
 

 

 

Entrada en vigor del Nou reglament 
d’instal·lacions de Protecció contra 

incendis (RIPCI-2017) 
 
 
 
 
 

 

El dia 12-06-2017 s’ha publicat,  al BOE, el Real Decret 515/2017, que aprova el nou 

Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. Aquest Reglament va entrar en 

vigor el passat 12/12/2017. 

 
L’objectiu d’aquest Reglament és determinar les condicions i els requisits exigibles al 

disseny, instal·lació/aplicació, manteniment i inspecció dels equips, sistemes i components 

que conformen les instal·lacions de protecció activa contra incendis. 



 

 

 

Inspeccions periòdiques instal·lacions de 
protecció contra incendis 

 
 
 
 

 

Queden excloses d’aquesta obligació les instal·lacions situades en els usos següents, a 

condició que no hi conflueixin zones o locals de risc alt: 

 
 Habitatge residencial 

 Administratiu de superfície construïda <2000 m2 

 Docent amb superfície construïda < 2000m2 

 Comercial amb superfície construïda < 500 m2 

 Pública concurrència amb superfície construïda < 500m2 

 Aparcament amb superfície construïda < 500 m2 

 
Els terminis per fer la primera inspecció de les instal·lacions noves es regiran des de la 

posada en servei de les mateixes; en el cas de les instal·lacions existents a l’entrada en 

vigor del RIPCI vindrà fixada pels següents terminis: 

 

 Primera inspecció de les instal·lacions existents des de la data de vigència del 

RIPCI (12/12/2017) 

 Amb menys de 10 anys d’antiguitat, hauran de passar la primera inspecció al cap de 

10 anys de la seva posada en servei. 

 Amb 10 anys o més d’antiguitat, hauran de passar la primera inspecció en: 

 Major o igual de 20 anys, en el termini d’1 any (Data límit 12/12/2018) 

 Major o igual de 15 anys, en el termini de 2 any (Data límit 12/12/2019) 

 Major o igual de 10 anys, en el termini de 3 any (Data límit 12/12/2020) 

 

 Acreditació de les empreses instal·ladores/mantenidores. 

 
Les empreses instal·ladores-mantenidores inscrites en el registre a l’entrada en vigor del nou 

RIPCI disposen del termini d’un any (fins 12.12.2018) per adaptar-s’hi als requisits. A partir 

d’aquesta data les empreses mantenidores/instal·ladores hauran d’estar acreditades en els 

sistemes que fixa el reglament (a data d’avui ja hi ha empreses habilitades i altres estan en 

procés d’habilitació). 

 

 Procediment d’inspecció de les instal·lacions existents. 

 
Actualment la Sots-direcció General de Seguretat industrial, està encara treballant en una 

instrucció, que definirà el procediment d’inscripció de les instal·lacions existents subjectes a 

inspecció periòdica (que serà similar al que estem fent actualment per aquelles ja existents 

de baixa tensió). Aquest procediment en principi està previst que parteixi també d’una 

memòria tècnica amb plànols i esquemes de les instal·lacions; l’acreditació de que són 

existents per determinar la seva antiguitat (llicència d’activitat, permís d’obres, etc..)  


