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El REGLAMENT D'INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
(RIPCI) i la Guia tècnica d'aplicació
El 12 de desembre de 2017 va entrar en vigor el nou RIPCI (Reglament
d'Instal.lacions de Protecció contra Incendis, Rd 513/2017) que comporta canvis
importants per a les empreses instal.ladores i mantenidores que realitzen aquestes
activitats.
Algunes de les principals novetats:
Nous camps reglamentaris (el 14 i el 15):
1. Sistemes de detecció i d'alarma d'incendis
2. Sistemes d'abastament d'aigua contra incendis
3. Sistemes d'hidrants contra incendis
4. Extintors d'incendi
5. Sistemes de boques d'incendi equipades
6. Sistemes de columna seca
7. Sistemes fixos d'extinció per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada
8. Sistemes fixos d'extinció per aigua nebulitzada
9. Sistemes fixos d'extinció per escuma física
10. Sistemes fixos d'extinció per pols
11. Sistemes fixos d'extinció per agents extintors gasosos
12. Sistemes fixos d'extinció per aerosols condensats
13. Sistemes per al control de fums i de calor
14. Mantes ignífugues
15. Enllumenat d'emergència
La instal.lació d'equips i sistemes als quals es refereix el nou RIPCI es realitzarà per
empreses instal.ladores habilitades però també, segons els casos, ho podran fer:
-Els extintors portàtils, que també podran ser instal.lats per empreses
mantenidores d'extintors portàtils o pel fabricant dels extintors. També els
podran instal.lar els usuaris en establiments amb superfície fins a 100 m2 o en
habitatges unifamiliars.
-Les mantes ignífugues, que també podran ser instal.lades per empreses
mantenidores de mantes ignífugues o pel propi fabricant. També les podran
instal.lar els usuaris en establiments amb superfície fins a 100 m2 o en habitatges
unifamiliars.
Empreses ja inscrites al RECI: Les empreses inscrites al RECI amb anterioritat a
l'entrada en vigor del nou RIPCI disposen d'un termini màxim d'un any a partir de
l'entrada en vigor del Reglament (12 de desembre) per a adaptar-se als nous
requisits.
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Un cop acompleixin amb els nous requisits, caldrà presentar una declaració
responsable d’adaptació per modificar el RASIC. Malgrat els 12 mesos de
transitorietat, a la pràctica i segons ens informa el Servei de Seguretat Industrial
de la Generalitat, l’adaptació al nou RIPCI ha de ser completa, és a dir, l’empresa ja
inscrita al RECI ha de fer el tràmit al RASIC quan acompleixi tots i cadascun dels
requisits requerits.
Nous requisits per a les empreses instal.ladores i mantenidores:
Requisits d’inscripció o d’adaptació empresa instal.ladora i/o mantenidora:
1) Disposar d'un certificat de qualitat del sistema de gestió de la qualitat
implantat, emès per una entitat de certificació acreditada. L'abast del certificat ha
d'incloure, explícitament, el disseny, si escau, i instal.lació de tots i cadascun dels
equips o sistemes per als quals se sol.licita l'habilitació.
En el cas dels sistemes d'enllumenat d'emergència (nou camp 15), no caldrà
disposar de sistema de qualitat, però les empreses instal.ladores han de complir el
que estableix el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
2) Disposar dels mitjans tècnics necessaris per al desenvolupament de la seva
activitat, en condicions de seguretat.
3) Tenir subscrita una assegurança de responsabilitat civil per una quantia mínima
de 800.000 €.
4) Per a la instal.lació de sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos fluorats,
caldrà que l’empresa estigui en possessió del Certificat d'empresa per a la
manipulació de gasos fluorats amb efecte d'hivernacle com a agent extintor
5) Disposar, com a mínim, d’un responsable tècnic en plantilla o en contracte de
prestació de serveis (titulacions d’escoles tècniques universitàries).
6) Qualificació dels operaris: Els operaris han de disposar de la qualificació
específica segons el camp d’activitat. Caldrà tenir en plantilla com a mínim un
operari qualificat en cadascun dels camps d’activitat. Tot i que l’operari pot estar
acreditat per a més d’un camp.
Com poden acreditar la qualificació els operaris?
-Instal.lació i/o manteniment de sistemes d'extinció basats en agents gasosos
fluorats: Certificat per a manipular d’equips de protecció contra incendis que
utilitzen gasos fluorats, d’acord amb el que estableix el Reglament (CE) nº
517/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, i el Reial
Decret 115/2017, de 17 de febrer, que regula la comercialització i manipulació de
gasos fluorats i equips que en contenen, així com la certificació dels professionals
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que els utilitzen i pel qual s'estableixen els requisits tècnics per a les instal.lacions
que desenvolupin activitats que emetin gasos fluorats.
-Enllumenat d'emergència: Operaris qualificats segons estableix el Rd 842/2002,
de 2 d'agost, que aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.
-Per a la resta d'instal.lacions de protecció contra incendis, caldrà poder
acreditar una de les següents situacions:
1r Disposar d'un títol universitari, de formació professional, certificat de
professionalitat o certificació atorgada per una entitat acreditada. Estem
pendents que la Generalitat o el Ministeri concreti les titulacions.
2n Haver realitzat, amb aprofitament, un curs de formació específic sobre
les matèries per a les que acredita la seva qualificació, impartit per entitats
habilitades per l'òrgan competent en matèria d'indústria de la comunitat
autònoma corresponent. Aquests cursos encara no s’han posat en marxa.
3r Certificat acreditatiu de qualificació per experiència: Els treballadors que
puguin acreditar haver prestat serveis com a personal qualificat en la
instal.lació i/o manteniment per a cadascun dels sistemes per als quals
sol.licita l'habilitació durant almenys 12 mesos, anteriors a l'entrada en
vigor del nou RIPCI, podran sol.licitar a la Generalitat l’expedició d’un
certificat acreditatiu de la qualificació.
______________________________________
Cal recordar l’obligació dels titulars de les instal.lacions de subscriure un contracte
de manteniment amb l’empresa instal.ladora i/o mantenidora i, també, que
l'empresa instal.ladora habilitada no pot facilitar, cedir o alienar certificats
d'instal.lació que no hagi realitzat.
Per tot això, cal concloure, doncs, que les empreses inscrites al RECI que vulguin
continuar desenvolupant les activitats incloses al RIPCI hauran de fer un esforç
donat que ha augmentat notablement el nivell d’exigència de la inscripció.
El Ministeri ja ha publicat la Guia Tècnica d’Aplicació: Guia-RIPCI i per a consultar el
text complet del Reial decret, ho poden fer des d’aquest enllaç: https://goo.gl/nn50Po
Tant per a les adequacions al RASIC com per a les sol.licituds d’acreditació dels
professionals, les empreses agremiades podran disposar, com sempre, del nostre
servei gratuït de tramitació.
Agrairem a les empreses interessades a ampliar aquesta informació, que es posin
en contacte amb la secretaria gremial.
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