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Certificació parcial de justificació de les exigències bàsiques de prevenció i seguretat en matèria d’incendi. Projecte basat en Prestacions (PBD)
PBD-2
SP20-V02-21
FW 2.4
OT FW Formularis
Juliol 2013
Departament General d'Atenció Ciutadana i Difusió
Tràmit de demostració DEMO01  - Presentador (Particular), Requeridor (Particular/Empresa/Organisme), Dades de contacte, Adjunts i Pagament
Generalitat de Catalunya
DEMO01
201307
Certificat de justificació de les exigències bàsiques de prevenció i seguretat en cas d'incendi. El certificat acredita que les anàlisis, càlculs, estudis presentats per a la justificació d'un sistema de protecció contra incendis garanteix l'assoliment de les condicions tècniques i exigències reglamentàries específiques de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.
Dades del/de la tècnic/a competent. Projectista sistema o Fire Safety Engineer
Dades de la instal·lació
Establiment, activitat, infraestructura o edifici
Dades de la instal·lació
Coordenades UTM
Dades de la documentació tècnica i administrativa
Dades de la instal·lació
Dades del tràmit/s administratiu/s1
Dades del/s projecte/s memòria/es o document/s tècnic/s1
1 Repetiu tantes vegades com sigui necessari aquest camp
Certifico
 
Que el projecte prestacional en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendi de la instal·lació de protecció contra incendis justifica l’assoliment de les següents prestacions bàsiques de seguretat en cas d’incendi: Que aquest projecte es complementa amb la documentació tècnica, resultats de simulacions computacionals o amb el propi projecte de disseny de mesures específiques de protecció contra incendis, com a documentació demostrativa de l’assoliment dels objectius i prestacions fixats, conforme a les condicions tècniques i reglamentàries corresponents. Que en el cas que s’hagin realitzat simulacions computacionals, aquestes s’han dut a terme per personal tècnic especialitzat amb programari de reconegut prestigi. El Promotor/titular declara ser coneixedor del projecte basat en prestacions (PBD) presentat i les condicions, limitacions i atencions necessàries específiques d’explotació i ús del projecte que se’n poden derivar.
* Camps obligatoris
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