GUIA TRAMITACIÓ DE PROCEDIMENT
Instal·lacions contra incendis. Establiments no industrials
(CTE/RIPCI)

(051)

Objecte

Abast

·

Amb caràcter general, els edificis i establiments als quals és d’aplicació el codi tècnic de
l’edificació o el reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.

Exclusions

·

Els edificis, establiments i zones d’ús industrial als quals sigui d’aplicació el reglament
contra incendis en edificis industrials.

·

Tots els emmagatzematges de qualsevol tipus d’establiments amb càrrega de foc igual o
superior a 3.000.000 MJ, pels quals és d’aplicació el reglament contra incendis en edificis
industrials.

·

Els edificis i establiments que només disposin d’extintors portàtils.

·

Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria



Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de
protecció contra incendis

·

Guia tècnica d'aplicació del Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis

·

Reial Decret 314/2006, 17 de març, que aprova el codi tècnic de l’edificació

Normativa
d’aplicació

Classificacions
afectades
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Comunicar la posada en servei de les instal·lacions de protecció contra incendis en els edificis
no industrials en el quals sigui d’aplicació el codi tècnic de l’edificació o el reglament
d’instal·lacions de protecció contra incendis i inscriure-les en el registre d'instal·lacions
corresponent.

Usos segons el document bàsic SI de seguretat en cas d’incendi del codi tècnic de l’edificació,
la definició dels quals es troba a l’annex SI A – Terminologia del codi tècnic:
·

Residencial habitatge

·

Residencial públic

·

Comercial

·

Administratiu

·

Pública concurrència

·

Docent

·

Hospitalari

·

Aparcament

·

Altres usos no industrials
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Tramitació

· Presentació:
· Presencial: la sol·licitud i tota la documentació especificada en aquesta guia, s’ha de
tramitar a qualsevol de les oficines UDIT. Les adreces es poden consultar a
http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/adreces_i_horaris/
· Taxa: les taxes actualitzades es poden consultar per Internet a la fitxa del procediment
corresponent. L’accés a les fitxes es troba a http://industria.caib.es a l’apartat llista de tràmits.
El pagament es pot realitzar a les nostres oficines mitjançant targeta o en una entitat
bancària.
· Tramitació més d’una instal·lació: No es poden incloure dins el mateix expedient
instal·lacions corresponents a emplaçaments diferents.
· Instal·lacions amb llicència d'obres anterior a 12/12/2017: Per als casos d'instal·lacions
amb llicència d'obres anterior a la data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, es
comunica mitjançant el tràmit 004_Instal·lació contra incendis. Establiment no industrial
amb llicència d'obres anterior a 12/12/2017.
· Desistiment: es considera que el titular desisteix de la seva tramitació quan en un termini
de 10 dies des de la presentació de l’expedient no es justifiqui davant la UDIT el pagament
de la taxa corresponent. També es considera desistit si en un termini de 10 dies des de la
seva notificació, no es corregeixen les deficiències que es detectin en la documentació.
· Documentació que s’emet per part de l’Administració:
· Justificant de posada en servei d’instal·lació contra incendis.

Documents a presentar

1

Documents

Sol·licitud de tramitació (01.020)

Requisits de presentació

2

Certificat d’empresa instal·ladora contra incendis.
2
No industrials (02.268)
1

Original, firmada.

· Firmat i segellat
· Ha d’incloure plànols de la instal·lació firmats i
segellats

En els casos que s’hagin enviat documents de forma telemàtica s’ha d’aportar el justificant d’enviament en paper.
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GT.051-01/17

Aquest document és un model normalitzat disponible a les nostres oficines o per Internet a la fitxa del procediment que es troba a
http://industria.caib.es a l’apartat llista de tràmits.
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