
Data: 27/02/2020 SPEIS

(BOMBERS)

r/sª:               r/n:

Assumpte: condicions instal·lacions 
en festes o esdeveniments en vies 
públliques.EXCM. AJUNTAMENT D'ALACANT

Servei de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvament

REGISTRE D'EIXIDA SPEIS

Núm. Registre:
Data : 27/02/2020

Destinatari:
Sr. cap d'Àrea de 
Seguretat.

Davant  de  la  necessitat  de  regular  les  condicions  que  han  de  reunir  les
instal·lacions eventuals  a la via pública a fi  de garantir l'accessibilitat dels mitjans del
SPEIS, li remet el següent INFORME TÈCNIC:

INSTAL·LACIONS EVENTUALS, PORTÀTILS O DESMUNTABLES: ACCESSIBILITAT DELS 
MITJANS D'AUXILI

Amb motiu de les instal·lacions ubicades a la via pública, durant les últimes festes de Fogueres, i en
alguns casos en altres festes de barris, com són les de moros i cristians de Sant Blai i/o Altozano, festes
patronals de Sant Gabriel, etc., hem advertit que proliferen les instal·lacions mal anomenades eventuals del
tipus de barraques/racons,  que per  falta de regulació  s'han anat instal·lant  utilitzant  cada vegada més
mitjans  estructurals  amb  perfileria  metàl·lica  tipus  pòrtic  o  semblant,  arribant  a  donar-se  el  cas
d'instal·lacions amb diverses alçàries o pisos sobre el nivell del sòl. Com a conseqüència d'açò, es fa difícil
el compliment de les condicions d'aproximació i maniobra dels vehicles de bombers exigides en la secció SI
5 del Document Bàsic de Seguretat contra Incendis del Codi Tècnic de l'Edificació (DBSI-CTE). Per tant, a fi
de garantir l'accés a les façanes o el pas per davall d'aquestes, als vehicles de rescat en altura del Servei de
Bombers en el moment de la intervenció, en cas de donar-se una situació d'emergència, no es permetrà la
instal·lació d'estructures  elevades  (barraques,  racons,  carpes,  etc.),  que  no garantisquen una  altura
mínima lliure  o  gàlib  de  4,50  metres,  estant  expressament  prohibida  qualsevol  instal·lació  que no es
desenvolupe en una sola planta.

Quan les instal·lacions afecten façanes d'edificacions, per ser contigus a aquestes, els projectes
tècnics presentats hauran de subjectar-se a les següents condicions i requisits generals:

1. Per al compliment de les condicions d'aproximació i maniobra dels vehicles de bombers exigides en
la secció SI 5 del Document Bàsic de Seguretat contra Incendis del Codi Tècnic de l'Edificació
(DBSI-CTE), s'observaran, en tot cas, els paràmetres establits a continuació, referents al situat
final dels vehicles de bombers que hauran de disposar d'un espai de maniobra de:

a) Amplària mínima lliure: 5 m
b) Altura lliure la de l'edifici
c) Distància màxima fins als accessos a l'edifici: 30 m



d) Separació màxima del vehicle de bombers a la façana de l'edifici:
-edificis de fins a 3 altures: 23 m 
edificis entre 3 i 6 altures :18 m
-edificis de més de 6 altures: 10 m per a garantir el compliment del punt anterior, el 
projectista haurà de garantir que aquells elements de la instal·lació que suposen un 
impediment o obstacle determinant per a l'accessibilitat a l'interior del recinte i posterior 
situat dels vehicles d'emergència, són efectivament eventuals i de fàcil i ràpid desmuntatge, 
entenent-se, a aquest efecte, que reuneixen aquestes característiques aquelles 
instal·lacions i elements que permeten el seu desmuntatge i retirada en un màxim de 5 
minuts, sense necessitat d'operaris especials ni ferramentes específiques, per a la qual 
cosa, el tècnic projectista haurà de manifestar expressament el compliment d'aquests 
extrems mitjançant la pertinent declaració responsable, incorporada a aquest efecte en el 
corresponent projecte tècnic, acompanyada de pla identificatiu de les parts o elements de la 
instal·lació que compleixen amb el requisit expressat.

2. El  tècnic  projectista  haurà  d'incorporar  al  projecte  tècnic  presentat,  pla  identificatiu  de la  ruta
d'aproximació  dels  vehicles  de  bombers  des  d'una  via  urbana  de  circulació  fluida  a  la  zona
d'ocupació justificant la viabilitat de l'itinerari indicat.

3. Les  voreres  contigües  a  façanes  d'edificacions  quedaran  permanentment  lliures  d'obstacles.
Excepcionalment, podrà ocupar-se part de la vorera sempre que hi haja informe favorable exprés
del Servei d'Accessibilitat.

Les  instal·lacions  que  complisquen  les  condicions  generals  referides  anteriorment  s'entendran
informades favorablement pel SPEIS.

La qual cosa li trasllade perquè tinga els efectes oportuns.

Alacant, 27 de febrer de 2020
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