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OBJECTE:  

Establir les condicions de protecció contra incendis de les instal·lacions 
fotovoltaiques (FV) tenint en compte el risc d’electrocució que suposa per a 
l’actuació dels bombers en cas de sinistre pel fet que els mòduls FV no deixen 
de produir energia mentre els hi arriba llum solar. 
 
ÀMBIT D'APLICACIÓ: 

S’aplicarà a totes les instal·lacions fotovoltaiques en xarxa o assistides del 
municipi de Barcelona. Queden excloses les instal·lacions fotovoltaiques 
aïllades. 
 
CRITERIS D’APLICACIÓ:  

1.- Senyalització: 

Es senyalitzarà la ubicació de l’escomesa fotovoltaica i dels inversors. Si 
aquests estan en un local tècnic, es senyalitzarà la porta d’accés al local. 

El senyal de risc fotovoltaic serà: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amplada mínima del triangle serà de 20 cm. 

 

Símbol instal·lacions 
fotovoltaiques en xarxa 

Símbol instal·lacions 
fotovoltaiques assistides 
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Es senyalitzarà el cablejat de corrent continu, des dels mòduls FV fins als 
inversors. El cablejat o les safates de cables estaran senyalitzats cada 10 
metres. En accessos a locals tancats, girs, canvi de pis, etc. es reduirà la 
distància per tal d’assegurar al màxim la identificació del cablejat de contínua. 
 
El senyal serà de color vermell, d’una llargada mínima de 10 cm amb 
lletres blanques, majúscules, en Arial, amb un cos de lletra mínim de 20. 
 
L’etiqueta de senyalització del cablejat de corrent continu serà: 

 
Tots els senyals han de tenir unes característiques físiques adequades per 
garantir la seva durabilitat a la intempèrie. 

 

2-  Local tècnic: 

Els inversors i les seves proteccions, quan estiguin dins de l’edifici i la potència 
total de la instal·lació fotovoltaica sigui superior a 50 kW, estaran ubicats dins 
d’un local tècnic classificat com a local de risc especial baix, d’acord amb 
l’apartat 2 del CTE DB SI 1. Per potències inferiors s’ubicaran en armaris o 
locals d’ús exclusiu. 

 

3- Condicions de seguretat en cas d’incendi: 

La instal·lació fotovoltaica no ha d’impedir el bon funcionament dels sistemes 
de seguretat en cas d'incendi de l’edifici, respectant especialment aquest 
aspectes: 

- sectorització en sectors d’incendi, tant dins de l’edifici com en coberta; 

- reacció al foc dels materials de façana; 

- funcionament d’exutoris i ventilacions en cas d’incendi; 

- accessibilitat per façana per intervenció dels bombers. 

 

 


