Inclou modificacions de la LLEI 16/2015,
del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat
administrativa de l'Administració de la
Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d'impuls de l'activitat
econòmica.(entrada en vigor: 13 d’agost de
2015)

ANNEXOS 1 i 2 DE LA LLEI 3/2010

ANNEX 1 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria
d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Supòsits sotmesos al control preventiu de l'Administració de la Generalitat
1. Establiments d'ús docent, si tenen una alçada d'evacuació de més de 15m o una
superfície superior als 2.000m² construïts, o als 300m² en el cas de les escoles
bressol.
2. Establiments d'ús sanitari de caràcter ambulatori, si tenen una alçada d'evacuació
de més de 15m i una superfície per planta superior als 750m² construïts.
3. Establiments d'ús hospitalari, d'acord amb el Codi tècnic de l'edificació.
4. Establiments d'ús residencial públic, d'acord amb el Codi tècnic de l'edificació si
tenen un nombre de places superior a 20.
5. Establiments d'ús comercial, tant locals individuals com conjunts de locals
comercials, si tenen una superfície total construïda superior a 750m² i estan situats
sota edificis de qualsevol ús, i tots els que tinguin una superfície total construïda
superior als 2.000 m².
6. Càmpings situats a menys de 500m de terreny forestal.
7. Establiments d'ús industrial, d'acord amb el que estableixen la taula i les
especificacions de l'annex2.
8. Establiments subjectes a la normativa d'accidents greus en els quals intervinguin
substàncies perilloses.
9. Túnels de carretera i ferroviaris, a partir de 400m de longitud.
10. Carreteres i línies ferroviàries, d'acord amb el que s'estableixi per reglament.
11. Ports i aeroports.
12. Suprimit per la Llei 16/2015.
13. Suprimit per la Llei 16/2015.
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14. Suprimit per la Llei 16/2015.
15. Edificis d'una alçada d'evacuació igual o superior a 28m, independentment de
l'ús a què estiguin destinats.
16. Establiments d'espectacles públics.
17. Establiments d'activitats recreatives o de pública concurrència, d'acord amb el
Codi tècnic de l'edificació, de més de 500m² de superfície o amb un aforament de
més de 500 persones.
18. Establiments destinats a l'aparcament de vehicles sota un edifici amb una
superfície superior als 750m².
19. Establiments destinats a l'aparcament de vehicles amb una superfície superior als
2.000 m² o de dues o més plantes sota rasant.
20. Establiments o edificis singulars: centres penitenciaris.
21. Àrees d'estacionament per al transport de mercaderies perilloses per carretera i
ferrocarril.
22. Estacions i intercanviadors de transport terrestre situats en plantes sota rasant i
els de més de 500 persones d'ocupació.
23. Establiments i instal·lacions subjectes a la normativa d'accidents greus en els
quals intervinguin substàncies explosives.
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ANNEX 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria
d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Establiments d'ús industrial sotmesos al control preventiu de l'Administració de la
Generalitat

Nivell de risc intrínsec (baix, mitjà o alt) d'acord amb les definicions establertes
pel Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials, aprovat
pel Reial decret 2267/2004, del 3 de desembre.
2. Les superfícies indicades corresponen a superfícies construïdes.
3. Reial decret 2267/2004, del 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de
seguretat contra incendis en establiments industrials.
1.

Característiques amb relació a l'entorn
Tipus AV: l'establiment industrial ocupa parcialment un edifici de disposició vertical
que té, a més, altres establiments, siguin o no d'ús industrial, que ocupen plantes
superiors o inferiors.

Inclou modificacions de la LLEI 16/2015,
del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat
administrativa de l'Administració de la
Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d'impuls de l'activitat
econòmica.(entrada en vigor: 13 d’agost de
2015)

Tipus AH: l'establiment industrial ocupa parcialment un edifici de disposició horitzontal
que té, a més, altres establiments, siguin o no d'ús industrial.

Tipus B: l'establiment industrial ocupa totalment un edifici adossat a altres edificis, o
està separat d'altres edificis d'altres establiments per una distància igual o inferior a tres
metres, tant si aquests són d'ús industrial com si tenen altres usos.

Tipus C: l'establiment industrial ocupa totalment un edifici o, si escau, diversos edificis,
i està separat de l'edifici més pròxim d'altres establiments per una distància superior a
tres metres; aquesta distància ha d'estar lliure de mercaderies combustibles o elements
intermedis susceptibles de propagar un incendi.
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Tipus D: l'establiment industrial ocupa un espai obert, pot estar totalment cobert i
alguna de les seves façanes manca totalment de tancament lateral.

Tipus E: l'establiment industrial ocupa un espai obert, pot estar parcialment cobert (fins
a un 50 per cent de la seva superfície) i alguna de les seves façanes en la part coberta
manca totalment de tancament lateral.

