiada de poder per imposar l’adopció de
mesures de protecció sinó que haurien de procurar convèncer els tècnics i propietaris
oponents amb els arguments tècnics que han servit per elaborar els punts dels
reglaments tot prevenint-los de les conseqüències previsibles de la manca de les
mesures en cas d’incendi. Els arguments tècnics reforcen les mesures prescrites sense
personalitzar-ne el compliment, faciliten la correcta aplicació de la mesura, a la
vegada que aporten al conflicte una dosi convenient de sentit comú. Val a dir que
aquesta pràctica d’utilitzar el raonament tècnic no es du a terme amb la freqüència que
caldria desitjar i d’això pateix el sistema.
Una de les qualitats més importants dels informes d’incendis dels enginyers municipals i
dels inspectors de cossos de bombers és la de saber
donar la interpretació adequada dels punts L’informe del tècnic municipal i el
reglamentaris que afecten el projecte considerat. de l’inspector de bombers han de
Aquesta interpretació es dóna, en el seu cas, des servir per ratificar que els projectes
d’una postura objectiva que difereix de la del tècnic de sol·licitud estan d’acord amb la
del projecte, sempre al costat dels interessos de la legislació que els pertoca
propietat.
Quan durant la discussió anterior un aprofundiment dels textos reglamentaris condueix
a la conclusió que la interpretació no ha estat la correcta en algun punt i que no
correspon la mesura imposada, el millor és retirar la mesura ja que de no fer-ho la
qualitat de l’informe desapareix i el converteix en un text amb exigències abusives,
quan no absurdes. Aquesta situació es pot donar amb freqüència a causa d’alguns
paràgrafs del text reglamentari que poden conduir a diferents interpretacions o de la
major complexitat dels conceptes que s’utilitzen en el Reglament.
2.5.

Les empreses instal·ladores

Les condicions de protecció passiva, cada vegada
considerades més importants en la protecció contra
incendis, van molt lligades al desenvolupament del
projecte constructiu de la nau o naus que compondran
l’establiment, ja que depenen dels materials a emprar,
els gruixos i les característiques.

Les condicions de protecció
passiva van molt lligades al
desenvolupament del projecte
constructiu, ja que depenen dels
materials a emprar, els gruixos i
les característiques

Pel que fa a les dades de comportament al foc d’aquests productes, la Directiva
europea dels elements de la construcció preveu que vinguin donades pel proveïdor,
emparades per la marca CE. Aquesta marca garantirà que els productes han estat
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assajats d’acord amb les normes CE EN i que el procés de fabricació s’ha fet sota els
controls que indica la norma.
Quan en la instal·lació o aplicació d’aquests productes o materials intervenen els
mateixos industrials o empreses que els han fabricat, perquè disposen d’aquest servei i
són contractats, el resultat acostuma a oferir més garanties de bon comportament
davant l’incendi, que si ho fan altres. Aquests industrials coneixen millor les condicions
d’instal·lació que més s’aproximen a les dels assaigs que proporcionen els valors de
comportament al foc. Les instal·lacions d’aquests materials poden venir fetes per altres
industrials, amb les mateixes garanties, sempre que observin les indicacions dels
fabricants i els sistemes constructius usats als assaigs de classificació.
Convindria, en aquest punt, que des d’alguna
disposició reglamentària es regulés l’actuació de les
empreses i industrials dedicats a la instal·lació i
aplicació de productes de protecció passiva, de
manera semblant a com ho fa el RIPCI amb les
empreses instal·ladores de les altres instal·lacions
contra incendi.

Convindria que es regulés
l’actuació de les empreses i
industrials dedicats a la instal·lació i
aplicació de productes de protecció
passiva, de manera semblant a
com ho fa el RIPCI

Les instal·lacions bàsiques contra incendis —desenfumatge, ruixadors, hidrants,
abastament d’aigua, etc.— acostumen a ser projectades per l’enginyeria que fa el
projecte general o bé per l’empresa adjudicatària de la instal·lació. Qualsevol dels dos
procediments resulta acceptable sempre que compleixin el que està prescrit en el RIPCI.
Si es projecta des de l’enginyeria, té l’inconvenient d’haver d’aplicar normes UNE,
llargues i complexes, que els són poc conegudes ja que no les acostumen a fer servir.
Tampoc es té coneixement de detalls i sistemes propis de les instal·lacions de protecció
contra incendis que només l’experiència en realitzacions anteriors permet conèixer. El
gran avantatge del sistema és poder projectar una instal·lació a la mida del projecte
general i amb els costos ajustats.
Si s’acut a una empresa d’instal·lacions de protecció contra incendis, aquesta
acostuma a adaptar el seu projecte a les condicions imposades pel projecte general i a
efectuar el càlcul dels paràmetres i dimensionament, el subministrant dels materials i el
muntatge, fins a la posada en marxa. Segons disposa el RICPI, l’empresa instal·ladora
ha d’estar autoritzada pel Departament d’Indústria per a subministrar i instal·lar el tipus
d’instal·lacions de què es tracti. El sistema té el valor afegit d’aprofitar el know how de
l’empresa instal·ladora, valor que s’acostuma a pagar amb el cost de la instal·lació.
En qualsevol cas s’ha d’acudir a la compra i instal·lació d’elements específics —
detectors, hidrants, ruixadors— que han d’estar degudament homologats i registrats
sota la marca CE, per garantir-ne les característiques de funcionament.
Les instal·lacions contra incendis menors —extintors mòbils, polsadors d’alarma,
boques d’incendi equipades, llums d’emergència, senyalitzacions, etc.— han d’estar
previstes i realitzades conforme preveu el RIPCI. Els elements han d’estar també
emparats per la marca CE per garantir-ne les prestacions.
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2.6.

La direcció d’obra

És la responsable de la realització del que hi ha previst en el projecte.
Per entendre tot el que conté el Plec de condicions, sigui implícitament o explícita, el
director d’obra hauria d’estar en possessió dels conceptes bàsics de l’incendi:
sectorització, paràmetres que defineixen el comportament al foc dels materials, detalls
constructius que hi pugui haver entre sectors, aplicació de proteccions de l’estructura,
prescripcions dels recorreguts d’evacuació, etc. Com que això no s’acostuma a donar,
el resultat final de les obres en pateix les conseqüències i algun punt de la instal·lació
no acostuma a reunir les prescripcions reglamentàries que conté el projecte. Per evitar
això, les actuacions de les direccions d’obra que comporten intervenció en sistemes de
protecció contra incendis haurien de venir regulades en alguna instància
reglamentària. Caldria alguna capacitació explícita definida en alguna referència
reglamentària o bé, en absència d’aquesta capacitació, que l’activitat de direcció
d’obra es reduís a la coordinació d’industrials autoritzats del ram que intervinguessin
en l’obra i que aportessin les corresponents certificacions d’ajust a la normativa.
Una de les dificultats per al director d’obra El director de l’obra hauria d’estar
sorgeix perquè la seva actuació es troba sovint en possessió dels coneixements
mediatitzada d’una banda per la propietat, d’una bàsics de l’incendi. Quan no es
altra pel projecte i les especificacions i d’una altra dóna, el resultat final de les obres
pel proveïdor. La propietat es troba obligada a pateix en les conseqüències
decidir entre més d’un proveïdor, diferents costos
i sense disposar de la informació necessària. Per
la seva banda, els proveïdors volen guanyar la comanda i ofereixen la solució
aparentment més atractiva. La propietat pren la decisió d’acceptar l’oferta més barata i
que sembla més segura. Moltes vegades no és la millor i llavors qui es veu obligat a
adoptar-la és el director d’obra. Si a això s’hi afegeix que les inspeccions posteriors no
acostumen a ser prou minucioses i que les penalitzacions resultants estan per veure,
s’arriba a la conclusió que el resultat final pot ser poc satisfactori. La repetició de
situacions com la descrita deterioren el mercat de productes de protecció contra
incendis, l’empobreixen i n’impedeixen el desenvolupament positiu.
Per intentar pal·liar aquests inconvenients, els organismes amb autoritat en el sector
han produït, produeixen i segurament
Una de les dificultats per al director seguiran produint normes, assaigs, condicions
d’obra sorgeix perquè la seva de fabricant, procediments d’actuació,
actuació es troba sovint mediatitzada necessitat de certificacions, inspeccions i
d’una banda per la propietat, d’una informes. A més d’això caldrà la informació i
altra pel projecte i les especificacions formació dels actuants i el rigor en les
actuacions d’inspecció.
i d’una altra pel proveïdor
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2.7.

La posada en marxa de les instal·lacions i el certificat final

El RIPCI diu que la posada en marxa de les instal·lacions d’incendis tindrà com a
requisit la presentació d’un certificat de l’empresa instal·ladora emès per un tècnic
titulat competent que l’empresa designi.
El RSCIEI diu, en aquesta qüestió, que la posada en marxa dels establiments industrials
requerirà la presentació d’un certificat emès per un tècnic titulat competent i visat pel
col·legi corresponent on es digui que les instal·lacions s’adeqüen al projecte i
compleixen les condicions tècniques i les prescripcions reglamentàries que li
corresponen.
Si bé el certificat que menciona el RIPCI fa referència a les instal·lacions de protecció
activa contra incendis, el RSCIEI deixa ben clar que el certificat haurà de contenir les
característiques constructives que justifiquin el compliment del que ve disposat a
l’Annex II (Prescripcions de la construcció). En aquest cas, doncs, el director d’obra
haurà de certificar que l’establiment s’adequa al projecte i que específicament les
condicions de protecció contra incendis són les del projecte i compleixen les
normatives. Això fa posar en qüestió de nou la competència del director d’obra en
matèria d’incendis, ja comentada en l’apartat
anterior. El que sembla clar és que, quan hi El RSCIEI diu que el director d’obra
ha hagut instal·lacions fetes per empreses haurà d’especificar que l’establiment
autoritzades, el certificat de posada en marxa s'adequa al projecte i que les
hauria d’anar acompanyat dels certificats condicions de protecció contra
d’aquestes empreses. Això no es fa incendis són les del projecte i
actualment, ja que es considera que el compleixen les normatives
certificat de posada en marxa abasta totes les
instal·lacions.
Moltes vegades el certificat de posada en marxa el fa l’enginyer de projecte. En aquest
cas s’entén que aquest tècnic ha dut a terme una verificació minuciosa de totes les
parts de les instal·lacions i ha adjuntat al certificat propi, els certificats de les empreses
instal·ladores que han intervingut en instal·lacions importants contra incendis. Aquestes
darreres suposicions no són gaire contrastades per la realitat i això fa que el
procediment no tingui les garanties degudes.
Està en estudi l’aparició d’un certificat tipus que serveixi de pauta per als certificats
d’incendis. La subjecció de totes les situacions d’incendis a un mateix model de
certificat no deixa veure clar si serà prou pràctic o prou informatiu de la situació de
l’empresa. En qualsevol cas no posarà remei als defectes de fons apuntats més amunt.
2.8.

La intervenció de les Entitats Ambientals de Control en el control inicial

L’article 79 del Reglament que desplega la Llei 3/98 preveu que les activitats dels
Annexos I i II resten sotmesos a un control inicial que és intervingut per una Entitat
Col·laboradora de l’Administració anomenada Entitat Ambiental de Control (EAC).
L’article 78 diu que la certificació tècnica del compliment de tots els extrems del
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projecte, prevista per a les activitats de l’Annex III, el pot fer una EAC degudament
reconeguda.
Així doncs, en el primer cas hi ha una intervenció obligada de l’EAC i en el segon,
potestativa.
En ambdós casos el paper del tècnic de l’EAC és semblant al que s’ha descrit per a
l’enginyer de projecte en el paràgraf anterior a l’hora de fer la certificació de posada
en marxa. És clar que en un exercici de respecte a la competència de l’enginyer que fa
el certificat, pot estalviar-se de comprovar molts detalls i suposar que els empara el
certificat amb la seva signatura, però en aquest cas deixaria de fer el què
l’Administració diu que ha de fer: supervisar les actuacions per tal que estiguin d’acord
amb els reglaments que les afecten.
La tasca que no pot obviar és la de fer un estudi detallat del projecte i adquirir un
coneixement de la realitat construïda i instal·lada que li permeti entendre i identificar
totes les parts del projecte desenvolupat. Durant aquest procés d’identificació ha de
tenir una visió crítica de l’aplicació de la reglamentació, inclosos els paràmetres bàsics
usats de càrrega de foc i situació relativa. Si ho creu convenient tindrà aclariments amb
l’enginyer del projecte sobre les instal·lacions previstes i detalls constructius.
També haurà de procedir a un repàs del procediment seguit fins al moment i veure si hi
ha les mesures correctores afegides pels tècnics municipals, el grau d’exigència i la
motivació. Si ho creu convenient tindrà converses aclaridores sobre la qüestió.
Ha de demanar certificats d’instal·ladors i de comportament al foc de materials quan
no hi siguin i els consideri necessaris.
El document contindrà tot un qüestionari amb els punts comprovats.
Finalment elaborarà l’informe amb les observacions que cregui convenients.
Tractant-se d’un control inicial el més desitjable és que s’arribi a un resultat favorable
que permeti la posada en marxa, encara que sigui amb modificacions a realitzar en
terminis fixats.
La posició de l’EAC en la funció que té encomanada es troba entre l’empresa
controlada i l’Administració; té una relació amb l’empresa de tipus comercial
(proveïdor-client), mentre que amb l’Administració té una relació de subordinat a
superior (a qui ha de donar comptes de la tasca realitzada). Aquesta ambivalència pot
fer aparèixer tensions i generar dificultats en les actuacions de les EAC. L’empresa
contracta els serveis de l’EAC, els paga i, en correspondència, vol ser ben servida; és a
dir que li ha d’arreglar els papers sense tenir cap problema. L’Administració vol que el
tècnic de l’EAC sigui com un ull seu que l’informi si l’empresa ha complert el seu deure
reglamentari. Les tensions i dificultats apareixen quan el tècnic de l’EAC detecta
desviacions importants d’aquest compliment per part de l’empresa i es veu obligat a
haver-li de comunicar.
L’actuació de l’EAC en matèria d’incendis es troba pràcticament sense definir en la
LIIAA, reglament i decrets que la despleguen. Aquesta Llei, com s’ha dit abans, és de
caràcter mediambiental i preveu les actuacions a dur a terme per al control dels vectors
www.seguretat.org

44  74

del medi ambient però no de l’incendi. Les actuacions de les EAC en matèria
d’incendis es fan per mimetisme i com una espècie de complement de les
determinacions mediambientals. Com que els temes són diferents, les reglamentacions
també ho són i les conseqüències del seu compliment i esmenes a realitzar també, les
actuacions presenten problemes amb freqüència.
Els tècnics que les EAC destinen a l’avaluació de
la qüestió d’incendis són, de la plantilla que
disposen, els que presenten característiques de
formació més adequada i predisposició personal
al tema. No s’ha d’oblidar que les EAC són
entitats ambientals i les seves plantilles les
constitueixen
principalment
tècnics
amb
titulacions en medi ambient, física, biologia, química, etc. Són comptats els que tenen
un títol d’enginyer industrial, enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic. És
reconegut que aquests títols són les més adequats per afrontar la problemàtica de
l’incendi, però els tècnics de l’EAC no acostumen a tenir-les. La formació sobre el tema
de l’incendi se’ls dóna en tres cursos d’especialització que corresponen a tres nivells de
coneixements; per poder fer-ne un s’ha d’haver aprovat els anteriors. Aquesta formació
accelerada condueix a l’empatx de conceptes generals i de detall que no són
degudament assimilats per manca d’una base tècnica anterior. Tot això es nota en els
resultats dels informes de verificació posteriors. En aquests informes moltes vegades s’hi
inclouen detalls poc importants i en canvi es passa per alt allò fonamental.
L’actuació de l’EAC en matèria
d’incendis es troba pràcticament
sense definir en la LIIAA,
reglament i decrets que la
despleguen

3. La situació de les empreses en el moment actual
3.1.

Les adequacions a la normativa. Les avaluacions ambientals. Les inspeccions
periòdiques

El Decret 50/2005 de 29 de març que desplega la Llei 4/2004 reguladora del procés
d’adequació de les activitats d’incidència ambiental al què estableix la Llei 3/98,
preveu que les activitats existents s’adeqüin de la manera i en els terminis que venen
fixats als textos citats (veure Annex 1).
L’adequació consisteix en una sol·licitud i la presentació d’una Avaluació Ambiental i
un Document d’avaluació en matèria de prevenció d’incendis. Aquests documents han
de ser verificats per una Unitat Tècnica de Verificació Ambiental (UTVA).
El contingut del Document d’avaluació en matèria de prevenció d’incendis depèn de la
situació de l’empresa pel que fa als papers i modificacions efectuades:
a) Simplificat: Llicència municipal més acta de comprovació, sense modificacions
significatives en matèria de seguretat contra incendis (certificades per un tècnic),
i verificació per una UTVA.
b) Modificacions no significatives: Llicència municipal més acta de comprovació,
documentació en matèria de prevenció d’incendis corresponent a les
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modificacions (memòria i plànols), certificat que les modificacions no han variat
les condicions de seguretat i verificació per una UTVA.
c)

Ordinari (s’entén que hi ha modificacions significatives): Documentació tècnica
(memòria i plànols) de tot l’establiment —el contingut de la informació ha de
correspondre a l’Annex IVB del Decret 143/2003—, certificat tècnic de
seguretat (estructura i instal·lacions), contractes de manteniment, etc. i un
informe de verificació per una UTVA.

Aquest tipus d’actuacions encara no s’han portat a terme i, per tant, no hi ha
experiència de quina és la seva eficàcia de cara a augmentar la prevenció d’incendis
de les empreses afectades, que són majoria. En la forma d’actuar prevista pel
procediment (veure Annex 1), es poden apreciar alguns punts que, de ben segur,
ocasionaran dificultats, com és la definició del terme “modificacions no significatives”
de les condicions de seguretat, la forma d’entendre l’actuació de les UTVA, més com a
autentificador de dades documentals que com a interpretador de situacions de risc.
L’obligació d’efectuar una adequació en matèria de protecció contra incendis a les
empreses existents és molt interessant de cara a millorar-ne les condicions de protecció,
però no deixa de tenir inconvenients jurídics i dificultats
L’obligació d’efectuar una
grans a l’hora d’aplicar-la. Si l’adequació consisteix a
adequació en matèria de
augmentar la dotació d’extintors, augmentar el
protecció contra incendis a les
nombre de llums d’emergència o millorar la
empreses existents és molt
senyalització, potser serà acceptada en la majoria dels
interessant de cara a millorar-ne
casos perquè no té costos excessius ni ocasiona
les condicions de protecció, però
inconvenients a la vida de la fàbrica. Si l’adequació
no deixa de tenir inconvenients
consisteix, en canvi, a haver de sectoritzar una nau, a
jurídics i dificultats grans a l’hora
haver de recobrir una estructura metàl·lica o a haver
d’aplicar-la
d’instal·lar exutoris de fums, no hi ha gaires
possibilitats que sigui acceptada ja que al cost que
suposa cal sumar-hi, en la majoria de casos, l’haver d’aturar la producció i modificar
les instal·lacions existents. L’obligat reconeixement dels drets adquirits dels empresaris
que duen anys en l’exercici de la seva activitat, amb els papers en regla, fa difícil que
legalment es pugui acceptar que, d’un dia a l’altre, els vingui al damunt una obligació
d’aquesta magnitud. Això és una qüestió que l’Administració s’hauria de plantejar ja
que ni els tècnics de les UTVA ni els ajuntaments podran resoldre-la. Tot aquest
problema queda amagat en el procediment previst sota una definició molt pobra del
terme “modificacions no significatives”.
Si no s’hi posa solució, molt probablement el tràmit
d’adequació degenerarà en un tràmit essencialment
burocràtic. Es tracta només d’omplir qüestionaris que
reconeguin que el que diu un altre sobre una situació
qualsevol és veritat i de firmar papers i documents tipificats
conforme l’empresa s’ha adequat a la legislació vigent i prou.
Evidentment l’interès que tindria una actuació com la descrita
de cara a millorar la prevenció és nul·la.
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Una vegada les empreses han estat adequades a la Llei 3/98, aquesta preveu que
s’hagin de fer controls periòdics. L’amplitud dels períodes depèn de l’annex al qual
pertany l’empresa. El control anirà a càrrec d’una EAC i consistirà a confirmar que es
mantenen les condicions de la llicència o autorització ambientals. En cas que no sigui
així, s’haurà d’instar a l’empresa a iniciar un expedient d’ampliació o modificació que
reuneixi les condicions de protecció previstes en les reglamentacions vigents.
3.2.

La intervenció de les Entitats Ambientals de Control en les avaluacions i
controls periòdics

Les avaluacions ambientals i el document d’avaluació en matèria de prevenció
d’incendis que acompanyen les sol·licituds d’autorització ambiental o de llicència
ambiental han d’anar verificades per una entitat que disposi d’unitats tècniques de
verificació ambiental (UTVA) degudament acreditades.
En el supòsit que l’empresa hagi tingut modificacions significatives, el document
d’avaluació en matèria de prevenció d’incendis tindrà el contingut que s’especifica en
l’Annex IV B del Decret 143/2003, és a dir, memòria i plànols on es vegi reflectida la
situació de l’empresa pel que fa als sistemes de protecció contra incendis. Aquest
document ha d’anar signat per una persona responsable de l’empresa i pot ser
elaborat per qui ella vulgui.
En el moment present no s’han produït encara verificacions d’avaluacions ambientals
pel procediment que preveu el Decret 50/2005. No obstant això, els dubtes que
planteja el procediment són els mateixos que hi ha hagut en les fetes fins ara. Si
l’actuació de les UTVA es limita a confirmar que el contingut del document en matèria
de prevenció d’incendis correspon a la realitat no tindrà pràcticament valor afegit. Si,
tal com preveu el procediment d’adequació (veure Annex 1), l’actuació comprèn una
valoració del compliment de la normativa aplicable, aportaria una informació bastant
més valuosa, ja que determinaria els punts on hi ha incompliment reglamentari. Seria
desitjable que, a més, es fes una valoració del grau d’incompliment i una valoració del
risc que suposa. És clar que primer s’hauria de definir què s’entén per “normativa
aplicable”:
a) La de la data de concessió de la llicència
b) La de la data de realització de les modificacions
c) La de la data de l’avaluació
També s’hauria de ponderar en quines situacions límit de risc caldria demanar segons
quines correccions i posar terminis per al seu compliment, en atenció als drets adquirits
de l’empresari que poc o molt s’haurien de respectar.
Encara no es disposa d’experiència d’intervenció de les UTVA o de les EAC en els
controls periòdics. La dinàmica de la vida de les empreses podrà produir en molts
casos que s’hagi de valorar si hi ha hagut o no canvis substancials en els paràmetres
que fixen les condicions de protecció contra incendis i si aquests canvis han de conduir
o no a l’inici d’un expedient de modificació o d’ampliació.
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També permetrà valorar el nivell de conservació de les instal·lacions de protecció i si el
manteniment s’ha fet correctament. En aquest punt cal recordar la necessitat de
disposar d’un text reglamentari que fixi les
Cal recordar la necessitat de
actuacions de manteniment que s’han de dur a
disposar d’un text reglamentari que
terme per garantir el bon estat de funcionament
fixi les actuacions de manteniment
de les instal·lacions de protecció passiva: murs
que s’han de dur a terme per
tallafocs,
portes
tallafocs,
recobriments
garantir el bon estat de
estructurals, instal·lacions de desenfumatge, vies
funcionament de les instal·lacions
d’evacuació, etc.
de protecció passiva

4. La vida de l’empresa
Una vegada autoritzada o, més freqüentment, durant el procés d’autorització,
l’empresa inicia la seva activitat. Cal treure profit de la inversió realitzada i, per tant,
s’ha de produir. Això vol dir comprar, descarregar i emmagatzemar matèria prima,
consumir energia en el procés i, el que és més
important, generar el producte acabat, vendre’l i Una vegada autoritzada o, més
obtenir ingressos. En definitiva, complir una tasca freqüentment, durant el procés
social tan positiva com la de col·laborar a fer d’autorització, l’empresa inicia la
créixer la renda per càpita del país i augmentar-ne seva activitat. Mentrestant, les
instal·lacions de protecció romanen
l’índex d’ocupació.
tal i com les van deixar a l’última
Mentrestant, les instal·lacions de protecció romanen
inspecció
tal i com les van deixar a l’ultima inspecció. Des del
lloc on són contemplen impassibles, com
espectadors privilegiats, l’anar i venir de persones, toros, mercaderies... En el millor
dels casos suporten fuites, trompades i vibracions de tota mena ocasionades per la vida
de l’activitat i en surten indemnes. En casos menys afortunats els elements i sistemes
contra incendis sofreixen mutilacions, trencaments, avaries i blocatges ocasionats pel
moviment de vehicles, persones i mercaderies sense les precaucions degudes. Si
aquestes avaries es posen de manifest, es poden arreglar, però, de vegades, queden
ocultes i no es detecten fins al moment en què s’han de fer servir peremptòriament;
llavors, la seva fallada pot resultar fatal.
4.1.

Les instal·lacions de protecció contra l’incendi durant el desenvolupament de
les activitats. La qualitat de les instal·lacions. L’ús i el manteniment de les
instal·lacions

El RIPCI conté un capítol bastant complet on s’indiquen les operacions de manteniment
de les principals instal·lacions de protecció activa perquè conservin un bon estat de
funcionament. També indica els períodes per anar-les duent a terme. Les fa
obligatòries, al temps que obliga també a dur un llibre de registre on es vagin anotant
totes les que es fan i la data. Aquest llibre ha d’estar a disposició del funcionari de
l’Administració que el demani.
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Es troba a faltar una instrucció
reglamentària que mani dur a
terme, en els períodes que
s’estableixin, actuacions de
manteniment dels sistemes de
protecció passiva contra
incendis

Tal com s’ha dit abans en l’apartat d’instal·lacions, es
troba a faltar una instrucció reglamentària, de tipus
semblant, que mani dur a terme, en els períodes que
s’estableixin, actuacions de manteniment dels sistemes
de protecció passiva contra incendis. Amb el temps les
portes tallafoc de tancament automàtic no funcionen,
les proteccions estructurals resulten deteriorades o
perden intumescència, les portes d’emergència es
troben bloquejades, etc.

Les instal·lacions de protecció contra incendis de les empreses són les úniques
instal·lacions que no són posades a prova diàriament. Això vol dir que tothom suposa
que estan en servei però, com que ningú les fa servir, no s’hi detecten inconvenients o
avaries —petites o grans— que acostumen a tenir totes les instal·lacions. Com que en
el moment de l’incendi han de respondre amb tota la seva prestació, és molt
convenient provar-les i fer-les funcionar de manera periòdica per l’equip de
manteniment. També es convenient fer simulacres on la
gent que les ha de fer servir s’hi familiaritzi i sàpiga És molt convenient que
com funcionen.
l’equip de manteniment
Quan ha passat un quant temps des de la seva provi i faci funcionar les
instal·lació es comença a posar de manifest la qualitat instal·lacions de protecció
de les instal·lacions. Hi ha instal·lacions —acostumen contra incendis
a ser més barates— que en el moment de la posada periòdicament per tal de
en marxa fan la seva patxoca i fan el fet, però que al garantir-ne el funcionament
cap de poc temps, a causa de la humitat, l’ambient
corrosiu o d’altres circumstàncies, juntament amb la baixa qualitat dels materials que
componen la instal·lació, comencen a presentar oxidacions, rigideses de materials o
esquerdes que les fan inutilitzables. L’obligació d’haver de complir les normes UNE EN
i la marca de qualitat CE evitaran moltes d’aquestes situacions desagradables.
Totes les instal·lacions de protecció tenen la seva vida útil i la seva obsolescència,
encara que no es facin servir. Això vol dir que s’instal·len per un nombre d’anys
determinat al final dels quals s’haurien de revisar i, segons sigui el cas, substituir-los
per uns altres de nous.
4.2.

El comportament dels usuaris. Els plans d’autoprotecció. La formació dels
empleats. Els simulacres

Es ben conegut pels bombers i per altres tècnics del
món de la seguretat que el comportament de les
persones que es troben en un incendi és imprevisible
i, de vegades, fatal. Quan les persones prenen
consciència que les seves vides corren perill els
envaeix el pànic, sentiment incontrolable que ha
produït molts morts en els incendis.
Convé, doncs, preveure comportaments correctes en
cas d’incendi, plasmar-los en el Pla d’emergència
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com a consignes a seguir i procurar difondre’ls perquè siguin coneguts per totes les
persones de l’establiment. També s’han de fer pràctiques i simulacres ja que saber què
s’ha de fer en cas d’incendi evita el desconcert propi del moment i ajuda a no perdre
la calma, tan necessària.
Les empreses grans i mitjanes acostumen a fer Plans d’emergència, però són
comptades les que els implanten, els actualitzen i hi incorporen l’avaluació del risc i els
elements de protecció. Els Plans d’emergència haurien d’incloure plànols on vinguin
identificats els sistemes de protecció contra incendis.
La Direcció General de Protecció Civil de l’Estat espanyol va publicar l’any 1985 una
Guia per a l’elaboració dels Plans d’emergència contra incendis i d’evacuació dels
edificis. Aquesta guia ha estat, i encara ho és, força útil a l’hora de determinar quin ha
de ser el contingut d’un Pla.
L’Annex IV B del Decret 143/2003 que desplega la LIIAA, amb inspiració clara en la
guia esmentada, diu que el Pla d’autoprotecció ha de tenir el contingut següent:
-

Document 1 : Avaluació del risc

-

Document 2: Instal·lacions de protecció

-

Document 3: Pla d’emergència i evacuació

-

Document 4: Implantació i simulacres

Els documents 1 i 2 són una repetició dels documents elaborats en el procés
d’autorització de l’empresa però actualitzats.
El document 3 conté les actuacions previstes en cas de
produir-se l’incendi, les consignes a seguir, les
actuacions dels equips de primera i segona intervenció,
el Pla d’evacuació, els telèfons i adreces de contacte
dels organismes i serveis a contactar...
El document 4 conté el programa de divulgació i
coneixement del Pla a les persones que afecta. També
conté programes de formació, programa de pràctiques i
preveu la realització de simulacres.

El Pla d’emergència convé
que comprengui altres
situacions d’emergència, a
més de la de l’incendi, com
accidents de persones,
inundacions, amenaces de
bomba, actes de
vandalisme, etc.

El Pla d’emergència convé que comprengui altres situacions d’emergència, a més de la
de l’incendi, com accidents de persones, inundacions, amenaces de bomba, actes de
vandalisme, etc.
L’obligació de tenir Pla d’emergència s’expressa amb caràcter general a l’article 20 de
la Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals.
L’Annex IV B del Decret 143/2003 diu que l’hauran de fer les empreses amb superfície
major de 1.000 m2 i amb plantilla de treballadors de més de deu persones.
També les empreses afectades pel Reglament d’espectacles tenen obligació de tenir Pla
d’emergència.
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Altres centres que reben públic, com hospitals, hotels i centres d’ensenyament també
tenen l’obligació de disposar de Pla d’emergència.
Malgrat les obligacions esmentades, no són gaires les empreses que tenen Pla
d’emergència. Les empreses grans i mitjanes són les úniques que n’acostumen a tenir,
si bé són escasses les que el tenen implantat,
Malgrat l’obligació de la
l’actualitzen i el completen amb els documents 1 i 2.
normativa, no són gaires les
Des de l’Administració, des de les mútues i des dels
empreses que tenen Pla
gremis s’han editat guies per a l’elaboració de Plans
d’emergència. Les empreses
d’emergència de certes tipologies d’edificis. Algunes
grans i mitjanes són les úniques
empreses, enlloc de fer servir les guies per elaborar el
que acostumen a tenir-ne, tot i
pla d’emergència propi, el que fan és considerar la
que poques el tenen implantat,
guia com si ja fos el Pla; el guarden en un calaix i si
complet i actualitzat
ve l’inspector ja tenen un document per presentar.
El Pla d’emergència pateix inconvenients semblants als que s’han mencionat abans per
a les mesures de prevenció en general. Les empreses obligades a tenir-lo el consideren
com una obligació administrativa, un document que han de presentar a l’inspector
quan els ho demani.
Per tal de millorar la situació en la qüestió dels Plans d’emergència caldria actuar en
els dos sentits següents:
-

Actualitzar la guia per a l’elaboració dels Plans d’emergència, publicada per
Protecció Civil l’any 1985.

-

Preveure des de l’Administració, via decret o ordre, que en les actuacions dels
tècnics de les UTVA i ECA en les avaluacions i controls periòdics entressin a
avaluar el contingut dels Plans d’evacuació.

4.3.

Les precaucions a prendre davant la intervenció d’empreses exteriors. Els
treballs a foc obert: oxitall, soldadures

La repetició de grans incendis originats en treballs de reparació o ampliació a l’interior
d’empreses amb risc d’incendi fa que s’hagin de prendre precaucions concretes en
aquestes situacions.
Quan una empresa exterior està treballant dins d’una altra per encàrrec d’aquesta,
s’ha de tenir present que es dóna la circumstància de risc afegit següent: l’empresa
exterior i les seves contractades fan la seva tasca amb
desconeixement del risc d’incendi del lloc on treballen.
La repetició de grans incendis
Aquesta circumstància obliga a l’empresa que originats en treballs de
encarrega la feina a prendre precaucions com les reparació o ampliació a
l’interior d’empreses amb risc
següents:
d’incendi fa que s’hagin de
- Buidar la zona de treball de les empreses exteriors prendre precaucions concretes
de materials inflamables
en aquestes situacions
- Aïllar els materials inflamables dels focus de calor
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produïts com a conseqüència de les operacions de soldadura, oxitall, tall amb
radial i treballs en calent
-

Disposar de mitjans d’extinció adequats a prop d’on es produeixen els treballs

Els responsables de les obres i l’empresa contractada per dur a terme els treballs, així
com les subcontractades han d’assegurar que els operaris que fan les operacions
indicades anteriorment estan formats en prevenció d’incendis, són capaços de
reconèixer la presència de materials inflamables i saben quines precaucions han de
prendre per evitar els riscos de les operacions que duen a terme.
Per tal que les precaucions indicades es prenguin de manera sistemàtica, les empreses
una mica grans amb risc d’incendi, on aquestes operacions es preveu que puguin tenir
lloc en un moment o altre, han de prohibir explícitament que es realitzin treballs de
soldadura, tall i altres treballs en calent, sense el corresponent permís de treball. És a
l’hora d’estendre aquest permís que s’han de tenir present les indicacions expressades.
Normatives de referència: Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals (articles 14, 15,
16 i 20); Notes Tècniques de Prevenció (NTP) número 599 de l’Institut d’Higiene i
Seguretat en el Treball; Norma 51 B de la National Fire Protection Assocition (NFPA).

5. La prevenció d’incendis des del món assegurador
En termes generals, quan es parla de la prevenció d’incendis i l’assegurança, es fa
referència a una relació entre empresa i asseguradora diferent a la considerada fins
ara (administració - administrat) ja que es tracta d’una relació purament comercial
(client - subministrador).
5.1.

La cobertura de l’incendi a la pòlissa

Les companyies d’assegurances acostumen a distingir entre clients particulars i
empreses.
Com a exemple d’assegurança a particulars tenim l’assegurança dels habitatges —de
les més importants quantitativament— que comprèn habitualment l’incendi juntament
amb altres riscos. Tot i que les estadístiques
d’incendis mostren l’incendi d’habitatge com el Per a les companyies
més nombrós, per a les companyies asseguradores, a l’hora d’establir la
d’assegurances, a l’hora d’establir la pòlissa d’un pòlissa d’un habitatge, són tant o
habitatge, són tant o més significatius els riscos més significatius els riscos de
de robatori, d’escapament d’aigua i d’altres que robatori, d’escapament d’aigua i
l’incendi. En qualsevol cas, en habitatges, l’import altres que l’incendi
de la prima d’assegurances ve determinat pels
valors immobiliaris (per superfície), mobiliaris, joies, etc. que el client vol assegurar, el
valor dels quals fixa, gairebé sempre, ell mateix.
Quan els clients són empreses, les companyies els acostumen a dividir en dos grans
grups: les industrials i les comercials. Dins de cada grup les companyies acostumen a
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distingir entre, per una banda, petites i mitjanes empreses i, per l’altra, grans empreses
(per exemple, facturacions anuals de més de 500 milions d’euros o altres valors o
criteris de mesura d’una empresa). En el cas de les petites i mitjanes empreses
acostumen a fer-se pòlisses de cobertura multirisc, estandarditzables per tipus d’activitat
o de fabricació. Si l’empresa surt de l’estàndard és visitada pel verificador que,
mitjançant un qüestionari, identifica la situació de riscos i de proteccions existents. La
quantia de la prima ve determinada, com s’ha dit més amunt, pel capital a protegir.
Les cobertures de les pòlisses multirisc són àmplies i normalment cobreixen la
responsabilitat civil de l’assegurat en qualitat de propietari i/o usuari.
Les grans empreses són objecte d’un tracte individualitzat per part de les companyies.
S’acostuma a avaluar el risc mitjançant un mètode que resulti a la companyia fiable i
apropiat a l’activitat que es vol contractar. Les companyies importants acostumen a
tenir el seu propi mètode d’avaluació del risc.
Les petites i mitjanes empreses
Estan bastant estesos sistemes de qüestionaris
acostumen a fer pòlisses de
molt complets que valoren totes les
cobertura multirisc,
circumstàncies possibles de risc i els sistemes de
estandarditzables per tipus
protecció. El verificador de la companyia fa la
d’activitat o de fabricació, mentre
valoració de cada punt del qüestionari a la vista
que les grans empreses són objecte
del que hi veu; hi ha criteris objectius però té
d’un tracte individualitzat per part
una càrrega subjectiva; per tant, és important
de les companyies
l’experiència del verificador en casos semblants.
Un aspecte important que dóna confiança a la companyia asseguradora és el nivell de
qualitat atorgat a l’empresa. Si l’empresa ha obtingut una determinada ISO de qualitat
(2000, 2001, 9001, etc.) vol dir que ha demostrat tenir cura de molts aspectes
importants, entre els quals, amb més o menys intensitat, la prevenció d’incendis.
El món assegurador és un món competitiu on les companyies es veuen obligades a fer
front a objectius comercials, a més dels tècnics. Això representa, a l’hora de concertar
les primes d’un cert tipus d’activitats, haver d’adoptar postures més o menys exigents
pel que fa a la protecció contra incendis en funció d’objectius comercials o de criteris
de major o menor sinistralitat apreciada en el ram. En tot cas, hi ha d’haver un mínim
de protecció perquè la pòlissa pugui fer-se. Com a norma general es pot dir que “a
més protecció, les quanties de les primes són menors” i que “a menys protecció les
primes són majors”. Les companyies, en general, acostumen a preferir nivells de
protecció alts amb primes més baixes, que no al revés.
L’existència de reglaments de protecció contra incendis és, com és lògic, una qüestió
altament positiva per a les companyies d’assegurances. Això els permet tenir clients ben
protegits contra incendis sense haver de ser elles les que hagin d’exigir proteccions al
client, tot oferint rebaixes de prima, sempre qüestionables. Quan hi ha reglament tot és
més senzill, ja que moltes instal·lacions vénen obligades. Si l’empresa no disposa
d’alguna mesura de protecció perquè al seu dia no li era d’obligació, té l’ocasió, si
s’avé a instal·lar-la, de posar-se al corrent amb la normativa vigent.
Com que les companyies intervenen també quan l’empresa du anys de funcionament,
se’ls posen de manifest desviacions de l’aplicació del reglament:
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-

càrregues de foc bastant més altes que les que s’havien usat per a les
autoritzacions,

-

variacions dels materials combustibles usats que fan que un element extintor
existent deixi de ser adequat,

-

etc.

Amb independència del compliment reglamentari les companyies asseguradores miren
l’eficàcia de les mesures de protecció existents a l’empresa —si les instal·lacions de
protecció són les més adequades i si l’organització
de l’empresa està ben preparada per donar Amb independència del
resposta en un cas de sinistre. Per exemple, una compliment reglamentari les
instal·lació de detecció serà valorada si dóna el companyies asseguradores miren
senyal a un lloc on pugui ser atesa les 24 hores. l’eficàcia de les mesures de
Atendre l’eficàcia de les instal·lacions comporta protecció existents a l’empresa
també fixar-se en si han estat ben instal·lades i ben
conservades.
Les prescripcions reglamentàries de protecció passiva són també molt ben vistes per les
companyies. Les sectoritzacions, parets tallafoc i portes resistents al foc, garanteixen
pèrdues menors. Això mateix s’hauria de dir de les proteccions estructurals. Els mitjans
d’evacuació permeten salvar vides, les instal·lacions de desenfumatge permeten
l’evacuació del fum i la calor, etc.
L’aparició recent del Reglament de protecció contra incendis als establiments industrials
i magatzems ha completat el panorama reglamentari contra incendis. Abans de la seva
entrada en vigor, aquest camp tan important d’activitats es regia pel Reglament
d’indústries molestes, insalubres, nocives i perilloses, complementat per ajudes
tècniques com el llibre del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials: La prevenció
d’incendis als establiments. Hi havia, no obstant això, una certa diversitat de situacions
en els establiments legalitzats respecte a la seva protecció contra incendis. Durant
aquest llarg període, en la prevenció d’incendis d’indústries i magatzems ha estat
important la sensibilitat de la companyia asseguradora respecte al tema. També s’ha
posat de manifest que quan la indústria era filial o tenia connexions amb altres
empreses multinacionals, se li imposava el procediment seguit per la multinacional en
la protecció contra incendis, cosa que feia que normalment la indústria estigués més
ben protegida que la mitjana del seu ram.
L’efecte globalitzador què es viu actualment té un doble efecte positiu per a la
prevenció d’incendi a les grans empreses. Primer, la internacionalització de les
empreses més importants de cada ram fa que s’adoptin els sistemes de protecció
contrastats per l’empresa mare arreu del món; si hi ha un sinistre en alguna de les
empreses delegades, les experiències que se’n treguin són aplicables a totes les del
grup. Segon, la internacionalització de les companyies d’assegurances més importants
fa que s’apliquin mètodes d’avaluació estàndard comprovats per a cada sector
industrial, la qual cosa permet homogeneïtzar en certa manera les exigències de
protecció.
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5.2.

El sinistre d’incendi. La intervenció de la companyia d’assegurances

Quan s’ha produït l’incendi, el propietari, amb independència de les obligacions de
comunicar-ho a les instàncies que preveu el RSCIEI, ho ha de notificar també, per escrit
i en el termini de set dies, a la companyia d’assegurances amb el corresponent
comunicat. Si hi ha acord entre el perit taxador de la companyia i la valoració de les
pèrdues que fa la propietat, es procedeix al pagament de la indemnització, d’acord
amb el que preveu la Llei estatal 50/80 del contracte de l’assegurança.
El perit taxador té quatre comeses importants:
-

Indicar, segons el seu criteri, quines han estat les causes del sinistre

-

Comprovar amb exactitud els diferent punts de la pòlissa que siguin d’aplicació al
sinistre

-

Fer la valoració de béns i de danys

-

Proposar la indemnització d’acord amb el contingut de la pòlissa

Un sinistre comporta dos tipus de pèrdues: les
directament ocasionades pel sinistre i les ocasionades
indirectament pels efectes que el sinistre tindrà en la
vida econòmica de l’empresa. Les pèrdues indirectes,
que poden ser tant o més grans que les directes, són,
cada vegada més, objecte de cobertura de la pòlissa
d’assegurança.

Un sinistre comporta dos tipus
de pèrdues: les directament
ocasionades pel sinistre i les
ocasionades indirectament pels
efectes que el sinistre tindrà en
la vida econòmica de l’empresa

Pot ser que en el sinistre hi estigui involucrada una tercera empresa a la qual es puguin
derivar responsabilitats. Es dóna sovint el cas de sinistres d’incendi en empreses que
estan fent una ampliació o nova instal·lació i la causa ha estat en l’actuació d’alguna
de les empreses instal·ladores. En aquest cas la companyia d’assegurances acostuma a
contractar un tècnic especialista en investigació de sinistres que faci el corresponent
estudi de les causes de l’inici del foc i de com se n’ha produït la propagació. Aquests
estudis són interessants d’encarregar-los quan els sinistres han estat importants ja que
el seu cost resulta irrisori comparat amb la importància que pot tenir la derivació de
responsabilitats i els pagaments de les corresponents indemnitzacions.

6. El futur de la prevenció d’incendis
La prevenció d’incendis als països més avançats transcendeix la problemàtica del
compliment normatiu ja que la tenen bastant resolta i dediquen els seus esforços a la
millora de normes, a la implantació de procediments menys prescriptius i més cenyits al
risc real i a l’educació en prevenció de les persones que conviuen amb el risc i dels
ciutadans en general.
El nostre país no ha
El nostre país es troba molt enrere d’aquest estadi. Els tècnics arribat al nivell dels
relacionats amb la matèria es troben amb dificultats en les països més avançats en
seves tasques de compliment normatiu per l’allau de matèria d’incendi
normatives noves:
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a) Es fa difícil la implantació de la recent llei procedimental de concessió de
llicències, la Llei d’intervenció integral de l’administració ambiental, ja que tot i
que ve del 1998, l’afectació a les indústries existents i els seus terminis curts ho
dificulten. La creació d’Entitats Ambientals de Control, encarregades dels
controls inicials i actualitzacions, està demanant un temps d’adaptació a
l’organització de l’Administració.
b) Pel que fa a l’entrada en vigor del nou Reglament de seguretat contra incendis
als establiments industrials i magatzems (2004), encara que, en principi,
l’aparició d’un nou reglament ha de promoure el creixement de la prevenció, la
seva aplicació portarà, de ben segur, dificultats als organismes encarregats de
vetllar pel seu compliment en afectar un sector que tradicionalment no ha tingut
reglament específic. A això cal afegir la complexitat del text i la dificultat
d’interpretació.
c) Pel que fa a la introducció de les noves classificacions europees de reacció i
resistència al foc, aquests conceptes, bàsics en la prevenció d’incendis, han
estat revisats a escala europea i posats oficialment en vigor a l’Estat espanyol
aquest any. Això obligarà a un canvi de nom d’aquests paràmetres utilitzats
profusament en reglaments i normes. A més, durant un temps d’adaptació a les
noves classificacions, hi haurà coexistència de les antigues i de les noves.
Aquesta quantitat de normativa nova i de reglaments prescriptius nous, llargs i
complexos, amb dificultats a l’hora d’entendre’ls i d’interpretar-los, promet un temps
dilatat perquè es puguin aplicar. A això, cal afegir-hi els problemes de la Llei que
regula el procediment a seguir, amb seriosos problemes d’aplicació. Caldrà deixar
transcórrer uns quants anys per veure com tota aquesta normativa sedimenta i acaba
configurant el sector.
A nivell català s’ha donat un altre fenomen que alenteix l’avenç de la prevenció de
tipus urbà i industrial. En els darrers anys s’han succeït grans incendis forestals que han
fet que l’administració autonòmica i municipal potenciïn l’equipament de lluita contra
aquest tipus de foc i dediquin esforços a estudiar i endegar actuacions per prevenir
l’aparició de nous incendis i per disminuir-ne la magnitud. Tota aquesta tasca
dedicada a l’incendi forestal ha fet que la prevenció d’incendis de tipus urbà hagi estat
deixada en segon terme, ja que tampoc s’han produït grans incendis urbans que hagin
fet encendre la llum d’alarma.
A nivell català, donat que
S’ha deixat, doncs, aquest tipus de prevenció en mans de s’han fet grans esforços a
l’hipotètic compliment de la normativa existent. Aquesta minimitzar els incendis
normativa ha estat mancada de la part industrial fins fa ben forestals, la prevenció
poc i per tant la prevenció ha hagut d’actuar en aquest d’incendis urbans i industrials
camp sense normativa a aplicar. Aquesta situació s’ha s’ha deixat en segon terme.
produït en un territori on l’expansió del nombre d’indústries Aquesta situació s’ha produït
i magatzems ha estat important. Un altre factor negatiu que en un territori on l’expansió
ha afectat la situació de la prevenció al territori català, és del nombre d’indústries i
la fragmentació de la facultat d’aprovació d’expedients en magatzems són importants
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multitud de municipis, molts amb insuficient suport tècnic. El resultat de tot plegat fa
que la prevenció d’incendis dins aquest camp tingui un nivell molt baix.
El futur immediat de la prevenció d’incendis a Catalunya passa per resoldre els
problemes que originen dues qüestions importants:
-

L’encaix de la prevenció d’incendis en la Llei d’intervenció integral de
l’administració ambiental

-

L’externalització dels controls de la situació de protecció contra incendis
d’empreses

Els problemes citats han estat descrits anteriorment i la seva situació actual porta a
convertir la prevenció en un tràmit burocràtic. Si es vol avançar en la prevenció s’ha
d’afrontar la situació tot posant-hi remei. Si no se n’hi posa, la prevenció quedarà
estancada en la situació actual a l’espera de l’aparició de normes i reglaments de
caràcter estatal o europeu que l’obliguin a fer passos endavant.
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LA FORMACIÓ I LES PROFESSIONS EN LA SEGURETAT EN CAS D’INCENDI
Juan Carlos López
Doctor enginyer industrial, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya i directiu d’APICI

1. Estat de la situació a l’Estat espanyol
El segle que acabem de deixar ha estat prolífic en canvis que no han estat aliens al
disseny i la construcció d’edificis així com als diferents materials emprats en l’edificació
d’aquests. L’acer i el ciment armat van agafar molt protagonisme, la qual cosa va
incrementar l’alçada i l’amplitud de les estructures amb els riscos que d’això se’n
deriven, però també les possibles solucions per aquests perills.
Si bé podem dir que l’enginyeria de protecció contra incendis ha avançat de forma
considerable, juntament amb la indústria subministradora dels materials de construcció
i dels equips de protecció, no ha succeït el mateix amb les disciplines que caldria que
regulessin la formació, en els diferents graus, dels professionals que intervenen durant
tot el procés d’emplaçament, accessibilitat, disseny, construcció, manteniment,
operació en les instal·lacions i un llarg etcètera que té relació directa amb la seguretat
de l’edifici pel que fa a la protecció contra incendis i a les explosions.
La formació en matèria de seguretat contra incendis no
apareix regulada en cap de las carreres que s’estudien en
les diferents escoles universitàries de l’Estat espanyol,
excepte algunes d’aquestes institucions on s’imparteixen
Assignatures de Lliure Elecció (ALE) que contemplen
aspectes que tenen relació amb aquesta disciplina.

La formació en matèria de
seguretat contra incendis no
apareix regulada en cap de les
carreres que s’estudien en les
diferents escoles universitàries
de l’Estat espanyol

Els professionals que aborden els requisits que han de
complir els edificis en matèria de seguretat contra incendis es limiten a respectar la
Norma bàsica de l’edificació, condicions de protecció contra incendis (NBE-CPI/96) i,
en moltes situacions, donen la interpretació que més s’ajusta a la seva conveniència.
En la majoria dels casos, deixen la interpretació d’aquesta Norma a criteri del tècnic de
l’administració corresponent, el qual segons el seu bagatge formatiu, teòric i pràctic —
que posseeix en molt poques ocasions— cursa l’informe per l’expedient corresponent.
Val a dir que en el decurs d’aquest text emprarem la paraula “seguretat” referida a la
safety en la llengua anglesa, és a dir, a aquells aspectes de la protecció contra
incendis, o dit d’una forma més àmplia, a allò que fa referència a la protecció civil pel
que fa a la seguretat de les persones.
L’accés a l’administració es
És del tot sabut que l’accés als diferents llocs de
realitza a través d’oposicions
l’administració es realitza a través d’oposicions —en el
o per lliure designació. En el
millor dels casos— o per lliure designació. En el segon
segon cas, la formació i la
d’aquests supòsits, la formació i la preparació que
preparació que s’acredita no
s’acredita no coincideix sempre amb la funció que el
coincideix sempre amb la
contractat desenvolupa a posteriori. Això fa que en
funció que es desenvolupa
algunes administracions es pugui donar la
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circumstància que un tècnic d’excel·lent formació teoricoadministrativa davant de
l’expedient d’un edifici de gran alçada (EGA) amb unes singularitats que el col·loquen
enfront de l’article 3.3 de la NBE-CPI/96, cal que discerneixi sobre la possible admissió
d’una solució diferent a l’establerta en la norma.
Una anàlisi d’aquestes característiques no es limita al coneixement teòric de les normes
i reglaments d’aplicació, sinó que demana una formació transversal que inclogui
coneixements que abastin des de la resistència i la reacció al foc dels materials, fins a
la seguretat en l’evacuació de les persones, passant pel moviment de fums i gasos,
situacions de bloqueigs, sistemes de detecció, extinció, il·luminació i senyalització
d’emergències, plans d’autoprotecció, etc. La llista és molt extensa i difícilment es pot
enumerar en aquest article.
A l’Estat espanyol només
A continuació ressenyem les Universitats de l’Estat universitat de Cantàbria,
espanyol on es dicten assignatures relacionades amb la Navarra i Còrdova fan
temàtica que ens ocupa i el contingut i abast d’aquestes matèries relacionades amb la
matèries:
seguretat en cas d’incendi
1.1.

Universitat de Cantàbria

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERS INDUSTRIALS I DE TELECOMUNICACIÓ
ASSIGNATURES DE PREGRAU (http://grupos.unican.es/gidai/docencia.htm):
Enginyeria de la seguretat contra incendis i explosions (6 crèdits)

-

Aquesta assignatura pretén proporcionar els coneixements teoricopràctics
imprescindibles per a dissenyar, construir i inspeccionar les instal·lacions de protecció
contra incendis en els edificis civils i industrials. Mitjançant l’assignatura es pretén
aconseguir que els alumnes:
.

Completin i apliquin la seva formació relativa a la construcció i instal·lacions de
protecció contra incendis en plantes i edificis industrials i estableixin les
connexions essencials amb els conceptes bàsics adquirits en les diferents
assignatures de la seva formació dels anys precedents

.

Introduir a l’alumne en el món de la tecnologia de la protecció contra incendis
en els edificis civils i les plantes industrials. Donar a l’alumne els primers passos
en els conceptes del disseny i construcció dels sistemes actius i passius de la
seguretat contra incendis i explosions

.

Adquirir els coneixements sobre les instal·lacions, maquinària i mitjans auxiliars
emprats en el disseny de la protecció contra incendis, així com els coneixements
sobre els diferents mètodes i procediments de construcció emprats. Es pretén
que els alumnes siguin capaços de donar respostes articulades i assenyades als
diferents problemes que planteja la seguretat contra incendis i explosions en les
construccions modernes
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- Introducció al modelat i simulació computacional d’incendis (MSCI) en l’edificació (6
crèdits)
Objectius:
Objectiu general:
Introduir a l’alumne en la simulació d’incendis en l’edificació civil i industrial, en
escenaris de poca complexitat i emprant eines de simulació ja experimentades
Objectius específics:
.

Comprendre els fonaments metodològics bàsics del MSCI

.

Conèixer els principals mètodes matemàtics i els fonaments físics emprats en
la confecció de models conceptuals del MSCI

.

Emprar algunes eines de MSCI (de zona i de camp) per a simular incendis
en escenaris simples i amb objectius limitats

CURSOS DE DOCTORAT
(http://www.unican.es/WebUC/catalogo/doctorado/detalle_programa.asp?id=1276)
-

L’Enginyeria de la de la seguretat contra incendis i explosions en l’edificació civil i
industrial (5 crèdits).

-

Modelat simulació computacional d’incendis (5 crèdits).

-

El disseny basat en prestacions. La seva aplicació en l’edificació industrial (5
crèdits).

-

La seguretat contra incendis en els mitjans i infraestructures per al transport (5
crèdits).

Aquestes assignatures es complementen amb
l’organització anual d’un Cicle de conferències que es
pot consultar al web
http://grupos.unican.es/gidai/home.htm i un Congrés,
consultable a
http://grupos.unican.es/gidai/jtoct05/jtoct05.htm.
1.2.

De les assignatures sobre
incendis que s’imparteixen a les
universitats de l’Estat es conclou
que són heterogènies, amb
perfils universitaris diferents i
aïllades del programa curricular
de la carrera

Universitat de Navarra

ESCOLA D’ARQUITECTURA (http://www.unav.es/arquitecturas/Instalaciones)
-

Protecció contra incendis
.

El foc i l’incendi

.

Naturalesa del foc

.

Causes de l’incendi

.

Explosions
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1.3.

.

Càrrega tèrmica

.

Propagació del foc

.

Facilitat d’encesa

.

Combustibilitat

.

Velocitat de combustió

.

Influència de l’entorn

.

Classificació dels materials

.

Danys i pèrdues

.

El fum i els gasos de combustió

.

Classificació dels incendis

.

Classificació dels focs

.

Prevenció contra incendis i actuacions

.

Lluita contra incendis

.

Instal·lacions de detecció

.

Mitjans d’extinció

.

Substàncies extintores

.

Quadre general d’aplicació

.

Instal·lacions d’aigua

.

Instal·lacions d’anhídrid carbònic

.

Instal·lacions de haló

.

Extintors mòbils

.

Instal·lacions auxiliars

Universitat de Còrdova

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS Y DE MONTES
(www.uco.es)
-

Protecció i defensa contra incendis forestals (Assignatura troncal: 6 crèdits)
Aquesta és l’única universitat de les enquestades que presenten la protecció contra
incendis dins l’obligatorietat curricular. De ben segur, que hi ha més assignatures
d’aquesta especialitat en altres escoles universitàries però no hem trobat més
informació ni resposta a les consultes fetes.

2. Singularitats a Catalunya
La llarga tradició de sensibilitat davant del risc d’incendis a Catalunya ha fet possible,
entre d’altres guanys, l’aprovació de l’Ordenança sobre protecció contra incendis
d’edificis i locals especials per part del Consell en ple del 21 de desembre de 1964 i
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de l’Ordenança municipal sobre normes constructives per a la prevenció d’incendis per
part de la Comissió d’Urbanisme de la ciutat de Barcelona en data 19 de novembre de
1974. Aquestes foren les primeres normes que regulaven el risc d’incendi, de tot l’Estat
espanyol
A aquesta iniciativa van seguir-la, amb posterioritat, altres ciutats com Madrid,
Saragossa, Bilbao i Sevilla. En els anys següents a Barcelona, també es va aprovar
l’Ordenança sobre instal·lacions contra incendis en la via pública el 6 de febrer de
1976.
Des de febrer de 1974, l’Estat espanyol es va regir por las Normes tecnològiques de
l’edificació (NTE-IPF) que regulaven les actuacions de disseny, càlcul, construcció,
control, valoració i manteniment de les instal·lacions de protecció contra el foc.
A partir del restabliment de la democràcia, i amb el retorn de les institucions
autonòmiques, Catalunya va desenvolupar una sèrie de lleis i decrets que regulen les
actuacions en matèria de prevenció i extinció d’incendis, així com les emergències i la
seguretat civil. Malgrat això, a la resta de l’Estat no ha existit una línia formativa
regulada per al personal que desenvolupa tasques dins d’aquestes àrees.
La formació es limita al personal que accedeix a les diferents places de funcionaris i, a
partir d’aquí, comencen cursos específics que es dicten
La formació es limita al
per encàrrec de les pròpies institucions.
personal que accedeix a les
Des de l’entrada en vigor de la Llei de prevenció de
diferents places de
riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre) i el
funcionaris i, a partir d’aquí,
seu posterior desenvolupament en el Reglament dels
comencen cursos específics
serveis de prevenció (RD 39/1997, de 17 de gener)
que es dicten per encàrrec
existeix l’obligatorietat d’una formació específica, per a
de les pròpies institucions
l’acompliment de les funcions com a prevencionista.
Aquesta formació, d’acord al nivell de grau requerit —bàsic, intermedi o superior—,
exigeix unes hores dedicades específicament als plans d’emergència i d’autoprotecció,
en els quals s’inclou el risc d’incendi i explosions. Com es pot deduir, en cap cas es
tracta d‘un especialista en aquesta disciplina sinó d’una introducció que no és gaire
més que la simple informació i mai una formació específica sobre el tema.
L’entrada en vigor de la Llei 3/1998 d’intervenció integral de l’administració ambiental
per part de la Generalitat de Catalunya ha establert uns criteris de capacitació tècnica
del personal per dur a terme actuacions en establiments per avaluar el risc d’incendi.
Aquests requisits de capacitació tècnica passen per uns criteris de puntuació que es
determinen mitjançant la valoració obtinguda en els següents apartats:
-

Formació acadèmica (FA). Un requisit mínim obligatori és la titulació
superior de primer o segon cicle de caire tècnic o científic
.

Tècnic de bombers adscrit a tasques de prevenció

.

Titulació oficial de tècnic superior en PRL
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-

Formació específica (FE). En aquest apartat s’exposen uns criteris
obligatoris que es determinen segons la classificació de l’establiment
objecte de l’actuació:
.

Curs de formació en Llei 3/98 i el seu desplegament reglamentari amb
una durada mínima de 20 hores

.

Títol de nivell 1 d’inspecció i control en matèria de prevenció d’incendis
expedit per l’Escola de bombers i seguretat civil de Catalunya (EBSCC)

.

Títol de nivell 2 d’inspecció i control en matèria de prevenció d’incendis
expedit per la EBSCC

.

Títol de nivell 3 d’inspecció i control en matèria de prevenció d’incendis
expedit per la EBSCC

-

Experiència en tasques d’inspecció i/o control (IC). Hi ha uns criteris
sotmesos a puntuació, en funció de l’experiència com a tècnic, en
tècniques i equips necessaris per a la realització de tasques d’inspecció i/o
control, realització/verificació d’avaluacions ambientals en establiments
amb risc d’incendi que es puntuen en funció del grup de l’establiment
avaluat

-

Experiència en altres tasques (EX). Els criteris sotmesos a puntuació en
aquest apartat son els següents:
.

Experiència en càrrecs de responsabilitat tècnica en matèries de
prevenció d’incendis en centres o establiments

.

Experiència, a l’Administració, en tasques d’informació i/o revisió de
projectes de centres o establiments

.

Experiència en la redacció i/o direcció de projectes tècnics, plans de
labors i/o plans de restauració de centres o establiments

Experiència com a tècnic en empreses instal·ladores i/o mantenidores
d’equips de protecció d’incendis
Existeix una àmplia oferta de
A Catalunya, igual que a la resta de l’Estat, també
màsters i postgraus en els que
existeix una àmplia oferta de màsters i cursos de
s’habilita a professionals de
postgrau en els quals s’habilita als professionals que
diferents disciplines per a
vénen de diferents disciplines per a desenvolupar les
desenvolupar les funcions de
funcions de prevenció de riscos laborals entre les quals
prevenció de riscos laborals entre
hi trobem el risc d’incendis i d’explosions.
les quals hi trobem el risc
Com a formació específica en les diferents escoles d’incendis i d’explosions
universitàries de Catalunya trobem matèries de lliure
elecció (ALE) en els centres següents:
.
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2.1.

Universitat Politècnica de Catalunya

ESCOLA TÈCNICA
(www.upc.es)
-

SUPERIOR

D’ENGINYERS

INDUSTRIALS

DE

BARCELONA

La protecció contra incendis (PCI) (Assignatura de lliure elecció: 6 crèdits)
Objectius:
Adquirir els coneixements necessaris per a la redacció de projectes de PCI tal com
està previst en el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis i que
consisteix en el coneixement de la normativa, la redacció del manual
d’autoprotecció, el disseny d’instal·lacions, la verificació del muntatge correcte, la
formació i la informació del personal.
Continguts:

-

.

Normes i reglaments

.

Disseny

.

Manual d’autoprotecció

.

Extinció

.

Detecció

.

Evacuació de fums i calor

.

Compartimentació

.

Senyalització i enllumenant d’emergència

.

Projectes

Seguretat industrial (Assignatura de lliure elecció: 6 crèdits)
Objectius:
Avaluar les pautes de seguretat en els aspectes constructius de la indústria davant la
protecció contra incendis del contingut i el continent i la seguretat de les persones.
Continguts:
.

Reglament de seguretat contra incendis en els edificis industrials

.

Anàlisis de riscos

.

Protecció passiva i activa

.

Estudi de casos

.

Plans d’emergència i d’autoprotecció

.

Formació d’equips d’intervenció
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2.2.

Universitat Ramon Llull de La Salle

ESCOLA D'ARQUITECTURA I ARQUITECTURA TÈCNICA
S’imparteix el tema de la seguretat en cas d’incendi dins de l’assignatura Instal·lacions
especials que és quatrimestral. Aquesta assignatura és troncal per a les dues carreres.

3. Situació en els països de la Unió Europea
Tal i com s’ha anticipat en la introducció d’aquest treball la situació d’algun dels
països de la Unió Europea (UE) difereix considerablement de l’Estat espanyol. Ciutats
com Edimburg han desenvolupat programes detallats en què s’adquireixen
coneixements de les diferents disciplines que, de forma transversal, convergeixen en la
seguretat contra incendis.
3.1.

Universitat d’Edimburg

Passem a detallar els crèdits específics del programa que atorga el títol d’enginyer en
seguretat estructural i foc de l’Escola d’Enginyeria Civil i Mediambient de la Universitat
d’Edimburg (www.ed.ac.uk).
-

Enginyer en seguretat estructural i foc

Objectius:
.

Entendre la seguretat contra incendis com una disciplina de l’enginyeria

.

Conceptes rellevants de la mecànica dels fluids

.

Identificar les necessitats de seguretat en els diferents escenaris:
.

Industrial

.

Públic

.

Residencial

.

Entendre els conceptes de temporalitat en les diferents situacions
d’emergència

.

Principis bàsics de la resistència al foc

.

Principis bàsics de la protecció contra el foc

.

Entendre i conceptuar els principis bàsics de l’evacuació

.

Identificar els rols dels diferents membres de les brigades d’intervenció

.

Entendre el concepte de pèrdues des del concepte de l’assegurança
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Assignatura
Ciències del foc i dinàmica del foc
Introducció a l’enginyeria de seguretat contra el foc
Projectes avançats en la ciència del foc
Mètodes numèrics en enginyeria de seguretat
Mètodes quantitatius en enginyeria de seguretat
Mecànica dels fluids
Teoria de les estructures
Comportament i disseny d’estructures
Mètodes aplicats a l’enginyeria de seguretat contra el foc
Laboratori de dinàmica del foc

Crèdits
10 crèdits
10 crèdits
10 crèdits
10 crèdits
10 crèdits
10 crèdits
10 crèdits
10 crèdits
10 crèdits
10 crèdits

4. El cas dels Estats Units d’Amèrica
Els Estats Units presenten una oferta molt similar, pel que fa a continguts i durada dels
cursos, a la de les universitats europees. El cas més eloqüent és, possiblement, el de la
Universitat de Maryland que ofereix el curs d’Enginyeria en protecció contra incendis
amb un abast que oscil·la entre 121-125 crèdits amb els següents objectius:
-

Coneixements tècnics sobre l’enginyeria de protecció contra incendis

-

Necessitats i competències bàsiques sobre els diferents camps relacionats
amb estudis avançats en les últimes tendències de protecció contra incendis

-

Desenvolupament de les habilitats per a comunicar a la societat les
decisions de l’enginyeria que impliquen la protecció del medi ambient, la
protecció contra incendis i l’economia

-

Preparació per a les diferents certificacions

-

Necessitat de mantenir la contínua competència professional dins de l’ètica

Un grup d’universitats europees i
americanes pretenen promoure
unes pautes referencials sobre la
formació que caldria que
tinguessin els tècnics que han
d’abordar la seguretat en matèria
de protecció contra incendis

Potser el programa més ambiciós referent a
aquesta disciplina és el que s’han plantejat un
grup d’universitats europees i americanes, que
pretenen promoure unes pautes referencials sobre
la formació que caldria que tinguessin els tècnics
que han d’abordar la seguretat en matèria de
protecció contra incendis

Es tracta d’una proposta de model curricular
d’enginyeria en seguretat contra incendis plantejada pels següents professors:
-

Professor S.E. Magnusson (chair) del Department of Fire Safety Engineering, Lund
University, Suècia

-

Professor D.D. Drysdale de l’Unit of Fire Safety Engineering, Department of Civil
Engineering and Building Science, University of Edinburgh, Regne Unit
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-

Professor R.W. Fitzgerald del Department of Civil Engineering, Worcester
Polytechnic Institute, Estats Units

-

Professor V. Motevalli del Center for Firesafety Studies, Worcester Polytechnic
Institute, Estats Units

-

Professor F. Mowrer del Department of Fire Protection Engineering, College of
Engineering, University of Maryland at College Park, Estats Units

-

Professor J. Quintiere del Department of Fire Protection Engineering, College of
Engineering, University of Maryland at College Park, Estats Units

-

Professor R. B. Williamson del Department of Civil Engineering, University of
California, Berkeley, Estats Units

-

Professor R.G. Zalosh del Center for Firesafety Studies, Worcester Polytechnic
Institute, Estats Units

L’estudi planteja uns principis d’interacció entre el concepte, el disseny, la construcció,
etc. Tots aquests són elements vinculats a la participació de diferents estaments, tots ells
d’influència sobre el resultat del projecte.
El següent quadre resumeix els assoliments mínims de cadascun d’aquests actors:
Interacció entre la seguretat contra incendis i altres professionals
Conceptualització

Client, arquitecte, oficina de control de l’edificació, planificació local,
planificació nacional, elements de salut i medi ambient…

Disseny

Arquitecte, enginyer en estructures, enginyeria de serveis, enginyeria
elèctrica, enginyeria en sistemes de protecció contra incendis, altres àrees
de serveis, disseny interior, departament de control de l’edificació,
departament de prevenció d’incendis, propietari/client…

Construcció

Arquitecte, director
contractistes…

Comissió de
seguiment

Client, arquitecte, enginyer de serveis de l’edificació, enginyer de serveis de
protecció contra incendis, oficina de control de l’edificació, autoritat de
prevenció contra incendis, oficina de medi ambient, executiu de seguretat i
salut…

Operació (activitat)

Director executiu, responsable de l’edifici, director d’obres, oficina
d’entrenament del personal, seguretat, departament de manteniment…

Reformes

Director executiu, responsable de l’edifici, director d’obres, oficina
d’entrenament del personal, seguretat, departament de manteniment…

Manteniment

Arquitecte, oficina de control de l’edificació, autoritat de prevenció contra
incendis, seguretat, contractistes…

de

projecte,

director/responsable

d’obres,

El model defineix un ensenyament el coneixement del qual, es basa en 5 mòduls i les
seves temàtiques són les següents:
-

Fonaments del foc

-

Dinàmica del foc en els recintes
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-

Protecció activa contra el foc

-

Protecció passiva contra el foc

-

La conducta humana davant el foc

A partir d’aquests conceptes s’aprofunditza sobre els aspectes més científics de
cadascun d’ells, a partir de la base de les assignatures següents:
-

Mecànica dels fluids

-

Termodinàmica

-

Transferència de massa i calor

-

Mecànica del sòlid

Per últim es desenvolupen dos mòduls específics de:
-

Direcció de riscos

-

Protecció contra incendis de caràcter industrial i explosions

La interacció de les diferents disciplines es pot veure en el model annex
Els membres responsables de cadascun dels grups de treball per als diferents mòduls
valoren el nombre d’hores que corresponen a cada mòdul en funció de les hores
lectives dels diferents programes d’estudi i del nivell que acreditin.
Tal com defineix l’informe, aquest document representa un esforç per part del grup de
treball internacional per identificar, en un document, el cos bàsic dels coneixements
d’enginyeria que defineixen la disciplina de la seguretat contra incendis.
El treball insisteix en un model de caràcter curricular, tal com veurem més endavant,
que defineixi els acords de Bologna.
D’acord amb els estudis realitzats en els Estats Units per la Society of Fire Protection
Engineers (SFPE) les activitats en aquests camp es divideixen segons els percentatges
següents:

Activitats
Consultories
Indústries i administracions
Companyies d’assegurances
Fabricants d’equips
Altres
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Com s’identifiquen les diferents àrees de treball:
Identificació del risc
d’incendi

Identificació de les
estratègies de protecció

Identificació del cost de les
solucions efectives

Transferències de calor

Prevenció d’incendis

Modelització d’ incendis

Propietats dels materials

Detecció

QRA

Química del foc

Evacuació

Anàlisis de costos i beneficis

Dinàmica del foc

Extinció

Tècniques de presentació

Sectorització

Control d’incendis

Construcció d’edificis

Resistència al foc

Interacció
Foc/ocupants
A continuació es mostren alguns exemples d’ofertes en diferents Universitats d’Europa i
Estats Units:
-

Cursos per a estudiants amb inclinació general a l’Enginyeria de protecció contra
el foc (FPE) i l’Enginyeria de seguretat contra el foc (FSE)

-

Cursos d’especialització superior per a graduats en FPE i FSE a la Universitat de
Maryland, i a la Universitat de Luna

-

Cursos per a estudiants de diferents disciplines d’enginyeria amb opció a continuar
en FSE a la Universitat d’Edimburg

5. La proposta de Bolònia
Tal com s’enuncia en el RD 55/2005 de 21 de gener en la que s’estableix l’estructura
de les ensenyances universitàries i es regulen els estudis universitaris oficials de grau, el
procés de construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior, iniciat amb la
Declaració de Bolònia de 1999, inclou, entre els
seus objectius, l’adopció d’un sistema flexible de El procés de construcció de
titulacions, comprensible i comparable que l’EEES, iniciat amb la declaració
promogui oportunitats de treball per als estudiants de Bolònia de 1999, inclou
i una major competitivitat internacional del l’adopció d’un sistema flexible de
titulacions, comprensible i
sistema d’educació superior europeu.
comparable que promogui
La declaració esmentada estableix un horitzó oportunitats de treball per als
temporal per a la plena consecució d’aquest estudiants i una major
espai fins l’any 2010 i es preveuen fases biennals competitivitat internacional del
de realització, cadascuna de les quals finalitza sistema d’educació superior
amb una conferència dels ministres responsables
de l’educació superior.

www.seguretat.org

69  74

Els diversos països participants estan propiciant fòrums de debat interns per a
l’avaluació de programes acadèmics convergents que assegurin una qualitat docent i
adoptin el sistema de transferència de crèdits que permetrà un reconeixement acadèmic
immediat de títols, una mobilitat entre països i un aprenentatge durant tota la vida
(veure a l’annex el Panorama Europeu pel que fa al sistema de crèdits).
La Declaració de Bolònia inclou entre els seus principals objectius:
-

L’adopció d’un sistema fàcilment llegible i comparable de titulacions mitjançant
la implantació, entre d’altres, d’un suplement al diploma

-

L’adopció d’un sistema basat, fonamentalment, en dos cicles principals: pregrau i
grau. El títol atorgat en acabar el primer cicle caldrà que tingui un valor específic
en el mercat de treball europeu. El segon cicle conduirà a l’obtenció d’un màster
i/o doctorat com succeeix en molts estats europeus.

-

L’establiment d’un sistema de crèdits com el Sistema de Transferència de Crèdits
Europeus, l’European Credit Transfer System (ECTS)

-

La promoció de la cooperació europea per assegurar un nivell de qualitat per al
desenvolupament de criteris i metodologies comparables.

-

La promoció d’una necessària dimensió europea en l’educació superior posant
un particular èmfasis en el desenvolupament curricular.

A l’Estat espanyol els principals punts que cal tenir en compte per aconseguir una
adaptació del sistema actual de docència i crèdits haurien de ser, en una primera fase,
els següents:
-

La implantació d’un sistema de crèdits europeus

-

L’adopció d’un sistema de qualificacions que permetin una conversió fàcil al
sistema de qualificació i graus ECTS

-

La implantació del suplement al diploma

En una segona fase, i com a conseqüència de la implantació del sistema europeu de
crèdits, caldria considerar:
-

La possible revisió i introducció de nous
curricular basats en continguts i competències

-

La definició dels continguts i el
professional per àrees de coneixement

-

L’homogeneïtat en titulacions del mateix tipus
(àrea) per a tot el territori espanyol

-

La valoració dels nivells
(paràmetres transnacionals)
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Com a conseqüència de la
implantació del sistema europeu
de crèdits, caldria considerar la
possible revisió i introducció de
nous curricular basats en
continguts i competències

qualitat
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La Confederació de Rectors de la Unió Europea (CRUE) va aprovar un document el
desembre de 2000 amb el següent abast:
-

Un estudi general del valor del crèdit segons el sistema ECTS i els seus
antecedents, amb un estudi del crèdit espanyol i la seva convergència cap al
crèdit europeu

-

L’adopció d’un sistema de qualificacions homologable al sistema de
qualificacions i graus ECTS

-

La implantació del suplement al diploma a las universitats espanyoles.

L’European Credit Transfer System es desenvolupa en forma de projecte pilot en el
marc del programa ERASMUS amb l’objectiu de facilitar el reconeixement acadèmic
dels estudis cursats a l’estranger.
La Comissió Europea ha fet una avaluació externa, en la qual s’ha demostrat de
manera concloent les possibilitats del ECTS, per la qual cosa ha decidit integrar-lo en
el programa SÒCRATES, concretament dins del capítol I consagrat a l’ensenyament
superior o ERASMUS.
Erasmus Mundus és un programa de cooperació i mobilitat en l’àmbit de
l’ensenyament superior que té per objectiu realçar la qualitat de l’ensenyament superior
europea i afavorir la transparència i el reconeixement transnacional dels estudis i
qualificacions de tota la Comunitat.
Els tres elements en què es basen els ECTS són la informació sobre els programes
d’estudis i els resultats dels estudiants, l’acord mutu entre els centres associats i els
estudiants i la utilització de crèdits ECTS, en definitiva, tot el que constitueix el volum de
treball efectiu de l’estudiant.
La legislació actual espanyola defineix les unitats de crèdits com unitats d’acumulació,
tenint en compte les hores lectives —classes teòriques i pràctiques—, però en cap cas
el treball de l’estudiant.
Per tal de fer la convergència amb el crèdit europeu s’adoptaran 60 crèdits per curs
valorant el treball de l’alumne a temps complert en 40 hores per setmana durant 40
setmanes, això es l’equivalent a 1.600 hores per curs acadèmic i per tant una mitjana
de 25-26 hores de treball real per crèdit.
El nou crèdit espanyol es podria definir com una unitat de valoració de les activitats
acadèmiques que integren harmònicament les ensenyances teòriques, pràctiques i
altres activitats acadèmiques dirigides i el treball personal de l’estudiant.
Els ministres responsables de l’educació superior en els països participants del procés
de Bolònia es reuneixen amb una periodicitat biennal per tal de fer balanç de la
situació. En cadascuna d’aquestes trobades es va ratificar el compromís de coordinar
les polítiques a traves del procés de Bolònia per tal d’establir l’Espai Europeu
d’Educació Superior al 2010 i, també, ajudar als nous països participants per posar en
marxa els objectius del procés.
Fins a data d’avui s’han dut a terme:
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-

Conferència de Praga (2001)

-

Conferència de Berlín (2003)

-

Conferència de Bergem (2005)

La propera reunió es farà el 2007 a Londres amb la finalitat de valorar els avenços fets
fins ara.

6. El Reial Decret 55/2005 sobre l’estructura de les ensenyances
universitàries i la regulació dels estudis de grau i el Reial Decret
56/2005 mitjançant el qual es regulen els estudis universitaris oficials
de postgraus
L’objecte del Reial Decret 55/2005 és establir l’estructura dels ensenyaments
universitaris oficials espanyols d’acord amb les línies generals emanades de l’Espai
Europeu d’Educació Superior i de regular els aspectes bàsics de l’ordenació dels
estudis universitaris de primer cicle a efectes d’obtenir un títol oficial.
En el Reial Decret es defineix el Pla d’estudis basat en el disseny curricular referit a uns
determinats ensenyaments que permetin l’obtenció d’un títol universitari de grau amb
validesa a tot el territori estatal. Es defineix el crèdit com una unitat de mesura de
l’haver acadèmic ja regulada en el Reial Decret 1125/2003 que comprèn els
ensenyaments teòrics i pràctics, així com altres tipus d’activitats acadèmiques que
permeten aconseguir els objectius formatius propis de cadascuna de les matèries.
Els ensenyaments de grau s’estructuren en tres cicles d’estudis universitaris:
-

Primer cicle, que comprendrà ensenyaments bàsics de formació general
juntament a d’altres orientats a la preparació per a l’exercici d’activitats de
caràcter professional

-

Segon cicle, dedicat a la formació avançada, de caràcter especialitzat o
multidisciplinar, adreçat a una especialització acadèmica o professional o bé a
promoure la iniciació en tasques investigadores

-

Tercer cicle, que tindrà com a finalitat la formació avançada de l’estudiant en
les tècniques d’investigació

Per poder establir un títol oficial de grau caldrà considerar els aspectes següents:
-

Denominació específica del títol, nombre total de crèdits, continguts formatius
comuns i nombre mínim de crèdits assignats a cadascun d’ells

-

Especificació dels objectius del títol

-

El perfil professional associat al títol

-

Rellevància del títol per al desenvolupament del coneixement i per al mercat
laboral espanyol i europeu

-

Justificació de la seva incorporació al Catàleg de títols universitaris oficials en
la qual caldrà considerar particularment la seva adequació amb les línies
generals emanades de l’Espai Europeu d’Educació Superior
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El nombre total de crèdits per a la obtenció dels esmentats títols de grau serà de 180 a
240, còmput dels quals es podran excloure els crèdits corresponents a la realització del
projecte de final de carrera i, en alguns casos, les pràctiques tutelades.
Es pot considerar amb especial èmfasis la possibilitat d’establir convenis entre diferents
universitats espanyoles i estrangeres per poder impartir plans d’estudis conjunts
adreçats a una única o a una doble titulació.
El Reial Decret 56/2005 està adreçat als estudis de
postgrau que comprenen el segon i el tercer cicle del
sistema espanyol d’educació universitària. L’objecte
és l’obtenció dels títols de màster o doctor.

Es pot considerar amb especial
èmfasis la possibilitat d’establir
convenis entre diferents universitats
espanyoles i estrangeres per poder
impartir plans d’estudis conjunts

Amb aquesta regulació es continua amb la formació
a un nivell superior d’aquells estudiants que hagin
obtingut el títol de grau o un altre declarat equivalent amb la acreditació que
reconegui haver superat almenys 180 crèdits dins dels continguts formatius
corresponents a l’especialització.

7. Propostes per a la regularització de les qualificacions professionals dels
tècnics del sector mitjançant un model curricular
Exposat l’estat de la qüestió a nivell europeu, estem en
una proposta de formació consensuada que permeti el
desenvolupament professional reglat dins d’una
activitat com és la protecció contra incendis —que
manca d’unes referències legals concretes i
específiques per a l’exercici de la professió, ja sigui en
el disseny, el càlcul, el control o en el manteniment de
les instal·lacions.
La necessitat d’homologar una titulació de grau que
permeti la formació de professionals des d’un tronc
comú a la disciplina de la protecció contra incendis
passa per definir uns continguts i per arribar al nombre
de crèdits necessaris que permeti l’obtenció de la
titulació.

el moment clau per presentar
La protecció contra incendis
manca d’unes referències
legals concretes i específiques
per a l’exercici de la professió

Es constata la necessitat
d’homologar una titulació de
grau que permeti la formació
dels professionals

D’aquesta forma parlem d’un sistema universitari modern, de qualitat, centrat en la
formació integral de l’estudiant en la qual el professor universitari haurà de fer alguna
cosa més que impartir una classe, és a dir, haurà de fomentar l’aprenentatge creatiu i que
l’alumne pensi per si mateix. Un sistema universitari en què la docència haurà de ser
prioritària i l’universitari serà el protagonista de la seva pròpia formació.
Des d’aquesta concepció, el crèdit europeu constitueix el punt de trobada o l’àmbit de
treball comú per als professors i alumnes orientats a assolir els objectius compartits
establerts en els programes oficials de grau o de postgrau.
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8. Especialització en tecnologia del foc, mòduls proposats
Es tracta de formar professionals a nivell de grau i postgrau —d’acord amb les
denominacions dels ressenyats Reals Decrets— per tal que, en graduar-se a les escoles
superiors, siguin capaços de:
-

Avaluar els riscos d’incendi i/o explosió d’un edifici en funció de la seva
tipologia i de les diferents activitats que puguin desenvolupar-s’hi

-

Garantir la seguretat de les persones enfront d’aquests riscos

-

Ser capaços de donar solucions tècniques, tant mitjançant l’aplicació de la
normativa vigent com aplicant mètodes de càlcul teòric experimentals

Juntament amb els mòduls troncals de matemàtiques, física, química, electricitat,
mecànica, termodinàmica, etc. s’aniran introduint mòduls específics de protecció
contra incendis. Aquests darrers ocuparan un percentatge que, en els primers 2 anys,
poden oscil·lar entre un 30 i un 40% per assolir el 100% en l’últim curs.
La distribució en crèdits exactes no és el motiu d’aquest treball però, en qualsevol cas,
estem parlant de cobrir entre 180 y 240 crèdits d’especialitat per a l’obtenció del títol
de grau. Aquest aspecte caldrà que s’acordi en una comissió —amb el suport dels
professors de cadascuna de les disciplines— per valorar quin és el grau de
coneixement d’aquestes assignatures que cal que conegui l’alumne per poder donar
resposta a les necessitats de càlcul que haurà d’abordar posteriorment.
Els mòduls específics es podrien estructurar segons els blocs següents:
-

Ciència dels materials de construcció

-

Ciència i tecnologia del foc i de l’incendi

-

Tecnologia de la protecció passiva i activa contra incendis

-

Tecnologia avançada de models de sistemes computacionals en
l’enginyeria del foc (PB)

-

Pràctiques d’assaigs en laboratoris de reacció i resistència al foc

Davant els nous reptes que s’han d’assumir dins les pautes normatives s’inclourà el nou
Codi Tècnic de l’Edificació, reglaments com el que fa referència a establiments
industrials, així com la normativa específica de les diferents comunitats autònomes
com, en el cas de Catalunya, la Llei 3/1998 d’intervenció integral de l’administració
ambiental.
És necessari que també s’imparteixin en els cursos superiors la visió dels municipis
singulars com Barcelona i Madrid que tenen ordenances específiques de llarga tradició
en l’especialitat per tal que l’alumne completi els seus estudis amb una visió àmplia
sobre aspectes que abastin transversalment des del més general fins al més específic.
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VIII FÒRUM DE LA SEGURETAT
LA SEGURETAT EN
CAS D'INCENDI
Annexos

24 de novembre de 2005

1. Annexos de l’Informe L’aplicació pràctica de la prevenció d’incendis.

Característiques principals. Virtuts i defectes detectats. Proposta de millora.

1.1.

Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de
juliol, reguladora del procés d’adequació de les activitats existents a la Llei
3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de
les dejeccions ramaderes.

1.2.

Instrucció tècnica per a tràmits d’adequació d’activitats existents a la llei
3/1998 en matèria de prevenció d’incendis d’acord amb el decret 50/2005

1.3.

Aclariment a la IT-501: “Instrucció tècnica per a tràmits d’adequació a la Llei
3/1998 en matèria de prevenció d’incendis mitjançant avaluació ambiental”
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Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es
desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora
del procés d’adequació de les activitats existents a
la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació
del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions
ramaderes
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DEPARTAMENT
DE LA PRESIDÈNCIA
DECRET
50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la
Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés
d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/
1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret
220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes.
En compliment del que s’estableix en la disposició addicional de la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les
activitats amb incidència ambiental a la Llei 3/
1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral
de l’Administració ambiental, i atenent a les determinacions i criteris que fixa la citada Llei 4/
2004, s’ha formulat el Programa esglaonat d’adequació que figura a l’annex 1 d’aquest Decret.
El Decret també desenvolupa i concreta les
disposicions de la Llei que ho requereixen, a fi
i efecte de facilitar la seva aplicació. Així, es
concreta de manera detallada quines són les
activitats subjectes al procés d’adequació, la documentació que s’ha de presentar a l’Administració, el procediment administratiu aplicable
i els ens i òrgans de gestió que són competents.
En l’annex 2 del Decret s’estableixen els requisits i procediment d’acreditació de les unitats
tècniques de verificació ambiental, encarregades de verificar els documents d’avaluació ambiental que s’han d’adjuntar a la sol·licitud d’autorització ambiental i de llicència ambiental.
Finalment, mitjançant disposicions addicionals es modifiquen determinats preceptes del
Decret 220/2001, d’1 d’agost, de gestió de les dejeccions ramaderes per tal que el sistema d’intervenció administrativa aplicable a les activitats agrícoles i ramaderes s’harmonitzi amb els
sistemes de prevenció i control regulats en la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental i normes de
desplegament.
Vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta dels consellers de Medi Ambient i Habitatge i d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca, i d’acord amb el Govern,
DECRETO:
Article 1
Objecte
1.1 Aquest Decret té per objecte el desplegament de la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les activitats amb
incidència ambiental a la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental (en endavant, Llei 3/1998),
d’acord amb les determinacions fixades en la
Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés
d’adequació de les activitats d’incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998 (en endavant,
Llei 4/2004).
1.2 Alhora, mitjançant aquest Decret es
modifiquen determinats preceptes del Decret
220/2001, d’1 d’agost, de gestió de les dejeccions ramaderes.
Article 2
Programa d’adequació
2.1 S’aprova el Programa d’adequació que
figura a l’annex 1 d’aquest Decret.
2.2 S’han d’adequar a la Llei 3/1998 totes les
activitats existents en el moment de la seva en-

trada en vigor en les que concorrin les condicions
següents:
Que estiguin classificades en els annexos 1
i 2 de la citada Llei 3/1998 i no disposin d’autorització o de llicència ambiental atorgades
d’acord amb aquesta.
Que s’exerceixin en el moment d’entrada en
vigor de la Llei 4/2004 i no tinguin obert cap expedient de cessament.
En el cas d’establiments que disposin d’autorització ambiental o de llicència ambiental parcials per haver-se atorgat a alguna de les seves
instal·lacions que admetien una avaluació ambiental independent, s’ha de sotmetre al procés
d’adequació que es regula en aquest Decret la
totalitat de les instal·lacions.
Article 3
Competències relatives al procés d’adequació
3.1 L’ordenació general del procés d’adequació de les activitats classificades en els annexos de la Llei 3/1998 correspon:
a) Les de l’annex 1, al director o directora
general de Qualitat Ambiental.
b) Les de l’annex 2, apartat 1, al director o
directora del Servei Territorial de Medi Ambient
i Habitatge corresponent.
c) Les de l’annex 2, apartat, 2, a l’alcalde o
alcaldessa de l’ajuntament corresponent.
3.2 La instrucció i la resolució dels expedients d’adequació correspon:
a) Al Departament de Medi Ambient i Habitatge pel que fa a les activitats sotmeses al
règim d’autorització ambiental.
b) A l’ajuntament pel que fa a les activitats
sotmeses al règim de llicència ambiental.
Article 4
Procediment d’autorització ambiental
4.1 El procediment d’adequació a la Llei 3/
1998 per a les activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental s’inicia mitjançant sol·licitud del titular o de la titular de l’activitat a
l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada corresponent, acompanyada d’una avaluació ambiental verificada per una entitat col·laboradora de
l’Administració legalment acreditada.
4.2 La sol·licitud d’autorització ambiental
se sotmet als tràmits següents:
a) Verificació formal de la documentació
presentada.
b) Informació pública pel termini de 20 dies
mitjançant un edicte publicat al DOGC.
c) Comunicació a l’ajuntament i als òrgans
de l’Administració de la Generalitat que hagin
de participar en l’avaluació de l’activitat per tal
que, en el termini de dos mesos, es pronunciïn
sobre els aspectes ambientals de l’activitat que
són de la seva competència i, específicament,
sobre sorolls, vibracions, escalfor, olors i abocaments al sistema de sanejament o clavegueram
municipal.
d) Avaluació ambiental de l’activitat per la
Ponència Ambiental, la qual formula proposta
de resolució.
e) Audiència a l’ajuntament i al titular o a la
titular de l’activitat pel termini de 10 dies.
f) Resolució de la sol·licitud pel conseller o
consellera de Medi Ambient i Habitatge.
g) Notificació de la resolució al sol·licitant o
a la sol·licitant i comunicació a l’ajuntament.
4.3 La resolució es dicta i notifica en el termini màxim de sis mesos a comptar de la data
d’entrada de la sol·licitud a l’Oficina de Gestió

Ambiental Unificada corresponent. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat
la resolució s’entén que l’activitat és autoritzada.
4.4 L’autorització ambiental té el contingut
fixat en la Llei 3/1998.
4.5 En el cas de resolució denegatòria de la
sol·licitud el cessament de l’activitat es duu a
terme seguint les determinacions que es fixen
en la pròpia resolució.
Article 5
Procediment de llicència ambiental
5.1 El procediment d’adequació a la Llei 3/
1998 per a les activitats sotmeses al règim de
llicència ambiental s’inicia mitjançant sol·licitud
del titular o de la titular de l’activitat a l’ajuntament, acompanyada d’una avaluació ambiental verificada per una entitat col·laboradora de
l’Administració legalment acreditada.
En el cas de les activitats de l’annex 2, apartat 1, el titular de l’activitat ha de trametre una
còpia de la sol·licitud a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) corresponent als
efectes d’acreditar el compliment del requeriment d’adequació.
5.2 La sol·licitud de llicència ambiental de
les activitats classificades en l’annex 2, apartat
1, de la Llei 3/1998, se sotmet als tràmits següents:
a) Verificació formal de la documentació
presentada.
b) Informació pública pel termini de 20 dies.
c) Tramesa a l’OGAU corresponent per tal
que, en el termini de 3 mesos, emeti informe
sobre els aspectes ambientals de l’activitat que
són de la seva competència i, específicament,
sobre aire, aigua i gestió de residus i incorpori
els informes emesos en matèria de protecció de
la salut i sobre sanitat animal.
d) Avaluació ambiental de l’activitat per la
ponència municipal d’avaluació ambiental, la
qual formula la proposta de resolució.
e) Audiència a l’OGAU i al titular o a la titular de l’activitat pel termini de 10 dies.
f) Resolució de la sol·licitud per l’alcalde o
alcaldessa de l’ajuntament.
g) Notificació de la resolució al sol·licitant o
a la sol·licitant i comunicació a l’OGAU corresponent.
5.3 La sol·licitud de llicència ambiental de
les activitats de l’annex 2, apartat 2, de la Llei
3/1998 se sotmet als tràmits següents:
a) Verificació formal de la documentació
presentada.
b) Informació pública pel termini de 20 dies.
c) Avaluació de l’activitat per la Ponència
municipal d’avaluació ambiental i per la Ponència comarcal d’avaluació ambiental si ha d’intervenir i elaboració de la proposta de resolució.
L’informe de la Ponència comarcal, si correspon, s’ha d’emetre en el termini màxim de 3
mesos a comptar de la data de recepció de l’expedient tramès per l’ajuntament.
d) Audiència al titular o a la titular de l’activitat i al consell comarcal si correspon, pel
termini de 10 dies.
e) Resolució de la sol·licitud per l’alcalde o
alcaldessa de l’ajuntament.
f) Notificació de la resolució al sol·licitant o
la sol·licitant de l’activitat i comunicació al consell comarcal si correspon.
5.4 La resolució es dicta i notifica en el termini màxim de 6 mesos a comptar de la data
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d’entrada de la sol·licitud a l’ajuntament. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució s’entén que la llicència és atorgada.
5.5 El contingut de la llicència ambiental és
el fixat en la Llei 3/1998.
5.6 En el cas de resolució denegatòria de la
sol·licitud el cessament de l’activitat es duu a
terme seguint les determinacions que es fixen
en la pròpia resolució.
Article 6
Resolució presumpta
6.1 En el cas que l’autorització ambiental o
la llicència ambiental s’hagin obtingut per silenci
administratiu, l’Administració competent ha de
dictar en el termini més breu possible la resolució expressa amb el contingut fixat en la Llei
3/1998, per a l’autorització ambiental i la llicència
ambiental per tal de fer plenament operatius els
sistemes de prevenció i de control integrats que
s’hi estableixen.
6.2 L’autorització ambiental o la llicència
ambiental obtingudes per acte presumpte en cap
cas generen facultats o drets contraris a l’ordenament jurídic i, particularment, sobre el domini
públic.
Article 7
Unitats tècniques de verificació ambiental
7.1 Les avaluacions ambientals i el document d’avaluació en matèria de prevenció d’incendis que acompanyen les sol·licituds d’autorització ambiental o de llicència ambiental han
d’estar verificades per una entitat que disposi
d’unitats tècniques de verificació ambiental degudament acreditades.
7.2 L’acreditació de les unitats tècniques de
verificació ambiental (UTVA) la duu a terme
la Unitat d’Acreditació de la Direcció General
de Qualitat Ambiental mitjançant el procediment que figura en l’annex 2 d’aquest Decret.
7.3 Únicament poden optar a l’acreditació
d’UTVA per a les diferents tipologies d’activitats els verificadors ambientals acreditats
d’acord amb el Reglament 761/2001/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 19 de març
(EMAS), i les entitats ambientals de control
acreditades d’acord amb el Decret 170/1999, de
29 de juny.
Article 8
Actuació de verificació
8.1 La verificació de les avaluacions ambientals i del document d’avaluació en matèria de
prevenció d’incendis s’ha de contractar amb una
entitat que disposi d’UTVA degudament acreditades amb una antelació mínima de 3 mesos
abans que finalitzi el termini màxim fixat en el
requeriment d’adequació.
En el cas que es justifiqui que cap entitat pot
complir el termini, l’Administració competent
n’ha de fixar un de nou.
8.2 Les entitats acreditades no poden contractar la verificació d’una avaluació ambiental
si no garanteixen que s’haurà realitzat abans que
finalitzi el termini màxim fixat en el requeriment
d’adequació.
8.3 L’incompliment del termini màxim fixat
en el requeriment d’adequació imputable a l’entitat acreditada no es considera infracció per incompliment del termini de sol·licitud d’adequació tipificada en la Llei 4/2004. En aquest cas,
l’òrgan competent de l’Administració ha de fixar
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un nou termini màxim per a la presentació de
la sol·licitud no inferior a 3 mesos, i ha de comunicar l’incompliment a la Unitat d’Acreditació
per tal que adopti les mesures correctives corresponents.
Article 9
Document d’avaluació ambiental
L’avaluació ambiental que s’adjunta a la sol·licitud d’autorització o de llicència ambiental ha
de tenir el contingut mínim que s’assenyala en
l’article 4.2.j) de la Llei 3/1998, de la intervenció integral de l’Administració ambiental.
Article 10
Informe de verificació
10.1 L’actuació de verificació de les avaluacions ambientals i del document d’avaluació
en matèria de prevenció d’incendis es reflecteix en un informe de verificació que té el contingut, el format i el suport informàtic que es
determini per ordre conjunta del departament
competent en matèria de medi ambient i del departament competent en matèria de prevenció
d’incendis.
10.2 En cas que l’informe de verificació
demostri que l’activitat presenta incompliments
de les determinacions ambientals exigibles i
estimi que els incompliments són esmenables,
cal que el titular de l’activitat sol·liciti una
exempció temporal dels límits d’emissió i adjunti un programa de correcció dels incompliments, d’acord amb el que s’estableix en la
disposició transitòria 3 del Decret 136/1999, de
18 de maig.
Article 11
Potestat sancionadora
11.1 La potestat per imposar la sanció de
multa per infraccions que recauen en activitats
de l’annex 1 de la Llei 3/1998 correspon al director
o directora general de Qualitat Ambiental del
Departament de Medi Ambient i Habitatge.
11.2 La potestat per imposar la sanció de
multa per infraccions que recauen en activitats
de l’annex 2 de la Llei 3/1998 correspon a l’alcalde o alcaldessa.
Article 12
Multes coercitives
La imposició de multes coercitives correspon:
A) Les que recaiguin sobre activitats de l’annex 1, al director o directora general de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
B) Les que recaiguin sobre activitats de l’annex 2, apartat 1, al director o directora dels Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
C) Les que recaiguin sobre activitats de l’annex 2, apartat 2, a l’alcalde o alcaldessa.
Article 13
Tancament de l’activitat
El tancament de l’activitat declarada clandestina correspon:
A) En el cas d’activitats de l’annex 1, al conseller o consellera competent en matèria de medi
ambient.
B) En el cas d’activitats de l’annex 2, apartat
1, al conseller o consellera competent en matèria de medi ambient, a proposta de l’alcalde.
C) En el cas d’activitats de l’annex 2, apartat 2, a l’alcalde o alcaldessa.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
Es modifiquen les disposicions del Decret
220/2001, d’1 d’agost, de gestió de les dejeccions ramaderes següents:
1. Nova redacció de diversos apartats de l’article 2.
Les lletres e), h) i i) de l’article 2, que queden
redactades de la manera següent:
“e) Zones vulnerables: les àrees designades
com a tals per la normativa de la Generalitat de
Catalunya de designació de les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats
procedents de fonts agràries.”
“h) Gestió en el marc de l’explotació agrària
o en el marc agrari: aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes en una base agrícola, ja sigui en terres de conreu, als prats i pastures pròpies o en terrenys propietat d’altres titulars.
S’inclouen en aquest concepte l’emmagatzematge de les dejeccions i els tractaments en origen
sempre que aquests es duguin a terme a l’explotació ramadera.
”i) gestió fora del marc de l’explotació agrària
o fora del marc agrari: qualsevol operació de
gestió diferent de la del transport que es realitzi
sobre les dejeccions ramaderes i que no s’efectuí
en el marc agrari tal com es defineix en l’apartat anterior.”
2. Nova redacció l’article 4.
L’article 4, queda redactat de la manera següent:
“4.1 Les explotacions ramaderes han de disposar i aplicar un pla de gestió de les dejeccions
ramaderes per tal d’acreditar-ne la correcta
gestió. Aquest pla té la consideració de sistema
de gestió vàlid als efectes del que disposa l’article 2 del Decret 61/1994, de 22 de febrer, de
regulació de les explotacions ramaderes, i del
que disposa la Llei 31998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l’Administració ambiental, i ha de contenir les condicions que s’estableixen a l’annex d’aquest Decret.
”4.2 Els plans de gestió de les dejeccions ramaderes poden ser elaborats per a una explotació ramadera o per a diverses explotacions que
gestionin les dejeccions de manera conjunta. En
els plans de gestió conjunts hi ha de constar la
relació de les explotacions que hi són incloses
i la determinació de la quantitat de dejeccions
que correspon a cadascuna.
”4.3 Els plans de gestió de les dejeccions ramaderes han de ser redactats per un tècnic competent d’acord amb el model normalitzat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
”En cas d’explotacions ramaderes incloses en
els annexos 1 i 2 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental, els plans s’han de presentar, davant els ajuntaments dels municipis on estiguin
ubicades les explotacions juntament amb la documentació prevista a la Llei esmentada i a la
normativa que la desenvolupa.
”En el cas de les explotacions ramaderes incloses en l’annex 3 de la Llei 3/1998, els plans se
sotmeten al règim de comunicació. Un cop finalitzat aquest tràmit, l’ajuntament ha de trametre al Departament d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca el pla de gestió juntament amb la certificació tècnica expedida i les dades que es determinin a efectes de la gestió dels registres
corresponents.
”4.4 La tramitació dels plans de gestió s’integra en els procediments previstos en la Llei 3/
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1998, de 27 de febrer, i es fa a través de les oficines de gestió ambiental unificada (OGAU) i
de la Ponència Ambiental regulades en el Decret 136/1999, de les quals en formen part els
tècnics o les tècniques especialistes del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca que es
designin, com també, en el cas de la Ponència
Ambiental, el director o directora general de
Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries d’aquest Departament.
”4.5. La modificació dels plans de gestió de
les dejeccions ramaderes resultant d’alguna de
les circumstàncies que es relacionen a continuació s’ha de tramitar segons el que s’estableix
a l’apartat 3 d’aquest article:
”a) Increment de la capacitat de l’explotació
que provoca, en relació al que consta al llibre
d’explotació ramadera, un augment superior a
1.500 kg de nitrogen o superior al 50% de nitrogen.
”b) Reducció de la superfície agrària per a
gestionar les dejeccions de manera que es genera
un excedent de més de 1.500 kg de nitrogen. En
aquest cas el pla haurà de contemplar una gestió alternativa (gestors, modificació de dietes,
etc.) o bé una reducció de la capacitat de bestiar equivalent a la reducció de la capacitat de
gestió agrícola.
”c) Canvi de l’orientació productiva o canvi
de l’activitat de l’explotació.
”d) Altes, baixes o modificacions d’explotacions integrades en plans de gestió conjunts.
”e) Canvi en la gestió de les dejeccions.
”4.6 La mera substitució de les terres agràries
declarades al pla per unes altres no comporta la
presentació d’un nou pla, sinó la comunicació
d’aquesta substitució al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca quan la substitució afecti
més del 10% de la superfície.
”4.7 En cas de modificació de la titularitat del
pla de gestió derivada del canvi de titularitat de
l’explotació ramadera degudament inscrit en el
Registre d’explotacions ramaderes, el nou o la
nova titular del pla ha d’aportar la conformitat
de les parts sobre la vigència dels contractes preexistents relatius a les dejeccions ramaderes.”
3. Addició a l’article 5.
S’afegeix una lletra f) a l’apartat 1, de l’article 5, amb la redacció següent:
“f) El llibre de gestió inclourà un pla d’adobat anual de les parcel·les gestionades pel titular de pla.”
4. Modificació de l’article 6.
Es modifica l’article 6, de la manera següent:
La lletra b) de l’apartat 1, queda redactada
així:
“b) No es pot realitzar espargiment o incorporació al sòl de les dejeccions ramaderes fora
de terres de conreu, prats i pastures, llevat quan
es tracti d’activitats de restauració de sòls.”
Se suprimeix l’apartat 2.
5. Addició d’un nou article 9 bis.
S’afegeix un nou article 9 bis amb el redactat següent:
“9 bis. Sistema de control
”9 bis.1 Sens perjudici del que estableix la
normativa sectorial que resulti aplicable, el
personal del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca exerceix la funció inspectora i de
control ordinària en l’àmbit de l’ordenació de
la producció ramadera i agroalimentària.
”9 bis.2 Aquest sistema de control complementa les mesures de revisió i control que es
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regulen als títols 4 i 5 del Decret 136/1999, de 18
de maig.”
6. Nova redacció de l’article 10.
L’article 10 resta redactat de la manera següent:
“10.1 Règim sancionador i òrgans competents
”L’incompliment de les disposicions d’aquest
Decret se sancionen d’acord amb la tipificació
d’infraccions i la determinació de sancions que
estableixen les disposicions següents:
”a) La Llei estatal 8/2003, de 24 d’abril, de
sanitat animal
”b) La Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental
”c) La Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003,
de 13 de juny.
”d) Qualsevol altra legislació aplicable.
”10.2 En l’àmbit de les competències que
exerceix el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca la potestat sancionadora prevista
a la legislació aplicable correspon al director o
directora dels serveis territorials, en el supòsit
d’infraccions qualificades de lleus i greus, o al
director o directora de Producció, Innovació i
Indústries Agrolimentàries, en el supòsit d’infraccions qualificades de molt greus.
“10.3 Els òrgans competents per resoldre els
recursos d’alçada són:
“El director o directora General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries
quan el recurs s’interposi contra actes dictats pel
director o directora dels serveis territorials.
“El conseller o la consellera d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca quan el recurs s’interposi
contra actes dictats pel director o directora
General.”
7. Derogació de l’addicional primera.
La disposició addicional primera queda derogada.
8. Nova redacció de la disposició addicional
segona.
La disposició addicional segona queda redactada de la manera següent:
“1. Les explotacions agrícoles, sense ramaderia, amb parcel·les ubicades en zones vulnerables es classifiquen en els següents dos grups:
”Grup A: les que tenen alguna de les següents
característiques:
”Tenen en zona vulnerable, més d’1 ha d’hortícoles flors o planta ornamental.
”Tenen en zona vulnerable, més de 25 ha de
regadiu.
”Tenen en zona vulnerable, més de 50 ha de
secà.
”Grup B: la resta d’explotacions.
”2. Per a les parcel·les situades en zones vulnerables, els titulars de les explotacions del grup
A hauran de disposar d’un pla de gestió de fertilitzants nitrogenats normalitzat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, que
contindrà la gestió prevista (quantitats i moment
d’aplicació) del nitrogen a aportar segons prevegi el programa d’actuació aplicable a la zona
vulnerable.
”Per a les parcel·les situades en zones vulnerables, els titulars de les explotacions del grup
A portaran al dia un llibre de gestió dels fertilitzants nitrogenats, normalitzat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en què
s’anotaran les quantitats efectivament aplicades.
Tant el pla de gestió com el llibre de gestió han
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d’estar a disposició de les administracions competents i s’ha de conservar durant els quatre anys
posteriors a la data de la darrera anotació o del
cessament de l’activitat.”
9. Addició d’una nova disposició addicional.
S’afegeix una nova disposició addicional tercera amb la redacció següent:
“Tercera
”El compliment acreditat de la normativa de
la producció agrària ecològica eximeix les explotacions agrícoles i també les ramaderes de la presentació del pla de gestió i de portar el llibre de
gestió. Aquesta exempció documental s’aplica
també a les explotacions agrícoles que acreditin el compliment de la normativa de producció
integrada.”
10. Nova redacció de l’annex.
Es modifica l’annex, que queda redactat de
la manera següent:
“Annex
”Contingut mínim del pla de gestió de les
dejeccions ramaderes.
”El pla de gestió de les dejeccions ramaderes
haurà de contenir com a mínim la següent informació:
”a) Dades del titular de l’explotació.
”b) Capacitat de bestiar segons espècie, fase
productiva i sistema de producció.
”c) Volum anual de producció de les dejeccions ramaderes i quantitat anual de nitrogen en
aquestes, segons espècie de bestiar i fase productiva.
”d) Descripció i capacitat del sistema d’emmagatzematge de les dejeccions.
”e) Participació en programes o plans de
gestió conjunta.
”f) Tractaments realitzats sobre les dejeccions a la granja.
”g) Llistat de les terres on es preveuen aplicar les dejeccions, amb les dades que es concreten en el model normalitzat de pla de gestió.
”h) Acreditació documental de la disponibilitat de les terres on es preveuen aplicar les dejeccions.
”i) Altres destinacions previstes per a les
dejeccions i acreditar la seva gestió conforme a
la normativa vigent aplicable.”
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
El Govern, mitjançant el Departament de
Medi Ambient i Habitatge, proveirà els mitjans
personals, financers i materials necessaris per
complir amb les tasques i funcions administratives que aquest Decret atribueix a l’Administració de la Generalitat, incloses les necessitats
de personal tècnic i administratiu de la Direcció General de Qualitat Ambiental, respecte de
les activitats de l’annex 1 de la Llei 3/1998, de
27 de febrer, i de les OGAU respecte de les
activitats de l’annex 2, apartat 1, d’acord amb
les previsions contingudes en la memòria de
costos i de necessitats de personal elaborada pel
Departament de Medi Ambient i Habitatge i
segons el que es disposa en els apartats 5 i 6 de
l’annex 1 d’aquest Decret.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Els plans de gestió de les explotacions ramaderes incloses en els annexos 1 i 2 de la Llei 3/
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1998, de 27 de febrer, que han estat presentats
davant del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca d’acord amb el Decret 220/2001,
d’1 d’agost, i estan pendents de validació passaran a tramitar-se integrats en els procediments
establerts en la Llei 3/1998, de 27 de febrer.
Per a la tramitació del procediment d’adequació de les activitats ramaderes referides en aquesta disposició, els tècnics o les tècniques designats/
ades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca formen part de les oficines de gestió
ambiental unificada (OGAU) i de la ponència
ambiental regulades en el Decret 136/1999. El
director o directora general de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries d’aquest
Departament forma part de la Ponència Ambiental.

cades en els annexos 1 i 2 de la Llei 3/1998, de
27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental, d’acord amb el que s’estableix en la Llei 4/2004, d’1 de juliol, i normes
de desplegament.

Segona
Els plans de gestió de les explotacions ramaderes incloses en l’annex 3 de la Llei 3/1998, de
27 de febrer, que han estat presentats davant el
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
d’acord amb el Decret 220/2001, d’1 d’agost, i
estan pendents de validació, es regeixen pel sistema de comunicació regulat al capítol 4 del títol
4 del Decret 136/1999 i el que estableix aquest
Decret. A aquest efecte, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca efectua la tramesa
als ajuntaments dels corresponents plans de
gestió. Un cop finalitzat el procediment de comunicació l’ajuntament ha de trametre al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca el
pla de gestió juntament amb la certificació tècnica expedida i les dades que es determinin a
efectes de la gestió dels registres corresponents.

III. PROCÉS D’ADEQUACIÓ I TRAMITACIÓ DE LES
SOL·LICITUDS

Tercera
El règim aplicable a les modificacions dels
plans de gestió de dejeccions ramaderes validats
d’acord amb el Decret 220/2001 que es produeixin a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret és el que estableix la disposició addicional
primera d’aquest Decret.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada qualsevol disposició normativa que s’oposi al que estableix aquest Decret.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la
seva publicació al DOGC.
Barcelona, 29 de març de 2005
PASQUAL MARAGALL I MIRA
President de la Generalitat de Catalunya
SALVADOR MILÀ I SOLSONA
Conseller de Medi Ambient i Habitatge
ANTONI SIURANA I ZARAGOZA
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
ANNEX 1
Programa d’adequació
I. OBJECTE
És objecte del programa ordenar el procés
d’adequació de les activitats existents, classifi-

II. OBJECTIUS
Primer. Que se sotmetin al règim d’autorització o de llicència ambiental regulades en la
Llei 3/1998 citada totes les activitats afectades
d’acord amb la Llei 4/2004, també citada, abans
de l’1 de gener de 2007.
Segon. Que el procés d’adequació es dugui a
terme d’acord amb un calendari esglaonat segons els criteris fixats en la Llei 4/2004 i que es
concreten en aquest Programa.

El procés d’adequació i tramitació de les sol·licituds d’adequació de les activitats existents
dels annexos 1 i 2 de la Llei 3/1998, s’organitza
en les fases següents:
Primera. Identificació i classificació de les activitats afectades
La identificació de les activitats de l’annex 1
i 2, apartat 1, i la seva classificació per tipologies
la duen a terme la Direcció General de Qualitat Ambiental i els Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge, amb
la participació dels ajuntaments.
Amb aquesta finalitat, la Direcció General de
Qualitat Ambiental i els Serveis Territorials del
Departament de Medi Ambient i Habitatge,
basant-se en les dades disponibles, han de dur
a terme una primera identificació i classificació
de les activitats afectades que ha de ser comunicada als ajuntaments corresponents per tal
que, en el termini màxim de quinze dies, validin
el llistat d’activitats i la seva classificació i la comuniquin a la Direcció General de Qualitat
Ambiental o als Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
La identificació i classificació de les activitats
de l’annex 2, apartat 2, la duen a terme els ajuntaments.
Segona. Formulació del calendari d’adequació
1. Una vegada identificades i classificades les
activitats afectades s’ha de procedir a aplicar els
criteris fixats en la Llei 4/2004 i que es concreten en aquest Programa per tal d’establir el calendari esglaonat d’adequació en tres períodes
de durada semestral de tal manera que:
a) Les activitats que resultin agrupades en el
primer període d’adequació han de presentar la
sol·licitud abans de l’1 de gener de 2006.
b) Les activitats que resultin agrupades en el
segon període d’adequació han de presentar la
sol·licitud abans de l’1 de juliol de 2006.
c) Les activitats que resultin agrupades en el
tercer període d’adequació han de presentar la
sol·licitud abans de l’1 de gener de 2007.
Les sol·licituds d’adequació d’activitats existents classificades en l’annex 2 de la Llei 3/1998
que hagin estat presentades abans de l’entrada
en vigor d’aquest Decret i que estan pendents
de resolució es tramiten d’acord amb el procediment general establert en la Llei 3/1998 i han
de ser resoltes abans de l’1 de novembre de 2005.
2. El calendari d’adequació l’aproven:
a) Per a les activitats de l’annex 1, el/la director/a general de Qualitat Ambiental.

b) Per a les activitats de l’annex 2, apartat 1,
el/la director/a dels Serveis Territorials de Medi
Ambient que correspongui.
c) Per a les activitats de l’annex 2, apartat 2,
l’alcalde/essa corresponent.
Tercera. Requeriment d’adequació
Una vegada formulat el calendari d’adequació, l’òrgan corresponent ha de procedir a notificar a la persona titular de l’activitat la resolució per la qual se la requereix que sol·liciti
l’autorització o la llicència ambiental, segons pertoqui, abans que finalitzi el termini que resulta del calendari d’adequació formulat.
En el cas que en data 1 d’octubre de 2005 la
persona titular d’una activitat que s’ha d’adequar
a la Llei no hagi rebut el requeriment fixant el
termini en què ha de presentar la sol·licitud d’autorització ambiental o de llicència ambiental,
s’entén que ha de presentar-la abans de l’1 de
juliol de 2006.
Quarta. La persona titular de l’activitat ha de
formular la corresponent avaluació ambiental
i sotmetre-la a la verificació d’una entitat de verificació degudament acreditada amb una antelació mínima de 3 mesos del termini màxim fixat en el requeriment d’adequació, d’acord amb
el que s’estableix en l’article 8 del Decret que
aprova aquest Programa.
En el cas que en l’informe de verificació hi
figuri alguna inconformitat esmenable s’ha
d’acompanyar també un programa de correcció,
d’acord amb el que s’estableix en l’article 10 del
Decret que aprova aquest Programa.
Cinquena. Un cop registrada la sol·licitud d’adequació acompanyada de la documentació preceptiva, l’Administració competent procedeix
a la seva tramitació d’acord amb el procediment
fixat en els articles 4 o 5 del Decret que aprova aquest Programa, segons correspongui.
IV. CRITERIS D’ESGLAONAMENT
1. Criteri d’antiguitat de les llicències i autoritzacions ambientals. Atenent aquest criteri se
situen en els primers períodes d’adequació:
a) Les activitats que es regeixen per llicències municipals d’activitats classificades atorgades abans de l’any 1980.
b) Les activitats que tenen la data de caducitat de les autoritzacions de gestió de residus
i d’abocament d’aigües residuals ja superada.
2. Criteri de vulnerabilitat del medi receptor.
Atenent aquest criteri se situaran en els primers
períodes d’adequació.
a) Les activitats incurses en expedients sancionadors.
b) Les activitats que tinguin incidència directa sobre recursos naturals, espais o zones d’especial protecció.
c) Les activitats més properes a zones residencials.
d) Les activitats que tenen afecció sobre
zones o recursos declarats com a vulnerables.
3. Criteri del nombre d’activitats
a) El nombre d’activitats d’una mateixa tipologia que correspongui gestionar a una mateixa unitat administrativa (Direcció General de
Qualitat Ambiental, OGAU, ajuntament, consell comarcal) es distribueix entre els tres períodes d’adequació.
b) La complexitat ambiental de determinades activitats ja sigui per la magnitud de les seves instal·lacions, ja sigui pel nombre i hetero-
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geneïtat dels seus processos productius s’ha de
tenir també en compte a l’hora de fixar el període d’adequació.
4. Aquests criteris s’apliquen de manera
ponderada. També es poden tenir en compte les
propostes d’esglaonament formulades per associacions empresarials representatives d’un sector
productiu o que es reflecteixin en un acord entre
empreses d’una àrea determinada del territori.
V. SUPORT NECESSARI PER LA GESTIÓ DEL
PROCÉS D’ADEQUACIÓ

1. El procés d’adequació suposa una actuació de caràcter extraordinari ja que els òrgans
del Departament de Medi Ambient i Habitatge encarregats de la seva gestió (DGQA, i les
OGAU) han de gestionar al mateix temps tots
els expedients ordinaris (expedients de nova
implantació, canvis substancials, declaracions
d’impacte ambiental, etc.). Cal atendre també
el fet que el procés d’adequació té una durada
temporal estimada de 3 anys. Cal doncs una
assistència tècnica extraordinària i temporal que
permeti garantir una adequada gestió dels expedients que el procés originarà a les unitats administratives afectades del Departament de
Medi Ambient i Habitatge.
La matèria de prevenció d’incendis es gestiona coordinadament i també suposa una assistència tècnica extraordinària i temporal per
l’adequada gestió dels expedients en les unitats
administratives afectades del Departament d’Interior.
2. Valoració de la tasca a realitzar
Es calcula que el conjunt d’expedients afectats pel programa d’adequació que han de ser
intervinguts administrativament per l’administració ambiental de la Generalitat al llarg del
programa és d’uns 18.000.
Tenint en compte la data final del programa,
cada any s’han de tramitar una mitjana de 6.000
expedients distribuïts entre la Direcció General de Qualitat Ambiental i les direccions territorials del Departament.
Les tasques a realitzar són:
1. Tasques de tipus administratiu:
Recepció i registre de les sol·licituds d’adequació de les activitats de l’annex 1 i 2, apartat
1, a la Llei 3/1998, d’intervenció integral de l’Administració ambiental (IIAA).
Donar d’alta l’expedient a l’aplicació informàtica de la IIAA.
Verificar formalment les sol·licituds i la documentació que l’acompanya.
Notificar al sol·licitant en cas de documentació incompleta.
Cobrar les taxes corresponents als expedients
d’annex 1.
Realitzar els requeriments, comunicacions i
notificacions al llarg de tota la tramitació dels
expedients.
Vetllar per la inscripció d’ofici de les activitats autoritzades en els registres ambientals.
2. Tasques de tipus tècnic
Avaluar la incidència ambiental de les activitats a través de l’anàlisi del contingut de l’avaluació ambiental i de la documentació que, si
escau, l’acompanya.
Elaborar la proposta de resolució/informe
integrat.
VI. ÒRGANS ESPECÍFICS DE GESTIÓ
1. Equip director
La gestió del procés d’adequació és dirigida
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i supervisada per un equip tècnic específic amb
la composició i funcions següents:
A) Composició
1 director o directora de l’equip designat pel
director o directora general de Qualitat Ambiental.
4 vocals en representació dels sectors ambientals designats pels respectius caps de la unitat.
5 vocals en representació dels Serveis Territorials.
1 vocal en representació de la Direcció General de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries, designat pel director o directora
general.
1 vocal en representació de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil, designat
pel director o directora general.
B) Funcions
a) Fer el seguiment de la gestió del programa.
b) Elaborar i dictar les directrius i normes de
gestió necessàries.
c) Proposar, si és el cas, els canvis i correccions necessaris en la gestió.
2. Equips operatius
2.1 Equip operatiu de la Direcció General
de Qualitat Ambiental.
2.1.1 Composició.
a) Tècnic o tècnica responsable designat/da
per la Direcció General de Qualitat Ambiental
b) Els tècnics o les tècniques i els administratius o les administratives de l’equip de suport assignats/ades a la Direcció General de Qualitat
Ambiental.
c) Els tècnics o les tècniques designats/ades
pels respectius sectors ambientals per a la supervisió de les activitats extractives i de gestió de
residus.
2.1.2 Funcions.
A) Del tècnic o tècnica responsable
L’ordenació i la instrucció dels expedients.
La direcció i supervisió de l’equip operatisu.
La formulació de les propostes de resolució.
B) De l’equip de suport
La realització de les tasques administratives
derivades de la tramitació dels expedients.
L’avaluació de la documentació tècnica presentada i l’emissió d’informes tècnics sobre el
compliment dels requeriments ambientals.
C) Dels tècnics o de les tècniques representants dels sectors
Supervisar l’actuació tècnica de l’equip de
suport.
2.2 Equips operatius de les OGAU.
2.2.1 Composició.
a) Tècnic o tècnica responsable designat/da
pel director/a del Servei Territorial
b) Els tècnics o les tècniques i administratius
i administratives de l’equip de suport assignats/
ades a l’OGAU.
c) Els tècnics o les tècniques designats/ades
pels sectors ambientals per a cada tipologia d’activitats.
2.2.2 Funcions.
Són les mateixes que les assenyalades per a
l’equip operatiu de la Direcció General de
Qualitat Ambiental.
VII. VIGÈNCIA
El Programa té vigència indefinida i finalitza una vegada s’hagin resolt tots els expedients
que corresponen al procés d’adequació.
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VIII. REVISIÓ
1. El Programa pot ser revisat en el cas que
per disposició legal es modifiquin substancialment les normes que són d’aplicació obligatòria en la seva gestió o bé en el cas que es produeixin desviacions notòries en la seva execució.
2. La iniciativa de la revisió correspon a
l’equip director de la gestió del Pla.
ANNEX 2
Acreditació extraordinària d’unitats tècniques de
verificació ambiental (UTVA)
II.1 REQUISITS PREVIS D’ACREDITACIÓ
L’entitat que vulgui obtenir l’acreditació
d’una o varies unitats tècniques de verificació
ambiental per les diferents tipologies d’activitats i nivells, ha de disposar, prèviament, d’alguna de les següents acreditacions:
Acreditació com a entitat ambiental de control per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya,
segons preveu el Decret 170/1999, de 27 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament provisional regulador del funcionament de les entitats ambientals de control modificat pel Decret 267/2003,
de 21 d’octubre, en la tipologia i nivells corresponents.
Acreditació per part d’algun organisme
d’acreditació europeu com a verificador ambiental d’acord amb el que disposa el Reglament
761/2001 del Parlament Europeu i del Consell,
de 19 de març de 2001, pel qual es permet que
les organitzacions s’adhereixin amb caràcter
voluntari un sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (Verificador EMAS).
II.2 PROCEDIMENT D’ACREDITACIÓ D’UNA
UNITAT TÈCNICA DE VERIFICACIÓ AMBIENTAL
a) Sol·licitud d’acreditació
L’entitat formula la sol·licitud segons el format establert pel Departament de Medi Ambient i Habitatge la qual haurà d’anar acompanyada, com a mínim, de la documentació que
acrediti que reuneix els requisits per assolir el
seu reconeixement com a UTVA.
b) Estudi documental
La Unitat d’Acreditació, prèvia avaluació de
la documentació presentada, emet un informe
documental de la sol·licitud i efectua les auditories de camp que cregui adients.
c) Proposta de resolució
La Unitat d’Acreditació formula la corresponent proposta de resolució que se sotmet al tràmit d’audiència al peticionari pel termini de 10
dies.
d) Resolució d’acreditació
La Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge emet la resolució concedint o denegant
l’acreditació de la Unitat Tècnica de Verificació
Ambiental.
En cas que no es notifiqui la resolució dins el
termini de 4 mesos a comptar de la data de registre de la sol·licitud en el Departament de
Medi Ambient i Habitatge s’entén que l’acreditació és denegada.
II.3 REQUISITS DE PERSONAL
Una Unitat Tècnica de Verificació Ambiental
(UTVA) ha de disposar d’un nombre mínim de
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tècnics capacitats per a cada tipologia, segons
s’indica a la següent taula, que han d’estar destinats preferencialment a tasques de verificació
d’avaluacions ambientals.
Industrials i energètiques ...............................
Gestió de residus
(excepte dipòsits controlats) .........................
Dipòsits controlats ..........................................
Mineres ............................................................
Agrícoles i ramaderes ....................................
Comercials i serveis ........................................
Comercials i serveis (estacions de servei) ....
Recreatives, espectacles i oci .........................
Instal·lacions de radiocomunicació ...............

3
2
1
1
2
1
1
1
1

Aquests tècnics o tècniques capacitats/ades
actuen com a responsables de les respectives tipologies. L’entitat pot disposar de personal tècnic responsable de suport als tècnics o tècniques
capacitats/ades, sempre i quan compleixin els
requisits establerts en l’apartat II.4.C.
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Aquests tècnics o tècniques de suport poden
ser capacitats per la pròpia UTVA seguint els
procediments previstos per la Unitat d’Acreditació.
El personal de suport, mentre no estigui capacitat, no pot realitzar actes de verificació per
si sols.
II.4 CAPACITACIÓ DEL PERSONAL D’UNA UTVA
A) Personal d’Entitats Ambientals de Control (EAC)
El personal ja capacitat d’una EAC per a una
o vàries tipologies es considera capacitat, directament, com a personal de la UTVA.
B) Personal de Verificadors EMAS
El personal d’un Verificador EMAS que
vulgui ser capacitat per la UTVA ha de complir
els següents requisits:
Estar capacitat internament per algun grup
CNAE inclòs en la tipologia sol·licitada

Disposar de formació adient sobre:
La Llei 3/1998 i el seu desplegament reglamentari
La contaminació d’aigües i legislació aplicable 1
La producció i gestió de residus i legislació
aplicable
La contaminació atmosfèrica i legislació aplicable 2
La prevenció d’incendis i legislació aplicable 3
1 Aquests requisits no és obligatori per a la
tipologia d’Instal·lacions de Radiocomunicació
2 Aquests requisits no és obligatori per a la
tipologia d’activitats Agrícoles i Ramaderes
3 Aquest requisit no és obligatori per a la tipologia d’activitats Mineres, Radiocomunicació
i Agrícoles i Ramaderes.
C) Requisits tècnics pel personal de suport
d’una UTVA
Els tècnics de suport d’una UTVA hauran de
justificar documentalment el compliment dels
següents requisits:

C.1) Titulació acadèmica:
Tipologia/activitat
Industrials i energètiques
Gestió de residus
(excepte dipòsits controlats)
Dipòsits controlats

Mineres

Agrícoles i ramaderes
Comercials i serveis
Comercials i serveis
(estacions de servei)
Recreatives, espectacles i oci
Instal·lacions
de radiocomunicació

Titulació acadèmica
Titulació superior, de primer o segon
cicle, de caràcter tècnic o científic
Titulació superior, de primer o segon
cicle, de caràcter tècnic o científic
Geòleg/a, enginyer/a de mines, enginyer/
a tècnic/a de mines, enginyer/a de ponts
i camins o equivalent
Geòleg/a, enginyer/a de mines, enginyer/
a tècnic/a de mines, enginyer/a de ponts
i camins o equivalent
Enginyer/a agrònom/a, enginyer/a tècnic/a agrícola o equivalent
Titulació superior, de primer o segon
cicle, de caràcter tècnic o científic
Titulació superior, de primer o segon
cicle, de caràcter tècnic o científic
Titulació superior, de primer o segon
cicle, de caràcter tècnic o científic
Enginyer/a superior o tècnic de
telecomunicacions o equivalent

C.2) Formació específica:
Tipologia/activitat
Industrials i energètiques

Gestió de residus
(excepte dipòsits controlats)

Requisits mínims específics
Formació addicional adient respecte el
vector sorolls i vibracions i prevenció
d’incendis.
Formació addicional adient sobre
legislació específica aplicable a gestors
de residus
Formació addicional adient respecte el
vector sorolls i vibracions i prevenció
d’incendis

Tipologia/activitat
Dipòsits controlats

Mineres

Agrícoles i ramaderes
Comercials i serveis

Comercials i serveis
(estacions de servei)

Recreatives, espectacles i oci

Instal·lacions
de radiocomunicació

II.5 INCOMPATIBILITATS

II.6

El personal adscrit a la Unitat Tècnica de
Verificació Ambiental no podrà realitzar avaluacions ambientals en el marc del que preveu
la Llei 3/1998, de 27 de febrer i el seu desplegament reglamentari, ni verificar cap avaluació
ambiental que hagi fet l’entitat a la qual la Unitat
de Verificació Ambiental pertany.

En tot allò no previst en aquest annex regiran les determinacions del Decret 170/1999, de
29 de juny, que siguin aplicables.
(05.081.052)

*

Titulació acadèmica
Formació addicional adient sobre legislació específica aplicable a gestors de residus i dipòsits controlats
Formació addicional adient respecte
prevenció d’incendis
Formació addicional adient en restauració de pedreres, impacte ambiental i legislació minera en un centre de reconegut prestigi
Enginyer/a agrònom/a, enginyer/a tècnic/a agrícola o equivalent
Formació addicional adient respecte el
vector sorolls i vibracions i prevenció
d’incendis
Formació addicional adient
d’hidrogeologia en un centre de reconegut prestigi
Formació específica adient de la MIEIP 02 i 04 i prevenció d’incendis
Formació addicional adient respecte el
vector sorolls i vibracions i prevenció
d’incendis
Formació addicional adient respecte a la
legislació aplicable a Catalunya
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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
RAMADERIA I PESCA

DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES
RESOLUCIÓ
ECF/820/2005, de 3 de març, per la qual es dóna
publicitat a l’acceptació de la constitució gratuïta d’un dret real de superfície sobre una finca
situada al terme municipal de Sabadell.

el núm. 05237 d’ens immobiliari a l’Inventari
general de béns i drets de la Generalitat de
Catalunya.
Barcelona, 3 de març de 2005

ORDRE
ARP/108/2005, de 16 de març, per la qual es modifiquen els cursos de formació en producció integrada, regulats per l’Ordre ARP/69/2003, de 14
de febrer.

En compliment del que disposen l’article 12.1
del Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, i el punt
5 de l’Acord del Govern de la Generalitat de 30
de març de 2004,

IMMACULADA TURU I SANTIGOSA
Directora general del Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya

L’Ordre ARP/69/2003, de 14 de febrer, va establir i regular els cursos de formació en producció
integrada (DOGC núm. 3832, de 27.2.2003).

(05.062.071)

L’experiència adquirida en la realització dels
cursos de formació per a formadors de producció
integrada ha fet palesa la necessitat de reduir el
contingut del programa dels cursos, amb la finalitat de racionalitzar els recursos disponibles
i aconseguir alhora una eficiència i aprofitament
més gran.

RESOLC:
Que es doni publicitat a l’acceptació de la
constitució gratuïta d’un dret real de superfície
durant un termini de 50 anys sobre una finca de
2.450 m2 de superfície situada al carrer Fuertevenura, del terme municipal de Sabadell, valorada en 817.376,46 euros, cedida per l’Ajuntament del mateix municipi, amb destinació a la
construcció d’un centre cívic, que es va atorgar
mitjançant escriptura de constitució gratuïta
d’un dret real de superfície autoritzada pel senyor Juan José López Burniol, notari de Barcelona, amb data 9 de febrer de 2005, núm. 492
del seu protocol que, segons aquest document
públic, consta inscrita al Registre de la propietat de Sabadell núm. 1, al volum 3389, llibre 1179
de l’Ajuntament de Sabadell, foli 223, finca
60.936, i que li correspon el núm. 03610 d’ens
immobiliari a l’Inventari general de béns i drets
de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 3 de març de 2005
IMMACULADA TURU I SANTIGOSA
Directora general del Patrimoni
de la Generalitat de Catalunya
(05.062.073)

RESOLUCIÓ
ECF/821/2005, de 3 de març, per la qual es dóna
publicitat a l’acceptació de la cessió gratuïta de
domini d’una finca cedida per l’Ajuntament de
Vielha-Mijaran.
En compliment del que disposen l’article 12.1
del Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, i el punt
6 de l’Acord del Govern de la Generalitat de 22
de juny de 2004,
RESOLC:
Que es doni publicitat a l’acceptació de la cessió gratuïta de domini d’una finca de 3.475 m2 de
superfície situada a Vilach, del terme municipal
de Vielha-Mijaran, valorada en 175.837 euros,
cedida per l’Ajuntament del mateix municipi,
amb destinació a comissaria de la policia de la
Generalitat-mossos d’esquadra, que es va atorgar mitjançant escriptura de cessió autoritzada
pel senyor Eladi Crehuet Serra, notari de Barcelona, amb data 1 de febrer de 2005, núm. 118
del seu protocol que, segons aquest document
públic, consta inscrita al Registre de la propietat de Vielha, al tom 556, llibre 17 de VielhaMijaran, foli 124, finca 1.144, i que li correspon

*

Els cursos realitzats fins a l’actualitat han
posat de manifest que calia reduir el contingut
del bloc genèric, així com el programa de pràctiques amb l’objectiu d’establir un curs de formació orientat a temes més específics de la producció integrada.
Per això, d’acord amb l’article 12 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,
ORDENO:
Article únic
El programa del curs de formació per a formadors que recull l’annex 3 de l’Ordre ARP/69/
2003, de 14 de febrer, queda substituït íntegrament pel nou programa que estableix l’annex
d’aquesta Ordre.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Les persones que durant l’any 2004 hagin
realitzat el curs de formació per a formadors de
producció integrada, tindran l’homologació i la
validació automàtica dels requisits de formació
que s’estableixen en producció integrada a partir
de l’entrada en vigor d’aquesta disposició.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 16 de març de 2005
ANTONI SIURANA I ZARAGOZA
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
ANNEX
Curs de formació per a formadors
—1 Programa de teòrica (64 hores)
Tema 1. Producció integrada.
Gènesi i evolució. Conceptes bàsics sobre la
producció integrada. Problemes que planteja la
protecció fitosanitària convencional. Bases ecològiques de la protecció integrada. Antecedents.
Directives tècniques de la Organització Internacional de la Lluita Biològica. Concepte de producció integrada: definició, objectius, principis:
biodiversitat, sostenibilitat dels agrosistemes,
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1. Objecte
L'objecte de la present instrucció tècnica és precisar el procediment, la documentació i
normativa d’aplicació en matèria de prevenció d’incendis per als tràmits d’adequació
d’activitats existents, segons el Decret 50/2005, que desplega la Llei 4/2004,
reguladora del procés d’adequació de les activitats existents a la LIIA.
2. Abast
Aquesta instrucció tècnica és aplicable, amb independència de la classificació de
l’activitat, a totes les actuacions de verificació de documents d’avaluació en matèria de
prevenció d’incendis.
3. Definicions
A efectes d’aplicació d’aquesta instrucció tècnica, es considera:
3.1

Establiments amb llicència municipal: activitats autoritzades amb anterioritat
a l’entrada en vigor de la Llei 3/1998 que tenen la llicència municipal d’acord
amb el Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses
(RAMINP).

3.2

Activitats amb acta de comprovació favorable: aquelles activitats tramitades
per la Comissió Territorial d’Indústries i Activitats Classificades, que s’han
executat conforme al projecte aprovat més les mesures correctores
incorporades en el tràmit, i que no han efectuat modificacions significatives des
de la data de la inspecció; aquesta inspecció pot haver estat en presència o no
d’algun funcionari tècnic dels Serveis de Prevenció i Extinció d’Incendis
competents.
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3.3

Activitats hoteleres amb certificació favorable en matèria d’incendis:
aquelles activitats de règim d’hoteler que disposen d’una certificació sobre el
compliment favorable de les mesures de prevenció d’incendis dictades a l’Ordre
de 12 de març de 1982 (DOGC 213 de 7.04.82), emesa per l’òrgan competent
en prevenció d’incendis sempre que no hagin efectuat modificacions
significatives des de la data de la inspecció.

3.4

Activitats d’espectacle amb inspecció favorable en matèria d’incendis:
aquelles activitats en establiments públics de l’àmbit de la Llei 10/1990, de 15
de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments
públics, que disposen d’una acta d’inspecció favorable de l’òrgan competent en
prevenció d’incendis sempre que no hagin efectuat modificacions significatives
des de la data de la inspecció.

3.5

Indústries: s’entén que són indústries les activitats dirigides a l’obtenció,
reparació, manteniment, transformació o reutilització de productes industrials;
l’envasat i embalatge; l’aprofitament, recuperació i eliminació de residus o
subproductes, amb independència de la naturalesa dels recursos i processos
tècnics emprats; els emmagatzematges industrials; els tallers de reparació i els
aparcaments de vehicles destinats al transport de persones i al transport de
mercaderies; els serveis auxiliars o complementaris d’aquestes activitats i
magatzems de qualsevol tipus d’establiment en que la càrrega de foc total,
ponderada i corregida, conforme a l’annex 1 del RSIEI del 2004 (Reial decret
2267/2004), sigui superior a 3.000.000 MJ. Exclusions expresses: les activitats
en establiments o instal·lacions nuclears, radioactives, les d’extracció de
minerals i les instal·lacions industrials que depenen del Ministeri de Defensa.

3.6

Espectacles: s’entén que són espectacles, als efectes d’aplicar el Reglament
general de policia d’espectacles públics i activitats recreatives (RGPEPAR/82),
les activitats esportives i les recreatives relacionades amb el lleure, sempre que
tinguin també caràcter públic.

3.7

Òrgan competent en prevenció d’incendis: qualsevol dels òrgans centrals o
territorials de l’Administració de la Generalitat de Catalunya o de l’Ajuntament
de Barcelona en el seu terme municipal, amb funcions d’inspecció en prevenció
d’incendis.

3.8

Modificacions significatives en matèria de seguretat contra incendis:
canvis en l’establiment/activitat que redueixen les condicions de la seva
seguretat, bé sigui per modificació en les condicions d’accés per a la
intervenció dels serveis de socors, en les condicions d’estabilitat al foc, en les
condicions de sectorització i combustibilitat de materials, en les condicions
d’ocupació, en les condicions d’evacuació, en les condicions de les
instal·lacions (contra incendi, aires acondicionats, electricitat, GLP, etc.) o
qualsevol altre variació que provoqui una exigència superior en els sistemes de
seguretat contra incendi.
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3.9

Canvi d’activitat i/o d’ús: s’entén per canvi d’activitat i/o d’ús als efectes
d’aplicar els preceptes actualitzats de les reglamentacions objecte d’aquesta
especificació tècnica, quan el nou ús o activitat quedi afectat per condicions de
seguretat més severes respecte de les que li correspondrien si s’aplica la
reglamentació per l’ús preexistent o autoritzat. La definició no inclou canvis de
titularitat, de nom o raó social, en tant que no alterin les característiques
tècniques de l’establiment.

3.10

Irregularitats i/o incompliments de les determinacions exigibles de
seguretat contra incendis: obligacions de seguretat contra incendis que
afecten l’establiment/activitat i que no s’han executat o que són mal
executades.

4. Actuacions a realitzar segons la situació de l’establiment
4.1

Establiments amb llicència municipal i acta de comprovació favorable1

Aquestes activitats han d’aportar les següents dades:
•
Número expedient de llicència;
•
Data de concessió de llicència;
•
Numero de visat del projecte;
•
Data de visat del projecte;
•
Col·legi professional;
•
Data de l’acta de comprovació o certificat.
Per la verificació s’haurà de tenir a disposició de l'entitat de verificació, en document
original:
•
La llicència;
•
El projecte;
•
L’acta de comprovació o certificat.
L’actuació de l'entitat de verificació en matèria de prevenció d’incendis consistirà en:
1. Constatar que no s’evidencien modificacions respecte als plànols i/o
condicions específiques amb les quals es va concedir la llicència.
2. Emplenar els apartats que corresponguin del formulari previst a l’efecte. A
l’apartat 4 “identificació de situacions” s’assenyalarà el supòsit 1 pels casos en
que no s’hagi alterat cap de les condicions de la llicència; s’assenyalarà el
supòsit 2 en els casos en que les modificacions siguin no significatives.

1

S’entendrà també com a acta favorable el certificat tècnic signat i visat de que les condicions
de seguretat contra incendis concorden amb l’autorització/llicència de que gaudeix.
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En els casos de modificacions s’ha d’aportar una documentació completa amb
memòria, plànols i certificació tècnica visada de que les modificacions efectuades no
han variat les condicions de seguretat contra incendis de l’establiment/activitat
explicitant que s’acompleixen les condicions previstes en el projecte inicial més les
imposades a la llicència i que totes les instal·lacions de protecció contra incendis
funcionen correctament.
Quan les modificacions siguin significatives en matèria de seguretat contra incendis,
caldrà seguir, pel que fa a la zona on s’ha detectat el canvi, els tràmits establerts en el
punt 4.5 d’aquesta instrucció per tal de facilitar la valoració als serveis tècnics de
l’Administració competent. (Supòsit 3 de l’Annex 8 de l’Ordre PRE/337/2005, de 14 de
juliol).
Sempre que la verificació en matèria d’incendis observi irregularitats i/o incompliments
de les determinacions exigibles de seguretat contra incendis i s’estimi que són
esmenables, caldrà que el titular de l’establiment/activitat sol·liciti una excempció
temporal del seu compliment. L’entitat de verificació ho anotarà als apartats
corresponents del formulari i verificarà que els terminis sol·licitats s’adeqüin a l’annex 9
de l’Ordre PRE/337/2005, de 14 de juliol.
4.2

Activitats hoteleres amb llicència municipal i amb certificació favorable en
matèria d’incendis, però sense acta de comprovació favorable.

Aquestes activitats han d’aportar les següents dades:
•
Número expedient de llicència;
•
Data de concessió de llicència;
•
Numero de visat del projecte;
•
Data de visat del projecte;
•
Col·legi professional;
•
Data de la certificació favorable en matèria d’incendis.
Per la verificació s’haurà de tenir a disposició de l'entitat de verificació, en document
original:
•
La llicència;
•
El projecte;
•
La certificació d’incendis.
L’actuació de l'entitat de verificació en matèria de prevenció d’incendis consistirà en:
1. Constatar que no s’evidencien modificacions respecte als plànols i/o
condicions específiques amb les quals es van concedir la llicència i la
certificació.
2. Emplenar els apartats que corresponguin del formulari previst a l’efecte. A
l’apartat 4 “identificació de situacions” s’assenyalarà el supòsit 1 pels casos en
que no s’hagi alterat cap de les condicions de la llicència i/o certificació;
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s’assenyalarà el supòsit 2 en els casos en que les modificacions siguin no
significatives.
En els casos de modificacions s’ha d’aportar una documentació completa amb
memòria, plànols i certificació tècnica visada de que les modificacions efectuades no
han variat les condicions de seguretat contra incendis de l’establiment/activitat
explicitant que s’acompleixen les condicions previstes en el projecte inicial més les
imposades a la llicència i que totes les instal·lacions de protecció contra incendis
funcionen correctament.
Quan les modificacions siguin significatives en matèria de seguretat contra incendis,
caldrà seguir, pel que fa a la zona on s’ha detectat el canvi, els tràmits establerts en el
punt 4.5 d’aquesta instrucció per tal de facilitar la valoració als serveis tècnics de
l’Administració competent. (Supòsit 3 de l’Annex 8 de l’Ordre PRE/337/2005, de 14 de
juliol).
Sempre que la verificació en matèria d’incendis observi irregularitats i/o incompliments
de les determinacions exigibles de seguretat contra incendis i s’estimi que són
esmenables, caldrà que el titular de l’establiment/activitat sol·liciti una excempció
temporal del seu compliment. L’entitat de verificació ho anotarà als apartats
corresponents del formulari i verificarà que els terminis sol·licitats s’adeqüin a l’annex 9
de l’Ordre PRE/337/2005, de 14 de juliol.
4.3

Activitats d’espectacles amb llicència municipal i amb inspecció favorable
en matèria d’incendis, però sense acta de comprovació favorable.

Aquestes activitats han d’aportar les següents dades:
•
Número expedient de llicència;
•
Data de concessió de llicència;
•
Numero de visat del projecte;
•
Data de visat del projecte;
•
Col·legi professional;
•
Data de la inspecció favorable en matèria d’incendis.
Per la verificació s’haurà de tenir a disposició de l'entitat de verificació, en document
original:
•
La llicència;
•
El projecte;
•
L’acta de la inspecció en matèria d’incendis.
L’actuació de l'entitat de verificació en matèria de prevenció d’incendis consistirà en:
1. Constatar que no s’evidencien modificacions respecte als plànols i/o
condicions específiques amb les quals es van concedir la llicència i el
favorable d’incendis.
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2. Emplenar els apartats que corresponguin del formulari previst a l’efecte. A
l’apartat 4 “identificació de situacions” s’assenyalarà el supòsit 1 pels casos en
que no s’hagi alterat cap de les condicions de la llicència i/o acta d’incendis;
s’assenyalarà el supòsit 2 en els casos en que les modificacions siguin no
significatives.
En els casos de modificacions s’ha d’aportar una documentació completa amb
memòria, plànols i certificació tècnica visada de que les modificacions efectuades no
han variat les condicions de seguretat contra incendis de l’establiment/activitat
explicitant que s’acompleixen les condicions previstes en el projecte inicial més les
imposades a la llicència i que totes les instal·lacions de protecció contra incendis
funcionen correctament.
Quan les modificacions siguin significatives en matèria de seguretat contra incendis,
caldrà seguir, pel que fa a la zona on s’ha detectat el canvi, els tràmits establerts en el
punt 4.5 d’aquesta instrucció per tal de facilitar la valoració als serveis tècnics de
l’Administració competent. (Supòsit 3 de l’Annex 8 de l’Ordre PRE/337/2005, de 14 de
juliol).
Sempre que la verificació en matèria d’incendis observi irregularitats i/o incompliments
de les determinacions exigibles de seguretat contra incendis i s’estimi que són
esmenables, caldrà que el titular de l’establiment/activitat sol·liciti una excempció
temporal del seu compliment. L’entitat de verificació ho anotarà als apartats
corresponents del formulari i verificarà que els terminis sol·licitats s’adeqüin a l’annex 9
de l’Ordre PRE/337/2005, de 14 de juliol.
4.4

Altres activitats amb llicència municipal però sense acta de comprovació
favorable en matèria de prevenció d’incendis i que no són incloses en els
punts 4.2 o 4.3.

Aquestes activitats han d’aportar les següents dades:
•
Número expedient de llicència;
•
Data de concessió de llicència;
•
Numero de visat del projecte;
•
Data de visat del projecte;
•
Col·legi professional;
•
Certificacions en matèria de seguretat estructural;
•
Certificacions de manteniment de les instal·lacions de protecció contra
incendis;
•
Certificacions de comportament al foc de materials.
Per la verificació s’haurà de tenir a disposició de l'entitat de verificació, en document
original:
•
La llicència;
•
El projecte;
•
Les certificacions en matèria d’incendis.
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L’actuació de l'entitat de verificació en matèria de prevenció d’incendis consistirà en:
1. Constatar que no s’evidencien modificacions respecte als plànols i/o
condicions específiques amb les quals es van concedir la llicència i la
certificació.
2. Emplenar els apartats que corresponguin del formulari previst a l’efecte. A
l’apartat 4 “identificació de situacions” s’assenyalarà el supòsit 3.
En els casos de modificacions s’ha d’aportar una documentació completa amb
memòria, i plànols actuals. Quan aquestes modificacions siguin significatives en
matèria de seguretat contra incendis, caldrà seguir, pel que fa a la zona on s’ha
detectat el canvi, els tràmits establerts en el punt 4.5 d’aquesta instrucció per tal de
facilitar la valoració als serveis tècnics de l’Administració competent.
Sempre que la verificació en matèria d’incendis observi irregularitats i/o incompliments
de les determinacions exigibles de seguretat contra incendis i s’estimi que són
esmenables, caldrà que el titular de l’establiment/activitat sol·liciti una excempció
temporal del seu compliment. L’entitat de verificació ho anotarà als apartats
corresponents del formulari i verificarà que els terminis sol·licitats s’adeqüin a l’annex 9
de l’Ordre PRE/337/2005, de 14 de juliol.
4.5

Activitats no incloses en cap dels supòsits anteriors o amb modificacions
significatives en matèria de seguretat contra incendis.

Aquestes activitats han d’aportar la següent documentació:
•
Memòria justificativa del compliment de la normativa en matèria de
seguretat contra incendis, signada i visada per tècnic competent.
•
Plànols actuals de tot l’establiment/activitat, subscrits i visats per tècnic
competent, descriptius dels següents apartats:
•
Accessibilitat per a la intervenció de Bombers (emplaçament amb vies
d’accés i hidrants d’incendi a escala 1/1000 i/o 1/500; secció i façana
amb obertures d’accés a escala 1/200 i/o 1/100);
•
Límits d’incendi (plantes i seccions amb detall de sectors d’incendi, de
comportament al foc de materials i d’estructures a escala 1/200 i/o
1/100);
•
Vies d’evacuació (plantes i seccions amb detall d’elements d’evacuació,
de senyalització i de recorreguts de sortida a escala 1/200 i/o 1/100;
emplaçament dels espais segurs amb dimensionat de superfícies lliures i
comunicació amb vies públiques, a escala 1/200 i/o 1/500);
•
Recursos de lluita (plantes, seccions i detalls dels sistemes de control
de fums i de protecció contra incendis instal·lats, d’escala apropiada per
descriure clarament cada instal·lació).
•
Certificacions en matèria de seguretat estructural.
•
Certificacions de manteniment de les instal·lacions de protecció contra
incendis.
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•
•

Certificacions de comportament al foc de materials.
Relació de mesures objecte de correcció.

L’actuació de l'entitat de verificació en matèria de prevenció d’incendis consistirà en:
1. Constatar que no s’evidencien alteracions entre l’establiment/activitat visitada i
els plànols aportats.
2. Emplenar els apartats que corresponguin del formulari previst a l’efecte. A
l’apartat 4 “identificació de situacions” s’assenyalarà el supòsit 3.
3. Verificar l’adequació reglamentaria de seguretat contra incendis i/o els terminis
d’excempció sol·licitats per cada correcció pendent, d’acord amb l’annex 9 de
l’Ordre PRE/337/2005, de 14 de juliol.
ASPECTES OBJECTE DE CORRECCIÓ
Accessibilitat per a bombers
Façanes accessibles a vies d’intervenció
Hidrants: nombre i característiques hidràuliques
Límits a l’extensió de l’incendi
Estabilitat al foc de l’estructura portant
Consideració de mur tallafoc de les parets mitgeres
Sectors d’incendi de l’establiment respecte activitats situades en diferent
nivell dins del mateix edifici
Superfície màxima de sectors d’incendi
Manteniment de la sectorització prevista a través dels elements
separadors de sectors d’incendi (portes, finestres, parets, forjats, nuclis
d’ascensors...)
Manteniment de la sectorització prevista a través d’instal·lacions i
conductes
Compartimentació dels locals de risc especial
Compartimentació d’escales protegides o especialment protegides
Inflamabilitat dels materials
Manteniment de franges de protecció respecte d’àrees forestals
Evacuació
Nombre i disposició de sortides
Característiques de les portes
Característiques dels passadissos
Característiques de les escales
Característiques dels recorreguts d’evacuació
Senyalització dels recorreguts i sortides d’evacuació
Enllumenat d’emergència
Recursos per a la lluita contra incendis
Sistemes d’abastament d’aigua
Instal·lacions de detecció i alarma
Instal·lacions d’extinció
Ventilació de fums d’incendi
Pla d’emergència
Senyalització dels mitjans de lluita contra incendis

TERMINI MÀXIM
24 mesos
12 mesos
18 mesos
6 mesos
6 mesos
24 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
6 mesos
12 mesos
6 mesos
6 mesos
3 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
3 mesos
3 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
12 mesos
3 mesos
3 mesos

Taula d’excempcions màximes
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Sempre que la correcció, objecte de la sol·licitud d’excempció temporal, comporti
l’execució d’una obra i/o instal·lació sotmesa a llicència municipal el titular haurà de
tramitar el projecte corresponent per separat.
4.6

Establiments emplaçats en el terme municipal de Barcelona

El contingut de l’avaluació ambiental i la documentació complementària a adjuntar,
s’ajustarà al que s’estableix a l’Acord de la Ponència Ambiental, de data 10 d’abril de
2003, sobre els criteris d’aplicació de la normativa de medi ambient relativa a
l’avaluació ambiental verificada.
4.7

Establiments emplaçats en altres termes municipals amb acords de
ponència ambiental

En aquests municipi caldrà tenir present els acords aprovats.
5. Dates d’entrada en vigor de cadascuna de les regulacions en matèria
d’incendis a l’edificació
5.1

RSIEI/2004

Les prescripcions del Reglament de seguretat contra incendis en establiments
industrials (RSIEI), aprovat pel Reial decret 2267/2004 , tenen vigència a partir del 25
de gener de 2005 i són d’aplicació als nous establiments industrials que es
construeixin o implantin; també als existents que canviïn o modifiquin l’activitat; es
traslladin; s’ampliïn o reformin, en aquest cas sols en la part afectada per l’ampliació o
reforma.
S’exceptuen els següents casos:
a) Els establiments industrials en construcció i els projectes que tenen sol·licitada
llicència d’activitat a 25.01.2005.
b) Els projectes aprovats per les Administracions públiques o visats pels col·legis
professionals a 25.01.2005.
c) Les obres que es realitzin conforme els projectes esmentats al paràgraf b),
sempre que hi hagi sol·licitud de llicència a 25.07.2005.
5.2

NBE-CPI/96

Les prescripcions de la Norma bàsica de l’edificació NBE-CPI/96, condicions de
protecció contra incendi en els edificis, aprovada pel Reial decret 2177/1996, tenen
vigència a partir del 30 d’octubre de 1996; són d’aplicació als projectes i a les obres de
nova construcció, de reforma d’edificis i d’establiments, o de canvi d’ús, excepte
l’industrial.
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S’exceptuen els següents casos:
a) Els edificis en construcció i els projectes que tenen concedida llicència d’obres a
30.10.1996.
b) Els projectes aprovats per les Administracions públiques o visats pels col·legis
professionals a 30.10.1996 i els que es presentin fins a 30.01.1997.
c) Les obres que es realitzin conforme els projectes esmentats al paràgraf b), sempre
que hi hagi sol·licitud de llicència a 30.10.1997.
5.3

RD1230/1993

Les prescripcions per a l’ús comercial, complementàries de la NBE-CPI/91, que
publica el Reial decret 1230/1993, de 23 de juliol, pel qual s’aprova l’annex C
“condicions particulars per a l’ús comercial” de la Norma bàsica de l’edificació NBECPI/91, condicions de protecció contra incendi en els edificis, tenen vigència entre el
28 d’agost de 1993 i el 29 d’octubre de 1996; són d’aplicació als projectes i a les obres
de nova construcció, de reforma d’edificis i d’establiments, o de canvi d’us.
S’exceptuen els següents casos:
a) Els edificis en construcció i els projectes que tenen concedida llicència d’obres a
28.08.1993.
b) Els projectes d’edificis per ús comercial aprovats per les Administracions públiques
o visats pels col·legis professionals a 28.08.1993 i els que es presentin fins a
28.11.1993.
c) Les obres que es realitzin conforme els projectes esmentats al paràgraf b), sempre
que hi hagi sol·licitud de llicència a 28.08.1994.
5.4

NBE-CPI/91

Les prescripcions de la Norma bàsica de l’edificació NBE-CPI/91, condicions de
protecció contra incendi en els edificis, aprovada pel Reial decret 279/1991, tenen
vigència entre el 28 de març de 1991 i el 29 d’octubre de 1996; són d’aplicació als
projectes i a les obres de nova construcció, de reforma d’edificis i d’establiments, o de
canvi d’ús, excepte l’industrial.
S’exceptuen els següents casos:
a) Els edificis en construcció i els projectes que tenen concedida llicència d’obres a
28.03.1991.
b) Els projectes aprovats per les Administracions públiques o visats pels col·legis
professionals a 28.03.1991 i els que es presentin fins a 28.06.1991.
c) Les obres que es realitzin conforme els projectes esmentats al paràgraf b), sempre
que hi hagi sol·licitud de llicència a 28.30.1992.
5.5

NBE-CPI/82

Les prescripcions de la Norma bàsica de l’edificació NBE-CPI/82, condicions de
protecció contra incendi en els edificis, aprovada pel Reial decret 1587/1982, tenen
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vigència entre el 22 de juliol de 1982 i el 27 de març de 1991; són d’aplicació a tots els
edificis de nova planta; també a les obres de reforma en edificis existents que variïn
l’ús o que impliquin modificacions significatives.
La disposició final tercera retira l’obligació de complir les condicions particulars
annexes contingudes a la NBE-CPI/81.
5.6

NBE-CPI/81

Les prescripcions de la Norma bàsica de l’edificació NBE-CPI/81, condicions de
protecció contra incendi en els edificis, aprovada pel Reial decret 2059/1981, tenen
vigència entre el 20 de març de 1982 i el 21 de juliol de 1982; són d’aplicació als
projectes i a les obres de nova construcció, de reforma d’edificis i d’establiments, o de
canvi d’ús, excepte l’industrial.
S’exceptuen els següents casos:
a) Els edificis en construcció a 20.03.1981.
b) Els projectes d’edificació amb llicència d’obres 20.03.1981.
c) Els projectes visats o en tràmit a 20.03.1981 o que es presentin a 20.06.1981 i que
sol·licitin llicència abans de 20.09.1981.
5.7

Decret 241/1994

Les prescripcions del Decret 241/1994, tenen vigència a partir del 21 d’octubre de
1994:
1.

Pel que fa a les figures de planejament i xarxa d’hidrants afecta aquells plans
d’ordenació i projectes d’urbanització aprovats després del 21.10.1994.

2.

Pel que fa a les condicions d’entorn i accés als edificis per a la intervenció dels
bombers afecta els nous edificis, les reformes i canvis d’us amb projecte visat a
partir de 21.10.1994.

3.

Pel que fa a les activitats industrials la vigència és la mateixa de l’apartat
precedent.

És d’aplicació retroactiva, la situació relativa d’edificacions i instal·lacions respecte de
la forest. Afecta, amb caràcter general, totes les urbanitzacions, les edificacions d’us
residencial, les activitats amb risc d’incendi manifest o explosió i les edificacions
permanents o temporals d’us públic amb un aforament superior a 100 persones.
5.8

RGPEPAR/82

Les prescripcions del Reglament general de policia d’espectacles públics i activitats
recreatives (RGPEPAR), aprovat pel Reial decret 2816/1982 i modificat per la Llei
10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els
establiments públics, tenen vigència a partir del 26 de novembre de 1982; són
d’aplicació als espectacles públics i els establiments i les activitats recreatives de
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pública concurrència, amb independència que llur titularitat sigui pública o privada,
tingui o no tingui fins lucratius i es realitzi de forma habitual o esporàdica.
Mantenen vigència les prescripcions regulades amb anterioritat (Reglament de policia
d’espectacles públics de 1935 i altres d’inferior rang) en tant que no signifiquin oposició
6. Períodes de vigència de cadascuna de les regulacions en matèria de
prevenció d’incendis a l’edificació regulades per les ordenances municipals i
aplicació al municipi de Barcelona
6.1

Ordenança sobre protecció contra incendis d’edificis i locals especials

Aprovada pel Consell Plenari el 21 de desembre de 1964 i vigent fins el 18 de
novembre de 1974, era d’aplicació als edificis singular, locals d’espectacles, centres
docents, centres sanitaris, centres residencials, garatges públics, magatzems i
indústries.
6.2

Ordenança sobre garatges-aparcaments i estacions de servei

Aprovada pel Consell Plenari i vigent del 14 de desembre de 1968 fins el 29 de
novembre de 1990 essent d’aplicació a garatges i estacions de servei.
6.3

Ordenança sobre normes constructives per a la prevenció d’incendis i
normes complementàries

Vigent del 19 de novembre de 1974 fins el 20 de març de 1982 en la seva totalitat i del
22 de juliol de 1982 fins el 29 de novembre de 1990, únicament en allò que no
contraria a la NBE-CPI 82; són d’aplicació a tot tipus d’edificis inclosos els industrials.
6.4

Ordenança de condicions de protecció contra incendis als edificis OMCPI90

Vigent del 30 de novembre de 1990 fins l’11 de novembre de 1992, és un complement
de la NBE-CPI 82 i d’aplicació a tot tipus d’edificis inclosos els industrials.
6.5

Ordenança de condicions de protecció contra incendis als edificis OMCPI92

Vigent dels 12 de novembre de 1992 fins el 29 de juliol de 1997, és un complement de
la NBE-CPI 91 i disposa d’uns annexes d’ús comercial i industrial; són d’aplicació a tot
tipus d’edificis inclosos els industrials.
6.6

Ordenança de condicions de protecció contra incendis OMCPI-96

Segueix vigent des del 30 de juliol de 1997, complementa la NBE-CPI 96 i disposa
d’un annex d’ús industrial; són d’aplicació a tot tipus d’edificis inclosos els industrials.
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7. Documentació de referència
-

-

-

-

IT-104
Protocol per dur a terme actuacions en instal·lacions amb activitats amb
risc d’incendi per a les tipologies comercials i recreatives, d’acord amb la llei 3/98:
sol·licitud i estudi de certificats de comportament al foc.
IT-208
Protocol per dur a terme actuacions en instal·lacions amb activitats amb
risc d’incendi per a les tipologies comercials i serveis i recreatives, espectacles i
oci, d’acord amb la llei 3/98: extracció de mostra per assaig de comportament al
foc.
IT-209
Protocol per dur a terme actuacions en instal·lacions amb activitats amb
risc d’incendi per a les tipologies comercials i serveis i recreatives, espectacles i
oci, d’acord amb la llei 3/98: mesura de pressió d’hidrants.
Acord de la Ponència Ambiental, de data 10 d’abril de 2003, sobre els criteris
d’aplicació de la normativa de medi ambient relativa a l’avaluació ambiental
verificada.

8. Normativa de referència
-

-

Ordre PRE/337/2005, de 14 de juliol, reguladora del contingut, el format i el suport
informàtic de l'informe de verificació de les avaluacions ambientals i de l'informe de
verificació del document d'avaluació en matèria de prevenció d'incendis (DOGC
4438 de 01.08.2005).
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Indústria (BOE 176 de 23.07.1992).
Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i
els establiments públics (DOGC 1308 de 22.06.1990).
Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
seguretat contra incendis en establiments industrials (BOE 303 DE 17.12.2004).
Reial decret 2177/1996, de 4 d’octubre, pel qual s'aprova la Norma bàsica de
l’edificació NBE-CPI/96, condicions de protecció contra incendi en els edificis (BOE
261 de 29.10.1996).
Reial decret 1230/1993, de 23 de juliol, pel qual s’aprova l’annex C “condicions
particulars per a l’ús comercial” de la Norma bàsica de l’edificació NBE-CPI/91,
condicions de protecció contra incendi en els edificis (BOE 205 de 27.08.1993)
Reial decret 279/1991, d’1 de març, pel qual s'aprova la Norma bàsica de
l’edificació NBE-CPI/91, condicions de protecció contra incendi en els edificis (BOE
58 de 8.03.1991).
Reial decret 1587/1982, de 25 de juny, pel qual s'aprova la Norma bàsica de
l’edificació NBE-CPI/82, condicions de protecció contra incendi en els edificis (BOE
173 de 21.07.1982).
Reial decret 2059/1981, de 10 d’abril, pel qual s'aprova la Norma bàsica de
l’edificació NBE-CPI/81, condicions de protecció contra incendi en els edificis (BOE
224 de 18.09.1981).

IT-501_1_072005 Instrucció tècnica per a tràmits d’adequació a la Llei 3/1998 en matèria de prevenció d’incendis
mitjançant avaluació ambiental
Pàg. 14 de 15

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Secretaria de Seguretat Pública
Direcció General d’Emergències
i Seguretat Civil
IT-501_072005

-

-

Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció
contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC 1954 de
30.09.1994).
Ordenança sobre protecció contra incendis d’edificis i locals especials aprovada
pel Consell Plenari Municipal el 21 de desembre de 1964.
Ordenança sobre garatges-aparcaments i estacions de servei aprovada pel
Consell Plenari Municipal el 2 de febrer de 1968.
Ordenança sobre normes constructives per a la prevenció d’incendis i normes
complementàries aprovada per la Comissió d’Urbanisme el 19 de novembre de
1974.
Ordenança de condicions de protecció contra incendis als edificis OMCPI-90
(BOPB 305 de 21.12.1990)
Ordenança de condicions de protecció contra incendis als edificis (OMCPI-91)
(BOPB 271 de 11.11.1992)
Ordenança de condicions de protecció contra incendis (OMCPI-96) (BOPB 237 de
03.10.1997)
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Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Direcció General
de Qualitat Ambiental

Aclariment a la IT-501: “Instrucció tècnica per a tràmits d’adequació a la Llei
3/1998 en matèria de prevenció d’incendis mitjançant avaluació ambiental”
El punt 4.1 de la IT-501, estableix que per establiments amb llicència municipal i acta de
comprovació favorable, únicament no es realitzarà cap tràmit addicional en matèria de
prevenció d’incendis quan l’activitat no hagi realitzat modificacions significatives respecte
dels plànols i/o condicions específiques amb les quals es van concedir la llicència1.
Per tant, per tal que un establiment es pugui acollir a aquest criteri, cal que un tècnic de
l’entitat ambiental de control, degudament qualificat, VERIFIQUI SEMPRE “IN SITU”,
mitjançant el projecte, llicència i altres condicions específiques (com ara mesures
correctores imposades a l’establiment) amb les quals es va concedir la llicència, que
efectivament no hi ha hagut modificacions significatives i per tant no cal emplenar i
avaluar l’apartat de prevenció d’incendis del model d’avaluació ambiental.
Aquest fet s’haurà de fer constar a l’informe de verificació de l’avaluació ambiental.
Aquella entitat que en establiments amb llicència municipal i acta de comprovació
favorable no realitzi aquesta VERIFICACIÓ, estarà incorrent en el supòsit de negligència
establert en l’apartat 29.2 del Decret 170/1999, de 29 de juny, i per tant, serà d’aplicació
l’establert en els procediments d’acreditació PA-10 i PA-11, segons escaigui.
Queden excloses d’aquesta instrucció tècnica les plantes de formigó i instal·lacions
similars sempre que siguin accessibles a bombers, estiguin a cel obert, disposin d’una
plantilla de personal molt reduïda i la seva càrrega de foc, en qualsevol sector o àrea,
sigui inferior a 10 Mcal/m2 (42 MJ/m2).
Barcelona, 22 de juny de 2004

1

Jesús Martínez Viejo

Miquel Rejat

Cap de la Divisió de Prevenció

Inspector

Ajuntament de Barcelona

Cos de Bombers de la Generalitat de
Catalunya

En tot cas els documents a presentar s’hauran d’ajustar a la normativa municipal

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

2. Annexos de l’Informe La formació i les professions en la seguretat en cas d’incendi
2.1.

Declaració de Bolònia: adaptació del sistema universitari espanyol a les seves
directrius.

2.2.

Reial Decret 55 sobre l’estructura de les ensenyances universitàries i la
regulació dels estudis de grau

2.3.

Reial Decret 56/2005 mitjançant el qual es regulen els estudis universitaris
oficials de postgraus

2.4.

Quadre dels Sistemes de Crèdits – PANORAMA EUROPEU
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sistema

Declaración de Bolonia
Declaración conjunta de los Ministros Europeos de Educación
Bolonia, 19 de Junio de 1999
Gracias a los extraordinarios logros de los últimos años, el proceso Europeo se ha
convertido en una realidad importante y concreta para la Unión y sus ciudadanos.
Las perspectivas ampliadas junto con la profundización de las relaciones con otros
países Europeos proporcionan, incluso, una dimensión más amplia a esta realidad.
Mientras tanto, estamos siendo testigos de una concienciación creciente en la mayor
parte del mundo académico y político, y en la opinión pública, de la necesidad de
establecer una Europa más completa y de mayor alcance construida, en particular,
mediante el desarrollo y fortalecimiento de sus dimensiones intelectual, cultural, social
y científica y tecnológica.
En la actualidad, la Europa del conocimiento está ampliamente reconocida como un
factor irremplazable para el crecimiento social y humano y es un componente
indispensable para consolidar y enriquecer a la ciudadanía Europea, capaz de dar a
sus ciudadanos las competencias necesarias para afrontar los retos del nuevo milenio,
junto con una conciencia de compartición de valores y pertenencia a un espacio social
y cultural común.
Universalmente, se consideran sumamente importantes la educación y la cooperación
educativa para el desarrollo y fortalecimiento de sociedades estables, pacíficas y
democráticas, tanto más a la vista de la situación del sureste Europeo.
La declaración realizada el 25 de Mayo de 1998 en la Sorbona, basada en estas
consideraciones, hacía hincapié en el papel central de las Universidades en el
desarrollo de las dimensiones culturales Europeas. En ella se resaltaba la creación del
Área Europea de Educación Superior como vía clave para promocionar la movilidad
de los ciudadanos y la capacidad de obtención de empleo y el desarrollo general del
Continente.
Algunos países Europeos aceptaron la invitación a comprometerse en la consecución
de los objetivos señalados en la declaración mediante su firma, o expresando su
adhesión a estos principios. La dirección tomada por diversas reformas de la
enseñanza superior, lanzadas mientras tanto en Europa, ha producido la
determinación de actuar en muchos Gobiernos.
Por su parte, las instituciones de educación Europeas han aceptado el reto y han
adquirido un papel principal en la construcción del área Europea de Educación
Superior, también en la dirección de los principios fundamentales que subyacen en la
Carta Magna de la Universidad de Bolonia de 1988. Esto es de vital importancia, dado
que la independencia y autonomía de las Universidades asegura que los sistemas de
educación superior e investigación se adapten continuamente a las necesidades
cambiantes, las demandas de la sociedad y los avances en el conocimiento científico.
Se ha fijado el rumbo en la dirección correcta y con propósitos racionales. Sin
embargo, la consecución plena de una mayor compatibilidad y comparabilidad de los
sistemas de educación superior requiere un impulso continuo. Necesitamos
respaldarlo promocionando medidas concretas para conseguir adelantos tangibles. La
reunión del 18 de Junio, con la participación de expertos autorizados y alumnos de
todos nuestros países, nos proporcionó sugerencias muy útiles sobre las iniciativas a
tomar.

Debemos apuntar, en particular, hacia el objetivo de incrementar la competitividad del
sistema Europeo de educación superior. Puesto que la validez y eficacia de una
civilización se puede medir a través del atractivo que tenga su cultura para otros
países, necesitamos asegurarnos de que el sistema de educación superior Europeo
adquiera un grado de atracción mundial igual al de nuestras extraordinarias tradiciones
culturales y científicas.
A la vez que afirmamos nuestra adhesión a los principios generales que subyacen en
la declaración de la Sorbona, nos comprometemos a coordinar nuestras políticas para
alcanzar en un breve plazo de tiempo, y en cualquier caso dentro de la primera década
del tercer milenio, los objetivos siguientes, que consideramos de capital importancia
para establecer el área Europea de educación superior y promocionar el sistema
Europeo de enseñanza superior en todo el mundo: La adopción de un sistema de
titulaciones fácilmente comprensible y comparable, incluso a través de la puesta en
marcha del Suplemento del Diploma, para promocionar la obtención de empleo y la
competitividad del sistema de educación superior Europeo.
Adopción de un sistema basado esencialmente en dos ciclos fundamentales,
diplomatura (pregrado) y licenciatura (grado). El acceso al segundo ciclo requerirá que
los estudios de primer ciclo se hayan completado, con éxito, en un periodo mínimo de
tres años. El diploma obtenido después del primer ciclo será también considerado en
el mercado laboral Europeo como nivel adecuado de cualificación. El segundo ciclo
conducirá al grado de maestría y/o doctorado, al igual que en muchos países
Europeos.
El establecimiento de un sistema de créditos - similar al sistema de ETCS - como
medio adecuado para promocionar una más amplia movilidad estudiantil. Los créditos
se podrán conseguir también fuera de las instituciones de educación superior,
incluyendo la experiencia adquirida durante la vida, siempre que esté reconocida por
las Universidades receptoras involucradas.
Promoción de la movilidad, eliminando los obstáculos para el ejercicio efectivo de libre
intercambio, prestando una atención particular a:
-

el acceso a oportunidades de estudio y formación y servicios relacionados, para
los alumnos.

-

el reconocimiento y valoración de los periodos de estancia en instituciones de
investigación, enseñanza y formación Europeas, sin perjuicio de sus derechos
estatutarios, para los profesores, investigadores y personal de administración.

• Promoción de la cooperación Europea en aseguramiento de la calidad con el objeto
de desarrollar criterios y metodologías comparables.
• Promoción de las dimensiones Europeas necesarias en educación superior,
particularmente dirigidas hacia el desarrollo curricular, cooperación entre instituciones,
esquemas de movilidad y programas de estudio, integración de la formación e
investigación.
Por la presente nos comprometemos a conseguir estos objetivos - dentro del contexto
de nuestras competencias institucionales y respetando plenamente la diversidad de
culturas, lenguas, sistemas de educación nacional y de la autonomía Universitaria para consolidar el área Europea de educación superior. Con tal fin, seguiremos los
modos de cooperación intergubernamental, junto con los de las organizaciones
europeas no gubernamentales con competencias en educación superior. Esperamos
que las Universidades respondan de nuevo con prontitud y positivamente y que
contribuyan activamente al éxito de nuestros esfuerzos.

Convencidos de que el establecimiento del área Europea de Educación Superior
requiere un constante apoyo, supervisión y adaptación a unas necesidades en
constante evolución, decidimos encontrarnos de nuevo dentro de dos años para
evaluar el progreso obtenido y los nuevos pasos a tomar.

Caspar EINEM. Minister of Science and Transport. Austria
Gerard SCHMIT. Director General of French Community. Ministry for Higher Education
and Research. Belgium
Jan ADE. Director General. Ministry of the Flemish Community. Department of
Education. Belgium
Anna Mmia TOTOMANOVA. Vice Minister of Education and Science. Bulgaria
Eduard ZEMAN. Minister of Education, Youth and Sport. Czech Republic
Margrethe VESTAGER. Minister of Education. Dermnark
Tonis LUKAS. Minister of Education. Estonia
Maija RASK. Minister of Education and Science. Finland
Claude ALLEGRE. Minister of National Education, Research and Technology. France
Wolf-Michael CATENHUSEN. Parliamentary State Secretary Federal Ministry of
Education and Research. Germany
Ute ERDSIEK-RAVE. Minister of Education, Science, Research And Culture of the
Land Scheswig-Holstein. Permanent Conference of the Ministers of Culture of the
German Länders
Gherassimos ARSENIS. Minister of Public Education and Religious Affairs. Greece
Adam KISS. Deputy State Secretary for Higher Education and Science. Hungary
Gudridur SIGURDARDOTTIR. Secretary General. Ministry of Education, Science and
Culture. Iceland
Pat DOWLING. Principal Officer. Ministry for Education and Science. Ireland
Ortensio ZECCHINO. Minister of University and Scientific And Technological Research
Italy
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REAL DECRETO 55/2005, de 21 de enero, por el
que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios
universitarios oficiales de Grado.

El proceso de construcción del Espacio Europeo de
Educación Superior, iniciado con la Declaración de Bolonia de 1999, incluye entre sus objetivos la adopción de un
sistema flexible de titulaciones, comprensible y comparable, que promueva oportunidades de trabajo para los
estudiantes una mayor competitividad internacional del
sistema de educación superior europeo.
La citada declaración establece un horizonte temporal
para la plena consecución de este espacio hasta el año
2010, y se prevén fases bienales de realización, cada una
de las cuales finaliza con una conferencia de ministros
responsables de la educación superior, en la que se revisa
lo conseguido y se establecen nuevas directrices para el
futuro. Hasta la fecha se han llevado a cabo la Conferencia
de Praga en el año 2001 y la de Berlín en 2003, y está prevista la celebración de la próxima reunión ministerial en
Bergen, Noruega, en el mes de mayo de 2005.
Este nuevo sistema de titulaciones, tal y como se ha
reafirmado en la comunicación de la Conferencia de Berlín, ha de basarse en dos niveles nítidamente diferenciados, denominados, respectivamente, Grado y Posgrado,
que, en su conjunto se estructuran a su vez en tres
ciclos.
El primer nivel, o de Grado, comprende las enseñanzas universitarias de primer ciclo y tiene como objetivo
lograr la capacitación de los estudiantes para integrarse
directamente en el ámbito laboral europeo con una cualificación profesional apropiada. El segundo nivel, comprensivo de las enseñanzas de Posgrado, integra el
segundo ciclo de estudios, dedicado a la formación avanzada y conducente a la obtención del título de Máster, y el
tercer ciclo, conducente a la obtención del título de Doctor, que representa el nivel más elevado en la educación
superior.
Por otra parte, y en virtud de la competencia atribuida al Estado por el artículo 149.1.30.a de la Constitución Española, sobre regulación de las condiciones
para la obtención de títulos académicos y profesionales, y de acuerdo con lo establecido en la disposición
final tercera de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, corresponde al Gobierno el establecimiento de los títulos universitarios de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional. Para el
ejercicio de dicha competencia, la citada ley orgánica,
tras haber previsto en su artículo 37 la estructuración
en ciclos de las enseñanzas universitarias, ha venido a
promover la integración del sistema universitario español según las líneas emanadas para la construcción del
Espacio Europeo de Educación Superior, al que dedica
su título XIII, y autoriza al Gobierno, en su artículo 88.2,
a proceder al establecimiento, reforma o adaptación de
las modalidades cíclicas de cada enseñanza y los títulos
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional correspondientes.
Este real decreto pretende ser una de las piezas normativas clave en el desarrollo de los objetivos de la ley
mencionada, ya que, por un lado, aborda la nueva estructuración de las enseñanzas universitarias y, por otro, establece la regulación del primer ciclo de aquellas, el Grado;
el segundo nivel de Posgrado, comprensivo del segundo
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y tercer ciclos, se remite a su desarrollo reglamentario
específico.
Con esta regulación se inicia la transformación de las
enseñanzas universitarias oficiales, en un proceso que se
desarrollará de modo progresivo hasta el año 2010, con el
espacio temporal de reflexión necesario en función de los
estudios que se pretendan abordar y con la participación
de todos los agentes académicos y sociales implicados.
Este nuevo marco normativo permitirá diseñar los nuevos
títulos con la adecuada flexibilidad, en función de las singularidades científicas y profesionales de cada uno de
ellos y en armonía con las tendencias existentes en
Europa.
El establecimiento de los nuevos títulos no habrá
de suponer merma alguna en la consideración de
aquellos a los que sustituyan y su implantación será,
en todo caso, plenamente respetuosa con la totalidad
de los derechos académicos y profesionales de que
vengan disfrutando los titulados conforme a la anterior ordenación. Así, el Gobierno, a lo largo del proceso de creación de cada uno de los nuevos títulos,
concretará en la correspondiente norma, las equivalencias que en cada caso pudieran corresponder respecto de los anteriores.
Las enseñanzas oficiales del ciclo de Grado se regulan
con un objetivo formativo claro, que no es otro que el de
propiciar la consecución por los estudiantes de una formación universitaria que aúne conocimientos generales
básicos y conocimientos transversales relacionados con
su formación integral, junto con los conocimientos y
capacidades específicos orientados a su incorporación al
ámbito laboral. Asimismo, este real decreto contiene los
requisitos necesarios para que el Gobierno, tras estudiar
las propuestas elaboradas en el seno de la comunidad
universitaria y contando con la participación de los sectores profesionales y colegios oficiales, así como la de los
sindicatos y restantes agentes sociales implicados, pueda
establecer títulos universitarios específicos de Grado con
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así
como las condiciones a las que habrán de ajustarse las
universidades para la elaboración de los respectivos planes de estudios. Ello permitirá que estas diversifiquen su
oferta y establezcan itinerarios de libre configuración
curricular.
Esta norma de carácter general responde a la reserva
competencia) a favor del Estado contenida en el artículo
149.1.30.a de la Constitución Española, y se dicta en uso
de la autorización otorgada al Gobierno por el artículo
88.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, y para su elaboración ha emitido informe
el Consejo de Coordinación Universitaria.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación
y Ciencia, con la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 21 de enero de 2005,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
1. Este real decreto tiene por objeto establecer la
estructura de las enseñanzas universitarias oficiales españolas, de acuerdo con las líneas generales emanadas del
Espacio Europeo de Educación Superior y de conformidad con lo previsto en el artículo 88.2 de la Ley Orgánica
6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades.
2. Asimismo, este real decreto regula los aspectos
básicos de la ordenación de los estudios universitarios de
primer ciclo conducentes a la obtención del correspondiente título oficial.
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Definiciones.

A los efectos de este real decreto, se entiende por:
a) Título oficial: el expedido por las universidades,
acreditativo de la completa superación de un plan de
estudios de carácter oficial, con validez académica y profesional en todo el territorio nacional.
b) Título propio: el expedido por las universidades,
acreditativo de la superación de otras enseñanzas impartidas en uso de su autonomía, carente de los efectos que
las disposiciones legales otorguen a los títulos oficiales.
c) Directrices generales comunes: las establecidas
por el Gobierno y que son aplicables a todos los planes de
estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter
oficial, con validez académica y profesional en todo el
territorio nacional.
d) Directrices generales propias: las establecidas por
el Gobierno para cada título universitario oficial a las cuales deben ajustarse las universidades en la elaboración de
los respectivos planes de estudios, para que estos puedan
ser homologados.
e) Plan de estudios: el diseño curricular concreto
respecto de unas determinadas enseñanzas realizado por
una universidad, sujeto a las directrices generales comunes y a las correspondientes directrices generales propias, cuya superación da derecho a la obtención de un
título universitario de Grado de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional.
f) Contenidos formativos comunes: conjunto de
conocimientos, aptitudes y destrezas necesarios para
alcanzar los objetivos formativos del título. Serán establecidos en las directrices generales propias y de obligada inclusión en todos los planes de estudios que conducen a la obtención de un mismo título universitario
oficial.
g) Crédito: la unidad de medida del haber académico
regulada en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, que comprende las enseñanzas teóricas y prácticas,
con inclusión de otras actividades académicas dirigidas,
así como las horas de estudio y de trabajo que el estudiante deba dedicar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de las materias del correspondiente plan de estudios, que representa la cantidad de
trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios y que se obtiene por la superación de
cada una de las materias que integran los planes de estudios de las diversas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional.

Artículo 4.
tarias.
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Precios públicos de las enseñanzas universi-

Los estudios conducentes a la obtención de títulos de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional e
impartidos en universidades públicas estarán sometidos
al régimen de precios públicos que, en el ámbito de sus
competencias, establezcan las comunidades autónomas
de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Artículo 5. Seguro escolar.
A los estudiantes matriculados en enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales universitarios les
serán de aplicación las normas sobre régimen del seguro
escolar contenidas en la Ley de 17 de julio de 1953 y en la
normativa dictada en su desarrollo, en particular, el Real
Decreto 270/1990, de 16 de febrero, por el que se incluyen
en el régimen del seguro escolar los alumnos que cursen
el tercer ciclo de estudios universitarios conducentes al
título de Doctor, sin perjuicio de las previsiones contenidas en el Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, por el
que se aprueba el Estatuto del becario de investigación,
sobre la la Seguridad Social de los becarios.
CAPÍTULO II
Estructura de las enseñanzas universitarias
Artículo 6. Estructura general.
Las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional comprenderán estudios de Grado y de
Posgrado y se estructurarán en ciclos, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 37 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, y en este real
decreto.
Artículo 7. Enseñanzas de Grado.
El primer ciclo de los estudios universitarios comprenderá enseñanzas básicas y de formación general,
junto a otras orientadas a la preparación para el ejercicio
de actividades de carácter profesional. La superación del
ciclo dará derecho a la obtención del correspondiente
título, con la denominación que, en cada caso, acuerde el
Gobierno.
Artículo 8. Enseñanzas de Posgrado.

Artículo 3. Expedición de los títulos universitarios.
1. Los títulos universitarios oficiales serán expedidos
en nombre del Rey por el rector de la universidad en que
se hubieran concluido los estudios que den derecho a su
obtención, de acuerdo con los requisitos que respecto a
su formato, texto y procedimiento de expedición se establezcan mediante orden por el Ministerio de Educación y
Ciencia, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria.
En tanto no se produzca la expedición material del
título oficial, el interesado podrá solicitar, desde el
momento en que abone los correspondientes derechos, la
expedición de una certificación supletoria provisional que
sustituirá a aquel y gozará de idéntico valor a efectos del
ejercicio de los derechos a él inherentes.
2. Los diplomas y títulos propios serán expedidos
por el rector en nombre de la universidad y tanto su denominación como el texto y formato en que se confeccionen
no deberán inducir a confusión con los oficiales. En dichos
títulos deberá hacerse mención expresa de que carecen
de carácter oficial.

1. El segundo ciclo de los estudios universitarios
estará dedicado a la formación avanzada, de carácter
especializada o multidisciplinar, dirigida a una especialización académica o profesional o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras. La superación del ciclo
dará derecho a la obtención del título de Máster.
2. El tercer ciclo de los estudios universitarios tendrá
como finalidad la formación avanzada del estudiante en
las técnicas de investigación, podrá incluir cursos, seminarios u otras actividades dirigidas a la formación investigadora e incluirá la elaboración y presentación de la
correspondiente tesis doctoral, consistente en un trabajo
original de investigación. La superación del ciclo dará
derecho a la obtención del título de Doctor, que representa el nivel más elevado en la educación superior, acredita el más alto rango académico y faculta para la docencia y la investigación, de acuerdo con la legislación
vigente.
3. La regulación de los estudios universitarios oficiales de Posgrado será objeto de desarrollo reglamentario
específico.
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CAPÍTULO III
Regulación de los estudios universitarios oficiales de
Grado
Artículo 9. Establecimiento de los títulos universitarios
oficiales de Grado.
1. Los títulos universitarios de Grado que tengan
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así
como las directrices generales propias de los planes de
estudios que deban cursarse para su obtención, serán
establecidos por real decreto del Consejo de Ministros,
bien por propia iniciativa, previo informe del Consejo de
Coordinación Universitaria, bien a propuesta de este Consejo, según lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
2. Los títulos universitarios de Grado surtirán efectos académicos plenos y habilitarán, en su caso, para
actividades de carácter profesional, de acuerdo con la
normativa vigente.
3. Para el establecimiento de un título oficial de
Grado, el informe del Consejo de Coordinación Universitaria deberá contener referencia expresa, al menos, a los
siguientes aspectos:
a) Denominación específica del título, número total
de créditos, contenidos formativos comunes y número
mínimo de créditos asignados a cada uno de ellos.
b) Especificación de los objetivos del título, así como
de los conocimientos, aptitudes y destrezas que deban
adquirirse para su obtención con referencia a la concreción de estos en los contenidos formativos comunes.
c) El perfil profesional asociado al título.
d) Relevancia del título para el desarrollo del conocimiento y para el mercado laboral español y europeo.
e) Justificación de su incorporación al Catálogo de títulos universitarios oficiales en la que se habrá de considerar
particularmente su adecuación con las líneas generales
emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior.
4. No procederá establecer un título universitario
oficial de Grado cuyos contenidos formativos coincidan
sustancialmente con los de otro título oficial. En los casos
en que el establecimiento de un título implique la extinción de títulos universitarios ya existentes, deberá hacerse
constar expresamente.
5. El real decreto por el que se establece un título
universitario oficial de Grado se adoptará de conformidad
con las directrices generales comunes previstas en este
real decreto e incluirá las correspondientes directrices
generales propias.
6. El establecimiento de un título universitario oficial
de Grado comportará su inclusión en el Catálogo de títulos universitarios oficiales y, en su caso, la supresión de la
inscripción en el mencionado catálogo del título o títulos
anteriores cuando proceda. A estos efectos, el Gobierno
determinará, en las normas de establecimiento de títulos,
las condiciones para la homologación de los títulos anteriores a los nuevos, así como para la adaptación de las
enseñanzas que aquellos determinen.
Artículo 10. Directrices generales comunes.
1. El número total de créditos de las enseñanzas y actividades académicas conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Grado estará comprendido entre 180 y 240.
2. Podrán excluirse de este cómputo los créditos
correspondientes a la realización del proyecto de fin de
carrera y las prácticas tuteladas cuando estos deriven de
normas, decisiones o prácticas comunes establecidas en
la Unión Europea o, en su caso, de acuerdo con la normativa vigente, constituyan un requisito para el ejercicio de
actividades profesionales reguladas, así como los corres-
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pondientes al conocimiento de idiomas extranjeros. Las
directrices generales propias de cada título establecerán
las condiciones para la realización de estos trabajos.
3. En los supuestos en que ello venga exigido por el
cumplimiento de normas de derecho comunitario, el
Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación
Universitaria, podrá asignar un número distinto de créditos a determinadas enseñanzas.
4. Todos los planes de estudios conducentes a la
obtención de una misma titulación oficial habrán de contar con el mismo número de créditos.
5. Las directrices generales propias de estos títulos
no podrán incorporar el reconocimiento oficial de especialidades y se orientarán a la adquisición de una cualificación profesional con significación en el ámbito laboral,
que, en su caso, y de acuerdo con la normativa vigente,
posibilite el acceso al ejercicio de actividades profesionales dentro de un determinado ámbito, sin perjuicio de
otros posibles requisitos exigidos por la normativa
vigente respecto de las profesiones reguladas.
Artículo 11. Directrices generales propias.
1. Las directrices generales propias correspondientes a cada título específico de Grado determinarán el
número de créditos de los planes de estudios que deberán ser superados para la obtención del correspondiente
título oficial.
2. Las directrices generales propias de cada título de
Grado especificarán los contenidos formativos comunes,
una breve descripción de sus materias y el número de
créditos que se les deberá asignar en sus respectivos planes de estudios.
3. El número de créditos fijado por las directrices
generales propias para el conjunto de los contenidos formativos comunes de los planes de estudios conducentes a
la obtención de un título de Grado será de un mínimo del
50 por ciento y un máximo del 75 por ciento del número
total de créditos correspondientes a esa titulación.
4. Las directrices generales propias especificarán los
efectos académicos y, en su caso, y de acuerdo con la
normativa vigente, las competencias profesionales inherentes a la obtención del título, sin perjuicio de lo que, en
su caso, establezca la normativa específica para el acceso
al ejercicio de profesiones reguladas.
Artículo 12. Elaboración y aprobación de los planes de
estudios.
1. Los planes de estudios conducentes a la obtención
de los títulos universitarios oficiales de Grado serán elaborados y aprobados por las universidades, en la forma
que determinen sus estatutos o normas de organización y
funcionamiento, previa autorización de su implantación
por el órgano competente de la respectiva comunidad
autónoma. Deberán ajustarse a las directrices generales
comunes previstas en este real decreto y a las directrices
generales propias que el Gobierno establezca para cada
título, y deberán ser sometidos al proceso de homologación, de acuerdo con la normativa vigente al respecto.
2. Los referidos planes de estudios tendrán una
vigencia temporal mínima equivalente al número de años
académicos en que se organicen dichas enseñanzas y su
extinción se regirá por lo dispuesto en el artículo 14.3 y 4.
Artículo 13. Contenido de los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales
de Grado.
1. Los contenidos de los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales de
Grado se ordenarán distinguiendo entre:
a) Contenidos formativos comunes establecidos en
las directrices generales propias de cada título.
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b) Contenidos formativos específicos determinados
discrecionalmente por la universidad.
2. Respecto de cada una de las materias que componen los planes de estudios, las universidades deberán
concretar los objetivos, conocimientos, aptitudes y destrezas que se deben adquirir, la descripción de contenidos
y el número de créditos asignados a cada una de ellas.
3. Las universidades podrán valorar en créditos la
realización de prácticas en empresas o instituciones, de
trabajos profesionales académicamente dirigidos e integrados en el plan de estudios, así como el reconocimiento
de los estudios o actividades formativas realizados en el
marco de programas universitarios o interuniversitarios,
nacionales o internacionales.
4. Los planes de estudios especificarán, asimismo, la
estructura académica de sus enseñanzas y su ordenación
temporal, con especial atención al objetivo de facilitar la
movilidad de los estudiantes.
Artículo 14. Modificación y extinción de los planes de
estudios.
1. Las modificaciones de un plan de estudios serán
aprobadas por las universidades, en la forma en que
determinen sus estatutos o normas de organización y
funcionamiento y sometidas al procedimiento previsto en
la normativa vigente.
2. Las modificaciones de un plan de estudios, ya
sean de carácter total o parcial, se ajustarán a lo dispuesto
en el artículo 6 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero,
sobre homologación de planes de estudios y títulos de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
3. La extinción de un plan de estudios conducente a
la obtención de un título oficial de Grado podrá producirse por los siguientes motivos:
a) Implantación de un nuevo plan de estudios correspondiente al mismo título oficial en la misma universidad.
b) Cese de la impartición de las enseñanzas acordado por la comunidad autónoma, que deberá ser comunicado, al menos, con tres meses de antelación al
comienzo del curso académico al Consejo de Coordinación Universitaria.
4. Los planes de estudios se extinguirán curso por
curso. Una vez extinguido cada curso y sin perjuicio de
las normas de permanencia que sean de aplicación, las
universidades deberán garantizar procedimientos que
posibiliten la superación de dicho curso por los estudiantes en los dos cursos académicos siguientes.
Artículo 15.

Planes de estudios conjuntos.

1. Las universidades españolas podrán, mediante
convenio, organizar planes de estudios conjuntos conducentes a la obtención de un único título oficial de Grado y
cuyas enseñanzas sean impartidas en dos o más universidades. A tal fin, se presentará ante el Consejo de Coordinación Universitaria una solicitud conjunta de homologación del plan de estudios, acompañada del correspondiente
convenio en el que se especificará qué universidad será
responsable de la tramitación de los expedientes de los
estudiantes, así como las particularidades referidas a la
expedición y registro del título.
2. Las universidades podrán celebrar convenios con
universidades extranjeras para la impartición de planes
de estudios conjuntos conducentes a una única o a una
doble titulación. El Ministerio de Educación y Ciencia
regulará las particularidades que resulten de aplicación a
la homologación de dichos planes y títulos.
3. En los supuestos de modificación y extinción de
planes de estudios conjuntos regirá, además de lo dis-
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puesto en este real decreto y en la normativa específica
de homologación de planes de estudios, lo que se establezca en el convenio celebrado entre las universidades,
siempre y cuando no contravenga lo dispuesto en las citadas normas.
Disposición adicional primera. Inscripción de nuevos
títulos en el Catálogo de títulos universitarios oficiales.
1. El Catálogo de títulos universitarios oficiales subsiste y se rige por los criterios establecidos en el Real
Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, sobre homologación de títulos a los del Catálogo de títulos universitarios
oficiales, creado por el Real Decreto 1497/1987, de 27 de
noviembre.
2. Los nuevos títulos oficiales de Grado establecidos
con arreglo a lo dispuesto en este real decreto deberán ser
inscritos en el Catálogo de títulos universitarios oficiales.
3. Los actuales títulos del catálogo serán sustituidos
paulatinamente por los nuevos títulos oficiales que se establezcan en aplicación de este real decreto. El proceso de
renovación del Catálogo de títulos universitarios oficiales
deberá completarse antes del 1 de octubre de 2007.
Disposición adicional segunda. Desarrollo temporal de
la implantación.
El desarrollo temporal de la implantación de los nuevos planes de estudios se hará en función de las disponibilidades económicas de las instituciones responsables
de la enseñanza universitaria.
Disposición transitoria primera. Elaboración y homologación de los nuevos planes de estudios.
1. En el plazo máximo de tres años a partir de la
aprobación del real decreto de establecimiento de un
título de Grado, las universidades que vengan impartiendo enseñanzas conducentes a los títulos oficiales
suprimidos del catálogo en aplicación del artículo 9.6 de
este real decreto remitirán para su homologación al Consejo de Coordinación Universitaria el plan de estudios
asociado al nuevo título oficial.
2. En caso de incumplimiento de lo establecido en el
apartado anterior, el Consejo de Coordinación Universitaria elevará un informe al Ministerio de Educación y Ciencia para la revocación de la homologación del título o
títulos suprimidos o del acuerdo de homologación del
plan de estudios conducente a la obtención de alguno de
estos.
3. A partir del 1 de marzo de 2005, el Consejo de
Coordinación Universitaria, sin perjuicio de continuar la
tramitación de los expedientes que con anterioridad
hayan tenido entrada en él, no homologará planes de
estudios conducentes a la obtención de nuevas titulaciones, ni el Gobierno homologará los títulos oficiales universitarios correspondientes, que no se ajusten a lo dispuesto en este real decreto.
Disposición transitoria segunda. Criterios generales de
convalidación y adaptación de estudios.
Hasta tanto el Consejo de Coordinación Universitaria
no regule, en función de lo previsto en el artículo 36 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, los criterios generales a que habrán de ajustarse las
universidades en materia de convalidación y adaptación
de estudios cursados en centros académicos españoles y
extranjeros, seguirán siendo de aplicación los reseñados
en el apartado uno del anexo 1 del Real Decreto 1497/1987,
de 27 de noviembre, por el que se establecen directrices
generales comunes de los planes de estudios de los títu-
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Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario.

Disposición transitoria tercera. Títulos universitarios
oficiales en vigor.

Corresponde al Ministro de Educación y Ciencia y a
las universidades dictar, en el ámbito de sus respectivas
competencias, las disposiciones necesarias para la aplicación de este real decreto.

Este real decreto y los reales decretos por los que se
establecen nuevos títulos universitarios de Grado que
apruebe el Gobierno no afectarán a los efectos académicos o profesionales de los títulos actualmente vigentes.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogado el Real Decreto 1496/1987, de 6 de
noviembre, sobre obtención, expedición y homologación
de títulos universitarios, sin perjuicio de su aplicación a
las enseñanzas anteriores, hasta su definitiva extinción de
acuerdo con lo previsto en este real decreto.
2. Queda derogado el Real Decreto 1497/1987, de 27
de noviembre, por el que se establecen directrices generales comunes de los planes de estudios de los títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto
49/2004, de 19 de enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional.
El artículo 6 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero,
sobre homologación de planes de estudios y títulos de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,
queda redactado como sigue:
«Artículo 6. Homologación en el supuesto de
modificación del plan de estudios.
1. La modificación de un plan de estudios que
afecte a un número superior al 10 por ciento de los
créditos relativos a los contenidos formativos comunes, o de las materias troncales de los actuales planes, incluidos en las directrices generales propias,
implicará la extinción del plan de estudios en vigor
y, en consecuencia, se considerará como nuevo plan
de estudios que deberá ser sometido al procedimiento de homologación previsto en los artículos 4
y 5.
2. Si la modificación afecta a un número igual o
inferior al 10 por ciento de los créditos a que se
refiere el apartado anterior, o sólo afecta a contenidos establecidos discrecional mente por la universidad, deberá ser comunicada al Consejo de Coordinación Universitaria, con carácter previo a su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», a los
efectos de que por la Secretaría General del citado
Consejo se proceda a la comprobación de su correspondencia con las directrices generales comunes y
propias del correspondiente título. La Secretaría
General del Consejo comunicará dichas modificaciones a la respectiva comunidad autónoma, así como
al órgano competente del Ministerio de Educación y
Ciencia.
3. Las modificaciones de los planes de estudios
deberán incluir las necesarias previsiones sobre los
mecanismos de reconocimiento de créditos para los
estudiantes que vinieran cursando el plan anterior.»
Disposición final segunda. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en
el artículo 149.1.30.a de la Constitución Española y en uso
de la autorización otorgada al Gobierno por el artículo
88.2 y la disposición final tercera de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y es de
aplicación en todo el territorio nacional.

El presente real decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Dado en Madrid, el 21 de enero de 2005.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Educación y Ciencia,
MARÍA JESÚS SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS
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REAL DECRETO 56/2005, de 21 de enero, por el
que se regulan los estudios universitarios oficiales de Posgrado.

La contribución del sistema universitario español a la
conformación de los Espacios Europeos de Educación
Superior y de Investigación y su plena integración en
ellos constituye uno de los principales elementos, en la
sociedad del conocimiento, para la consecución del
objetivo trazado en las Cumbres de Lisboa y Barcelona
para lograr que los sistemas educativos europeos se
conviertan en una referencia de calidad mundial para el
año 2010.
Tal integración comporta una profunda transformación de todos los aspectos tocantes a la estructura universitaria española, a la vez que supone un hito de histórica
importancia tanto en su propia génesis como en su concepción metodológica y en sus objetivos, que trasciende
los propósitos inspiradores en cada momento de las
sucesivas reformas operadas en el sistema universitario
español a lo largo del tiempo y ofrece una oportunidad de
renovación.
Iniciada ya tan esencial reforma mediante la promulgación del Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el
que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios de Grado,
debe también acometerse la regulación de los estudios
de Posgrado, comprensivos de las enseñanzas de
segundo y tercer ciclos, conducentes a la obtención de los
correspondientes títulos oficiales de Máster y Doctor.
La comunicación de la Conferencia de Berlín, celebrada por los ministros europeos responsables de la educación superior el día 19 de septiembre de 2003, ha venido
a reafirmar la importancia de todo este proceso convergente. En él destaca la importancia de los estudios europeos de Posgrado como uno de los principales elementos
para reforzar el atractivo de la educación superior europea en el contexto internacional.
Este real decreto tiene como objeto ofrecer el marco
jurídico que haga posible a las universidades españolas
estructurar, con flexibilidad y autonomía, sus enseñanzas
de Posgrado de carácter oficial, para lograr armonizarlas
con las que se establezcan en el ámbito no sólo europeo,
sino mundial. Se introduce, en consecuencia, en el sistema universitario español, junto al título de Doctor, de
larga tradición en nuestra estructura educativa, el título
oficial de Máster y se regulan los estudios conducentes a
la obtención de ambos.
La diversidad de las universidades españolas y,
dentro de ellas, de los distintos ámbitos de conocimiento aconsejan dotar a los estudios de Posgrado de
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Dado en Madrid, el 21 de enero de 2005.
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La Ministra de Educación y Ciencia,
MARÍA JESÚS SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS
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la mayor flexibilidad para que, en el ámbito de su autonomía, las universidades definan y desarrollen sus
estrategias y la organización de la formación especializada e investigadora. Por ello, la responsabilidad de
organizar estos programas corresponde a las universidades, que determinarán tanto la composición y normas de funcionamiento de la comisión de estudios de
Posgrado como los centros universitarios encargados
de su desarrollo.
Se establecen, asimismo, los procedimientos que
garantizan que la oferta de estas enseñanzas y títulos oficiales responda a criterios de calidad y a una adecuada
planificación que atienda los requerimientos científicos y
profesionales de la sociedad.
Esta nueva regulación de los estudios de Posgrado, al
no imponer directrices generales propias sobre los contenidos formativos de sus enseñanzas, promueve su flexibilidad y posibilidad de adecuación a los cambios que sean
necesarios, ello sin perjuicio del establecimiento, en este
real decreto, de las correspondientes directrices generales comunes que garanticen los requisitos mínimos que
han de cumplir en su estructura y organización académica. Con ello, se favorece la colaboración entre departamentos de una misma universidad y entre universidades,
españolas y extranjeras, para que puedan organizar conjuntamente programas de Posgrado conducentes a la
obtención de un mismo título o de una múltiple titulación
oficial de Máster o de Doctor.
Toda esta nueva concepción que subyace en el conjunto normativo formado por este y el anteriormente
citado Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, supone la
profundización en la autonomía universitaria, lo que a su
vez implica un reto para la universidad española que
cobra un notable protagonismo no sólo como motor
principal del establecimiento de los nuevos planes de
estudios, sino como responsable de la organización de
los programas de Posgrado, en los que sólo de forma
excepcional el Gobierno establecerá directrices generales propias.
Este real decreto responde a la reserva competencial
a favor del Estado contenida en el artículo 149.1.30.ª de la
Constitución Española, y se dicta en uso de la autorización otorgada al Gobierno por el artículo 88.2 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y
para su elaboración ha emitido informe el Consejo de
Coordinación Universitaria.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación
y Ciencia, con la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día 21 de enero de 2005,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.

Objeto.

Este real decreto tiene por objeto regular los aspectos
básicos de la ordenación de los estudios oficiales de Posgrado, comprensivo del segundo y tercer ciclos del sistema español de educación universitaria, en consonancia
con las líneas generales emanadas del Espacio Europeo
de Educación Superior y de conformidad con lo previsto
en el artículo 88.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades.
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Artículo 2. Programas oficiales de Posgrado.
Los estudios oficiales de Posgrado tienen como finalidad la especialización del estudiante en su formación
académica, profesional o investigadora y se articulan en
programas integrados por las enseñanzas conducentes a
la obtención de los títulos de Máster o Doctor.
Artículo 3. Acceso a los estudios oficiales de Posgrado.
1. Sin perjuicio de las condiciones específicas contenidas en el artículo 10.3 respecto del doctorado, para el
acceso a los estudios oficiales de Posgrado será necesario
estar en posesión del título de Grado u otro expresamente
declarado equivalente. Excepcionalmente, y previa solicitud individual y razonada del interesado, las universidades, mediante resolución rectora¡, previo informe vinculante del Consejo de Dirección, podrán admitir a aquellos
estudiantes que, sin estar en posesión del correspondiente título, acrediten haber superado al menos 180 créditos correspondientes a las enseñanzas de primer ciclo,
siempre y cuando entre estos esté comprendida la totalidad de los contenidos formativos comunes de un título de
Grado.
2. Los estudiantes que estén en posesión de un título
de educación superior extranjero y pretendan cursar en
España estudios de Posgrado podrán acceder a estos previa homologación de aquel al título español que habilite
para dicho acceso, de conformidad con el procedimiento
previsto en la normativa vigente al respecto.
No obstante lo anterior, las universidades podrán
admitir a titulados conforme a sistemas educativos extranjeros sin necesidad de la homologación de sus títulos,
previa comprobación de que aquellos acreditan un nivel de
formación equivalente a los correspondientes títulos españoles de Grado y que facultan en el país expedidor del
título para el acceso a estudios de Posgrado. Esta admisión
no implicará, en ningún caso, la homologación del título
extranjero de que esté en posesión el interesado, ni su
reconocimiento a otros efectos que el de cursar los estudios de Posgrado. Una vez superadas las enseñanzas de
Posgrado correspondientes, los títulos de Máster o de Doctor obtenidos tendrán plena validez oficial.
3. Los estudiantes podrán acceder a cualquier programa oficial de Posgrado relacionado o no científicamente con su currículo universitario, y en cualquier universidad, previa admisión efectuada por el órgano
responsable del indicado programa, conforme a los requisitos de admisión específicos y criterios de valoración de
méritos que, en su caso, establezca la universidad.
Artículo 4. Elaboración de programas de Posgrado.
1. Los programas de Posgrado se elaborarán y organizarán en la forma que establezca cada universidad, de
acuerdo con los criterios y requisitos académicos que se
contienen en este real decreto.
2. A tal fin, los citados programas serán propuestos,
a iniciativa del órgano responsable de su desarrollo, por
una comisión de estudios de Posgrado designada por la
universidad. Dichos programas deberán ser aprobados
por el Consejo de Gobierno de la universidad.
3. En una misma universidad no podrán aprobarse
dos o más programas oficiales de Posgrado cuyos objetivos y contenidos coincidan sustancialmente.
Artículo 5. Aprobación de programas de Posgrado.
1. La implantación de los programas oficiales de
Posgrado requerirá los informes previos favorables de la
comunidad autónoma correspondiente y del Consejo de
Coordinación Universitaria.
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2. A fin de evacuar el citado informe, antes del 15 de
febrero de cada año, las universidades enviarán al Consejo de Coordinación Universitaria la relación de los programas de Posgrado de nueva implantación para el curso
académico siguiente.
3. Una vez emitido el informe favorable del citado
órgano consultivo, el Ministro de Educación y Ciencia
aprobará la relación de los programas de Posgrado de
nueva implantación cuyas enseñanzas tengan carácter
oficial y conduzcan a la obtención del título correspondiente. Dicha relación será publicada en el «Boletín Oficial
del Estado».
Artículo 6. Evaluación de los programas de Posgrado.
1. Una vez implantados, los programas oficiales de
Posgrado conducentes a la obtención de los títulos de
Máster o Doctor serán evaluados por la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación, en colaboración con las comunidades autónomas y las propias universidades.
2. El Ministerio de Educación y Ciencia, previo
informe del Consejo de Coordinación Universitaria, publicará los criterios, indicadores y estándares de calidad
requeridos para la acreditación de los respectivos estudios.
3. El informe de evaluación sobre la calidad de
dichas enseñanzas será remitido a la universidad, al
órgano competente de la correspondiente comunidad
autónoma, al Consejo de Coordinación Universitaria y al
Ministerio de Educación y Ciencia que actuará según lo
dispuesto en la normativa vigente.
Artículo 7. Programas interdepartamentales e interuniversitarios.
1. Los programas oficiales de Posgrado interdepartamentales se organizarán de acuerdo con los requisitos
generales que establece este real decreto y con el procedimiento que establezcan las universidades.
2. Los programas oficiales de Posgrado conjuntos
que, en su caso, establezcan las universidades deberán
ajustarse a los requisitos y criterios contenidos en este
real decreto.
3. El convenio que a tal efecto se suscriba especificará cuál de las universidades participantes en el programa de Posgrado será responsable de la tramitación de
los expedientes de los estudiantes, así como de la expedición y registro de un único título conjunto oficial de Posgrado, o bien si cada universidad expedirá el título correspondiente, con sujeción a los requisitos establecidos en la
orden del Ministerio de Educación y Ciencia a que se
refiere el artículo 3.1 del Real Decreto 55/2005, de 21 de
enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado.
4. Las universidades podrán celebrar convenios con
universidades extranjeras para el desarrollo de programas oficiales de Posgrado conjuntos. La elaboración,
requisitos y aprobación del programa deberá ajustarse a
lo establecido en este real decreto. El Ministerio de Educación y Ciencia regulará las particularidades que resulten
de aplicación al presente supuesto.
CAPÍTULO II
Regulación de los estudios universitarios de segundo
ciclo conducentes a la obtención del título de Máster
Artículo 8. Estructura.
1. Los estudios universitarios de segundo ciclo conducentes a la obtención del título oficial de Máster ten-
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drán una extensión mínima de 60 créditos y máxima de
120, y estarán dedicados a la formación avanzada, de
carácter especializado o multidisciplinar, dirigida a una
especialización académica o profesional o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras.
2. Los estudios oficiales de Máster podrán incorporar especialidades en la programación de sus enseñanzas
que se correspondan con su ámbito científico, humanístico, tecnológico o profesional.
3. El Gobierno podrá establecer directrices generales
propias y requisitos especiales de acceso en los estudios
conducentes al título oficial de Máster, en aquellos casos
en que, según la normativa vigente, dicho título habilite
para el acceso a actividades profesionales reguladas.
Artículo 9.

Organización.

1. La universidad, a propuesta del órgano responsable del desarrollo de cada programa, asignará un número
determinado de créditos a cada una de las materias y actividades formativas del programa.
2. El órgano responsable del desarrollo del programa
fijará el número mínimo de créditos, así como las materias
del programa que ha de cursar cada estudiante, en función
de la formación previa acreditada por este. En todo caso,
para la obtención del título de Máster será preciso cursar,
dentro del programa, un mínimo de 60 créditos.
3. La universidad, a propuesta del órgano responsable del desarrollo del programa, podrá autorizar la colaboración de profesionales o investigadores que no sean
profesores universitarios, bajo la supervisión de uno o
varios de los profesores del programa. Asimismo, podrá
establecer acuerdos de colaboración con otras instituciones u organismos públicos y privados, así como con
empresas o industrias. Todas estas colaboraciones deberán contar con la autorización previa de la universidad, a
propuesta del órgano responsable del desarrollo del programa.
CAPÍTULO III
Regulación de los estudios oficiales de doctorado
Artículo 10. Organización y admisión.
1. El tercer ciclo de los estudios universitarios tendrá
como finalidad la formación avanzada del doctorando en
las técnicas de investigación. Tal formación podrá articularse mediante la organización de cursos, seminarios u
otras actividades dirigidas a la formación investigadora e
incluirá la elaboración y presentación de la correspondiente tesis doctoral, consistente en un trabajo original de
investigación. La superación del ciclo dará derecho a la
obtención del título de Doctor, que representa el nivel
más elevado en la educación superior, acredita el más
alto rango académico y faculta para la docencia y la investigación, de acuerdo con la legislación vigente.
2. Las universidades, en sus programas oficiales de
Posgrado, establecerán las líneas de investigación de
cada uno de ellos, la relación de profesores e investigadores encargados de la dirección de tesis doctorales, el
número máximo de estudiantes, los criterios de admisión
y selección y, en su caso, la programación y los requisitos
de formación metodológica o científica.
3. El estudiante, una vez obtenido un mínimo de 60
créditos en programas oficiales de Posgrado o cuando se
halle en posesión del título oficial de Máster, podrá solicitar su admisión en el doctorado, siempre que haya completado un mínimo de 300 créditos en el conjunto de sus
estudios universitarios de Grado y Posgrado.
4. La admisión de los estudiantes en el doctorado se
llevará a cabo de acuerdo con el procedimiento y los criterios de selección establecidos por la universidad
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5. Una vez admitido, el estudiante formalizará su
matrícula como estudiante de doctorado. Esta inscripción
le otorgará el derecho a la tutela académica, a la utilización de los recursos necesarios para el desarrollo de su
trabajo y a todos los derechos de participación correspondientes a los estudiantes de programas oficiales de Posgrado.
Artículo 11. Elaboración y autorización de defensa de la
tesis doctoral.
1. Para la elaboración de la tesis doctoral, el órgano
responsable del programa de Posgrado asignará al doctorando un director de tesis, que será un doctor con experiencia investigadora acreditada. La tesis podrá ser codirigida por otro u otros doctores.
2. La tesis doctoral deberá consistir en un trabajo
original de investigación relacionado con los campos
científico, técnico, humanístico o artístico del programa
de Posgrado. La universidad establecerá los procedimientos para garantizar, con anterioridad a su presentación
formal, la calidad de las tesis doctorales.
3. Una vez finalizada la realización de la tesis doctoral, el doctorando, previo informe favorable del director
de la tesis, efectuará su depósito en las condiciones que
determine la universidad.
4. Los doctores podrán remitir las observaciones
que estimen oportunas sobre el contenido de la tesis a la
comisión que establezca la universidad. Asimismo, el
órgano responsable del programa de Posgrado remitirá la
tesis doctoral, junto con toda la documentación que el
proceso de evaluación de la tesis haya generado, a la
comisión para su tramitación. La documentación anterior
irá acompañada de una propuesta de expertos en la materia que puedan formar parte del tribunal encargado de
juzgarla.
5. La comisión, a la vista de la documentación recibida, procederá a la autorización o no de la defensa de la
tesis. En los supuestos de no autorización de la defensa
de la tesis, la comisión deberá comunicar por escrito al
doctorando, al director de tesis y al órgano responsable
del programa de Posgrado las razones de su decisión.
Artículo 12.

Tribunal de evaluación de la tesis.

1. Autorizada la defensa de la tesis doctoral, la comisión nombrará un tribunal compuesto por cinco miembros titulares y dos suplentes, todos con el grado de doctor y con experiencia investigadora acreditada.
2. De dicho tribunal no podrán formar parte más de
dos miembros del mismo órgano responsable del programa oficial de Posgrado, ni más de tres miembros de la
misma universidad. El director de la tesis no podrá formar
parte del tribunal, salvo casos de tesis presentadas en el
marco de acuerdos bilaterales de cotutela con universidades extranjeras que así lo tengan previsto.
3. La comisión designará, entre los miembros del
tribunal, a un presidente y un secretario. La universidad
determinará los requisitos necesarios para poder ser
designado presidente de un tribunal. En caso de renuncia
por causa justificada de un miembro titular del tribunal, el
presidente procederá a sustituirle por el suplente correspondiente.
4. El órgano responsable del programa de Posgrado
remitirá a los miembros del tribunal un ejemplar de la
tesis doctoral.
Artículo 13.

Defensa y evaluación de la tesis doctoral.

1. El acto de defensa de la tesis será convocado por
el presidente y comunicado por el secretario a la comisión
con una antelación mínima de 15 días naturales a su celebración. Tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la
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exposición por el doctorando de la labor realizada, la
metodología, el contenido y las conclusiones, con una
especial mención a sus aportaciones originales.
2. Los miembros del tribunal formularán al doctorando cuantas cuestiones estimen oportunas. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale el presidente del
tribunal.
3. Finalizada la defensa y discusión de la tesis, cada
miembro del tribunal formulará por escrito una valoración sobre ella.
4. El tribunal emitirá la calificación global que finalmente concede a la tesis de acuerdo a la siguiente escala:
«no apto», «aprobado», «notable» y «sobresaliente».
El tribunal podrá otorgar la mención de «cum laude»
si la calificación global es de sobresaliente y se emite, en
tal sentido, el voto favorable de, al menos, cuatro de sus
miembros.
5. El Ministro de Educación y Ciencia y las universidades podrán establecer normas para otorgar menciones
honoríficas o premios a las tesis doctorales que lo merezcan por su alto nivel de calidad, los cuales podrán ser
reflejados en el correspondiente certificado académico.
6. Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad
se ocupará de su archivo y remitirá al Ministerio de Educación y Ciencia y al Consejo de Coordinación Universitaria la correspondiente ficha de tesis que se establezca
reglamentariamente.
Artículo 14. Mención europea en el título de Doctor.
1. Se podrá incluir en el anverso del título de Doctor
la mención «Doctor europeus», siempre que concurran
las siguientes circunstancias:
a) Que durante su etapa de formación en el programa oficial de Posgrado, el doctorando haya realizado
una estancia mínima de tres meses fuera de España en
una institución de enseñanza superior de otro Estado
europeo cursando estudios o realizando trabajos de
investigación que le hayan sido reconocidos por el órgano
responsable del mencionado programa.
b) Que parte de la tesis doctoral, al menos el resumen y las conclusiones, se haya redactado y presentado
en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea distinta a alguna de las lenguas oficiales en España.
c) Que la tesis haya sido informada por un mínimo
de dos expertos pertenecientes a alguna institución de
educación superior o instituto de investigación de un
Estado miembro de la Unión Europea distinto de España.
d) Que, al menos, un experto perteneciente a alguna
institución de educación superior o instituto de investigación de un Estado miembro de la Unión Europea distinto
de España, con el grado de doctor, y distinto de los mencionados en el párrafo anterior, haya formado parte del
tribunal evaluador de la tesis.
2. La defensa de la tesis ha de ser efectuada en la
propia universidad española en la que el doctorando
estuviera inscrito.
Disposición adicional primera. Aplicación del Real
Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y
se regulan los estudios universitarios oficiales de
Grado.
Son de aplicación a los estudios universitarios oficiales de Posgrado las disposiciones contenidas en los capítulos I y II del Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el
que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de
Grado.
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Disposición adicional segunda. Reconocimiento de las
actividades docentes e investigadoras.
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En el conjunto de las actividades docentes e investigadoras individuales de los profesores universitarios, la
docencia, la dirección de programas oficiales de Posgrado
y la dirección de tesis doctorales tendrán el mismo tipo de
reconocimiento académico que el otorgado a las actividades desarrolladas en los estudios de Grado.

2. Los Ingenieros de Armamento y Construcción y
los Ingenieros de Armas Navales podrán obtener los títulos oficiales de Máster y de Doctor conforme a lo dispuesto en el Decreto 3058/1964, de 28 de septiembre, y
normas concordantes. A estos efectos, deberán cumplir
los requisitos generales sobre estudios de Posgrado establecidos en este real decreto que resulten de aplicación, y
las condiciones específicas que, al respecto, establezca el
Ministerio de Defensa.

Disposición adicional tercera. Desarrollo temporal de la
implantación.

Disposición adicional novena. Títulos profesionales en
Ciencias de la Salud.

El desarrollo temporal de la implantación de los nuevos planes de estudios se hará en función de las disponibilidades económicas de las instituciones responsables
de la enseñanza universitaria.

No podrán establecerse programas de posgrado que
coincidan con los contenidos formativos y efectos profesionales de los títulos oficiales de especialista en Ciencias
de la Salud a que se refiere la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

Disposición adicional cuarta. Universidades privadas.
Este real decreto es de aplicación a las universidades
privadas sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 6
y 12 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en relación con sus normas de organización y funcionamiento.
Disposición adicional quinta. Universidades de la Iglesia
Católica.
Los estudios oficiales de Posgrado y la obtención y
expedición de los títulos oficiales de Máster y de Doctor
previstos en este real decreto se ajustarán en las universidades de la Iglesia Católica a lo dispuesto en los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, de conformidad con la disposición adicional cuarta de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
El pleno reconocimiento de efectos civiles previsto en
los mencionados acuerdos para los estudios y enseñanzas de Posgrado requerirá la aplicación de lo dispuesto en
la normativa vigente sobre evaluación de la calidad y
acreditación de las enseñanzas oficiales.
Disposición adicional sexta. Doctorado «honoris causa».
Las universidades podrán nombrar Doctor «honoris
causa» a aquellas personas que, en atención a sus méritos académicos, científicos o personales, sean acreedoras
de tal consideración.
Disposición adicional séptima. Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional
tercera de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, así como en su Estatuto, aprobado por el
Real Decreto 331/2002, de 5 de abril, organizará y desarrollará programas oficiales de Posgrado que acreditará con
los correspondientes títulos de Máster y de Doctor, ambos
de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional, así como otros títulos y diplomas de Posgrado que
ella expida. A tal fin, podrá suscribir los convenios de
colaboración que correspondan con otras universidades
o institutos universitarios de investigación nacionales o
extranjeros.
Disposición adicional octava. Regímenes específicos.
1. Los títulos extranjeros de Doctor podrán ser equivalentes a efectos parciales o totales al correspondiente
español, cuando así se establezca de modo expreso en
acuerdos o convenios internacionales de carácter bilateral o multilateral en los que el Estado español sea parte.

Disposición transitoria primera. Estudiantes que han
iniciado los estudios de tercer ciclo.
1. A los estudiantes que, en la fecha de entrada en
vigor de este real decreto, hubiesen iniciado los estudios
de doctorado, se les aplicarán las disposiciones reguladoras del doctorado y de expedición del título de Doctor por
las que hubieran iniciado los mencionados estudios. En
todo caso, el régimen relativo a elaboración, tribunal,
defensa y evaluación de la tesis doctoral, previsto en los
artículos 11 a 13 de este real decreto, será aplicable a
dichos estudiantes a partir de los seis meses de su entrada
en vigor.
2. No obstante, los estudiantes que hayan cursado
estudios parciales de doctorado, en el marco de lo dispuesto por el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, o normas anteriores, podrán acceder a los programas oficiales
de Posgrado y obtener el título de Máster previsto en este
real decreto, siempre que sean admitidos en ellos, y
podrán solicitar a la correspondiente universidad, a estos
efectos, el reconocimiento de los créditos correspondientes a cursos y trabajos de iniciación a la investigación
realizados.
Disposición transitoria segunda. Implantación de los
programas de Posgrado.
Con la implantación progresiva de los programas de
Posgrado previstos en este real decreto se iniciará la
extinción de los programas de doctorado que estuvieran
en vigor en la universidad de que se trate dentro del
mismo ámbito de conocimiento. En todo caso, los vigentes programas de doctorado deberán comenzar su proceso de extinción antes del 1 de octubre de 2007.
Disposición transitoria tercera. Acceso a los programas
de Posgrado de los titulados conforme a anteriores
sistemas de educación universitaria.
Los poseedores de títulos universitarios oficiales
obtenidos conforme a anteriores sistemas de educación
universitaria podrán ser admitidos a los programas oficiales de Posgrado previstos por este real decreto, sin perjuicio de lo que se pudiera disponer al efecto en los correspondientes reales decretos por los que se establezcan los
títulos universitarios de Posgrado a los que se refiere el
artículo 8.3.
Disposición transitoria cuarta. Títulos oficiales de Posgrado obtenidos conforme a anteriores sistemas de
educación universitaria.
Lo establecido en este real decreto no afectará a los
efectos académicos o profesionales de los títulos oficiales
de Posgrado obtenidos con anterioridad.
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Disposición transitoria quinta. Diploma de Estudios
Superiores en Administración Pública.
Continuará en vigor la Orden de 23 de febrero de 1984,
por la que se reconocen determinados efectos académicos de Posgrado al Diploma de Estudios Superiores en
Administración Pública, obtenido por funcionarios iberoamericanos en el Instituto Nacional de Administración
Pública, en tanto no se proceda a su modificación
mediante orden del Ministro de Educación y Ciencia, previo informe del Ministerio de Administraciones Públicas.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 778/1998, de 30 de
abril, por el que se regula el tercer ciclo de estudios universitarios, la obtención y expedición del título de Doctor
y otros estudios de Posgrado, sin perjuicio de su aplicación a los programas de doctorado iniciados con anterioridad hasta su definitiva extinción, de acuerdo con lo
previsto en este real decreto.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en
el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española y en uso
de la autorización otorgada al Gobierno por el artículo 88.2 y la disposición final tercera de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y es de
aplicación en todo el territorio nacional.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Corresponde al Ministro de Educación y Ciencia y a
las universidades dictar, en el ámbito de sus respectivas
competencias, las disposiciones que sean necesarias para
la aplicación de lo dispuesto en este real decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
1258

CORRECCIÓN de errores de la Ley 3/2004,
de 23 de noviembre, de montes y ordenación
forestal.

Advertidos errores en la publicación del texto de la
Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestal (Boletín Oficial del
Estado núm. 7, de 8 de enero de 2005), se procede a su
rectificación en el siguiente sentido:
Página 691, en el artículo 90.1 c), donde dice: «superior a diez hectáreas», debe decir: «igual o superior a diez
hectáreas».
Página 692, en el artículo 91.1 f), donde dice: «cinco
mil metros cúbicos», debe decir: «dos mil quinientos
metros cúbicos».
En el artículo 91.2, donde dice: «diez años, ocasionadas y», debe decir: «diez años, y».
Página 695, en el artículo 104.2, donde dice: «en el art.
85», debe decir: «en el art. 113».
Página 696, en el artículo 113.1 b), donde dice: «en el
art. 76», debe decir: «en el art. 104».

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
1259

LEY 9/2004, de 28 de diciembre, de medidas
económicas, fiscales y administrativas.

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de
Castilla y León han aprobado y yo, en nombre del Rey y
de acuerdo con lo que se establece en el artículo 16.4 del
Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación
de la siguiente Ley

Dado en Madrid, el 21 de enero de 2005.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Educación y Ciencia,
MARÍA JESÚS SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS

MINISTERIO DE CULTURA
1257

CORRECCIÓN de errores de la Orden CUL/4405/2004,
de 16 de diciembre, por la que se crea la Comisión Ministerial de Tecnologías y Sistemas de
Información del Ministerio de Cultura.

Advertido error en la Orden CUL/4405/2004, de 16 de
diciembre, por la que se crea la Comisión Ministerial de Tecnologías y Sistemas de Información del Ministerio de Cultura, publicada en el B.O.E. n.º 7, de 8 de enero de 2005,
procede efectuar la oportuna corrección:
En la página 671, segunda columna, apartado quinto,
segundo párrafo, la referencia a las letras e) y f) deben
entenderse referidas a las letras g) y h).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las medidas que esta Ley establece responden, por
una parte, a la necesidad de procurar, mediante normas
que afectan a ingresos y gastos, una eficaz consecución
de los objetivos que han de perseguir los presupuestos
generales de la Comunidad de Castilla y León para el año
2005, y, por otra, a la necesidad de introducir algunas
modificaciones urgentes en la legislación de la Comunidad que es preciso, o al menos conveniente, que tengan
vigencia desde el comienzo de dicho ejercicio y que
directa o indirectamente han de incidir en la actividad
económica pública.
La Ley tiene dos partes claramente diferenciadas a las
que responden los dos Títulos en que está organizado su
texto. Su contenido es el siguiente.
1. El Título I contiene diversas normas tributarias que
afectan a los ingresos de la Comunidad que pueden preverse para el ejercicio de 2005.
Establece la Ley, en el Capítulo I de este Título, diversas normas relativas a las deducciones sobre la cuota
autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, en uso de las competencias normativas previstas
en el artículo 38 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por
la que se regulan las medidas fiscales y administrativas
del nuevo sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto
de Autonomía, y que atribuyó a la Comunidad el artículo

Quadre dels Sistemes de Crèdits – PANORAMA
EUROPEU
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ESTAT
AUSTRIA
BÈLGICA
(Francófona)
BÈLGICA
(Flamenca)

SISTEMA DE CRÈDITS

IMPLANTACIÓ

No existeix un sistema de crèdits nacionals. Adopten el
ECTS a nivell nacional (60 crèdits)

En camí

El sistema ECTS s'utilitza en totes les institucions. A nivell
nacional (60 crèdits)

En camí

Existeix un sistema de crèdits nacionals que coincideix amb
l'ECTS (60 crèdits)

Implantat

ALEMANYA

El sistema ECTS s’utilitza per a intercanvis (60 crèdits).
En camí
Una acta universitària de 1993 preveu els ECTS (60 crèdits)

DINAMARCA

No existeix un sistema de crèdits nacionals. El Ministeri
d’Educació proposa al parlament els ECTS a nivell
nacional (60 crèdits)

Implantat

GRÈCIA

No existeix un sistema de crèdits nacionals. El ECTS
s’utilitza en algunes institucions pels intercanvis

En camí

FRANÇA

No existeix un sistema de crèdits nacionals. El Ministeri
d’Educació esta estudiant els ECTS a nivell nacional (60
crèdits)

En camí

FINLÀNDIA

Existeix un sistema de crèdits de transferència (40 crèdits).
Implantat
Adoptar els 60 crèdits es la tendència general

ITÀLIA

Es va ha aprovar un sistema nacional igual als ECTS (60
Implantat
crèdits)

IRLANDA

No existeix un sistema de crèdits nacionals. Totes les
Universitats van a utilitzar els crèdits irlandeses iguals als
ECTS (60 crèdits)

Implantat

ISLÀNDIA

Existeix un sistema de crèdits basat en el treball de
l’estudiant, són 30 crèdits i anar fins als 60 és sol una
decisió que acceptaran

Implantat

PAÏSOS BAIXOS

Existeix un sistema de crèdits basat en el treball de
l’estudiant són 42 els elevaran fins a 60 a nivell nacional

Implantat

NORUEGA

Existeix un sistema d’ECTS de 20 crèdits/curs totalment
compatible. Anar fins als 60 és fàcil i ha disponibilitat.

Implantat
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IMPLANTACIÓ

SISTEMA DE CRÈDITS

PORTUGAL

S’aproparà per llei un sistema d’ECTS (60 crèdits)
totalment compatible i basat en el treball de l’estudiant

SUÈCIA

Existeix un sistema de crèdits basat en el treball de
l’estudiant son 40 hi s’elevaran fins als 60 a nivell nacional mplantat
de forma immediata

REGNE UNIT

No existeix un sistema de crèdits nacionals, però hi hagut
unes indicació per l’ús de 120 c/c. Els crèdits son ECTS
compatibles i és fàcil anar cap als 60.

ESPANYA

Existeix un sistema de crèdits basat en les beques de
contacte. Moltes universitats utilitzen el sistema ECTS en els
intercanvis. Els dos sistemes poden plantejar dificultats al
no tenir en compta el treball de l’estudiant. És necessària ?
una revisió per tal de convergir amb el crèdit europeu.
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En camí

Implantat

