
 
 
 
 
 
 
Currículum de Miquel Rejat Rodríguez  
(Badalona, 31.08.1954) 
 
 

Formació: 

 1976: Arquitecte, especialitat d'urbanisme. Escola Tècnica Superior d’Arquitectura 
de Barcelona. 

 1980: Diplomat en Arquitectura Hospitalària per l'Associació Espanyola 
d’Enginyeria i Arquitectura Hospitalària. 

 1981: Diplomat en Prevenció i Protecció d'Incendis pel Servei Social d'Higiene i 
Seguretat en el Treball (Ministeri de Sanitat i Seg. Social). 

 1982: Diplomat en Seguretat contra Incendis (Brévet de Securité Incendie) per 
l’Escola de Bombers de França (Direction de la Sécurité Civile).  

 1987: Diplomat en Enginyeria de Fluïts aplicada a la protecció contra incendis per 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona. 

 1993: Diplomat en Investigació d’Incendis per UNESPA-CEPREVEN. 

 

Lloc de treball:  

 De 1981 fins a l’actualitat és funcionari de carrera amb la categoria d’Inspector del 
Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.  

 Ocupa càrrecs de responsabilitat en prevenció d’incendis: Cap de la Secció de 
Documentació i Estudis; Cap del Gabinet Territorial de Prevenció a Girona; 
Responsable d’Espectacles, Locals Públics i Habitatges; Cap del Servei de 
Prevenció; actualment és el Coordinador del Sistema d’Investigació de Sinistres 
(SIS) de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments 
(Departament d’Interior) al mateix temps que impulsa i coordina des d’ASELF 
(Asociación Española de Lucha contra el Fuego) el Grup de Treball Tècnic 
‘Proyecto ISes (Información de sinistros-Base de datos)’.  

 Desenvolupa tasques operatives de Cap de guàrdia adjunt a la Brigada de 
Barcelona;  Tècnic de guàrdia del Centre d’Informació i Coordinació Operativa de 
Catalunya; darrerament Tècnic Responsable d’Investigació d’Incendis i Cap de 
guàrdia a la Regió de Manresa. 

 Participa de ponent en simposis i conferències (Divisió del Foc a LGAI, Salons 
sobre protecció al foc a Fira de Barcelona, Col·legis Professionals, Associacions 
empresarials especialitzades com APICI, APTB, CEPREVEN, TECNIFUEGO-
AESPI, SEIN, UNESPA, etc.).  

 

Professor en matèria d’incendis a: 



 Escola de Bombers i Seguretat Civil de la Generalitat de Catalunya. 

 Escola de Policia-Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya. 

 Escola d’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya. 

 Fundació Politècnica de Catalunya / Universitat Politècnica de Catalunya. 

 Institut Català de Tecnologia. 

 Institut d’Educació Contínua. Universitat Pompeu Fabra. 

 Escola de Prevenció i Seguretat Integral / Universitat Autònoma de Barcelona. 

 Fundación Fuego. Fomación On-line. 

 

Articles i publicacions: 

 Comportamiento al fuego y protección contra incendios. UPC. Girona 1983. 

 Versió comentada sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en 
els edificis. Generalitat de Catalunya. Barcelona 1995. 

 Guia de seguretat en recintes firals. Generalitat de Catalunya. Barcelona 1996. 

 Els perills del foc i les actituds de prevenció. Catàleg de l’exposició Les mil cares 
del foc. Generalitat de Catalunya. Barcelona 2000. 

 Diversos articles a la revista FUEGO (Asociación Española de Lucha contra 
Incendios). (Saunas, peligros de incendio 1998; Cataluña: el nuevo catálogo de 
espectáculos, actividades recreativas y establecimientos públicos 1999 – nº12) 

 Els detalls de la Directiva de Productes de la Construcció. Consideracions de 
seguretat en cas d’incendi als edificis (Institut d’Estudis de la Seguretat. Barcelona. 
Setembre 2003). 

 El foc. Bases per al càlcul estructural (Quaderns d’Estructures. Barcelona. 
Desembre 2003). 

 Guia per a la comprovació de la resistència al foc d’estructures. (Generalitat de 
Catalunya. Barcelona 2004). 

 Adequació d’edificis Catalogats. La normativa de seguretat en cas d’incendis. 
Monumenta – Any 5 – Núm.16 – 1er semestre 2008). 

 De la NBE al CTE. Els documents de seguretat en matèria d’incendis. Col·lecció 
Documents de Treball. Sèrie Medi Ambient. Núm. 3. Diputació de Barcelona –
Setembre de 2008. 

 ¿Qué pasa con la instalación de columna seca? Radiografia del problema 
(Emergencia 112. Núm.78 - Junio de 2009)  

 Explosión en un inmueble después de una fuga de agua. Lecciones a difundir 
(Emergencia 112. Núm.80 - Diciembre de 2009) 

 Lo que trasladamos los bomberos de nuestras actuaciones. (Emergencia 112. 
Núm.83 - Junio de 2010) 

 Una reflexión sobre la percepción de riesgo inminente (Emergencia 112. Núm.84 - 
Octubre de 2010) 



 La investigació d’incendis i explosions. Primer número de la col·lecció “Segments 
de Seguretat” de l’ISPC (Generalitat de Catalunya. Mollet del Vallès 2010). 

 Grupo de Trabajo Técnico: Proyecto ISes ‘Información de Siniestros – Base de 
datos ISes’. Revista Fuego números 168 de 2014 i 169 de 2015.  

 Investigar i analitzar els sinistres en els quals s’intervé. Ho fem prou bé? Pot 
millorar? Bombers.cat núm.2 (Revista dels bombers de la Generalitat de Catalunya. 
Maig 2015) 
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