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OBJECTE:  
 
Aclarir els supòsits en els quals el Servei Prevenció i Extinció d’Incendis de 
l’Ajuntament de Barcelona ha d’emetre l’informe preceptiu que regula 
l’Ordenança Reguladora de Condicions de Protecció contra Incendis 
(ORCPI/2008). 
 
ÀMBIT  D'APLICACIÓ: 
 
Tràmits dels projectes d’obres i/o activitats. 
 
CRITERIS D’APLICACIÓ: 
 
L’article 4.1 de l’ORCPI/2008 defineix els supòsits en els quals el Servei 
Prevenció i Extinció d’Incendis (SPEIS) de l’Ajuntament de Barcelona ha 
d’emetre un informe preceptiu en els tràmits dels expedients de sol·licitud de 
les llicències municipals d’obres i/o activitats. 
 
Si l’objecte del tràmit és un canvi en l’obra i/o a ctivitat i constitueix una 
MODIFICACIÓ NO SIGNIFICATIVA, malgrat estigui dins del supòsits 
esmentats, no requerirà de l’informe preceptiu de l ’SPEIS. 
  
En cas de modificacions no significatives en edificis o establiments 
d’espectacles i/o activitats recreatives s’enviarà a l’SPEIS una còpia del 
projecte tècnic en format digital per al seu arxiu, segons l’art. 22.3 del 
Reglament General de Policia d’Espectacles i Activitats Recreatives (RD 
2816/1982), sense que sigui informat per part d’aquest servei. 
 
La Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis 
en establiments, activitats, infraestructures i edificis, defineix el terme 
MODIFICACIÓ SIGNIFICATIVA com:  
 
“els canvis en establiments, activitats, infraestructures o edificis que en 
redueixen les condicions de seguretat, 
 
que poden ésser en les condicions d’accés per a la intervenció dels serveis de 
socors, en les condicions de resistència al foc d’elements constructius, en les 
condicions de sectorització i combustibilitat de materials, en les condicions 
d’ocupació o d’evacuació o en les condicions de les instal·lacions de protecció 
contra incendis i d’altres instal·lacions,  
 
o qualsevol altra variació que provoqui una exigència superior en les condicions 
de prevenció i seguretat en matèria d’incendis”. 
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La condició de “modificació no significativa” ha d’estar citada i justificada 
detalladament en el projecte tècnic pel tècnic redactor (que inclourà una anàlisi 
comparativa entre les situacions prèvia i posterior), i ha de ser validada pel 
gestor del tràmit (EAC, col·legi professional, districte, direcció d’Urbanisme). En 
cas que no sigui així, no es considerarà modificació no significativa als efectes 
de no requerir l’informe preceptiu de l’SPEIS. 
 
 
 

 
 
 
En tot cas, els projectes tècnics, sigui o no requerit l’informe preceptiu de 
l’SPEIS, han de justificar el compliment de la normativa que els sigui 
d’aplicació. 
 
 
 

Tècnic 
projectista: 

Justifica tècnicament 
en el projecte que els 
canvis produïts són 

modificació NO 
significativa 

No 

Obra o activitat  
afectada per 
l’art. 4.1 de 
l’ORCPI? 

 

L’SPEIS 
NO ha 

d’informar 
No 

L’objecte del tràmit  
és modificació 
significativa  en 

matèria de 
seguretat i 
prevenció 

d'incendis? 

Sí 

Sí 

Cal informe 
preceptiu de 

l’SPEIS 

Gestor tràmit: 
Valida la 

modificació NO 
significativa 

 

Sí 

No 


