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Activitat sotmesa a informe preceptiu per part del Departament de Governació (1) ?
(1)

SI

NO

Segons l’article 53.1 del Reglament General de Desplegament de la Llei 3/1998 de 27 de febrer.

6.1 DADES GENERALS
6.1.1 Característiques generals

Superfície de
l’activitat (m2):

Superfície de la parcel·la (m2):

Nombre de edificacions existent:
Disposa de parc de bombers propi?

SI

NO

Existeix Pla de
SI
Emergència?
Volum d’aigua de
reserva?

NO

Distància al Parc de Bombers més proper:

6.1.2 Característiques de les edificacions

Edifici
Superfície (m2)
Nº de plantes
Nº de plantes de l’activitat
Ús dominant (2)
Edifici aïllat (S/N)?
Edifici entre parets mitgeres (S/N)?
Habitatges contigus (S/N)?
Habitatges superiors (S/N)?
Disposa de parcel·la interior (S/N)?
Disposa d’accés directe (S/N)?
Nº de façanes que donen a carrers d’intervenció:
Nombre de portes de sortida:
Amplada de carrer:
Disponibilitat d’aigua (1):
Capacitat de les bombes (m3/h):
Pressió (bar):
Núm. d’hidrants d’incendi:
Càrrega de foc ponderada (MJ/m2):

1

2

3
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(1)
(2)

Indicar si és de xarxa pública, dipòsit de reserva, dipòsit de reserva i estació debombament, …
Habitatges, indústria, altres

6.1.3 Definició dels sectors d’incendi

EDIFICIS

1

2

3

SECTORS

Edificació/ús (1):
Superfície (m2):
Ocupació màxima de persones:
Nombre de sortides:
Càrrega de foc (MJ/m2):
Enllumenat d’emergència (S/N):
Sistemes d’extracció de fums (S/N):
Sistema de desconnexió elèctrica (S/N):
Resistència al foc del sector (RF) (2):
Revestiment de l’estructura (S/N) (RF) (2):
Mitjans de detecció i alarma (3):
Mitjans d’extinció (4):
Distància més desfavorable fins a una sortida (m):
Distància del sector a llera pública (m):
Distància del sector a terreny forestal (m):
Distància del sector a empresa afectada pel decret
d’accidents majors (km):
(1)
(2)
(3)
(4)

Edifici principal, magatzem, oficines, producció, etc.
Per a la protecció passiva, indicar els diferents RF.
Detectors de fums, de temperatura, de flama; central de senyalització; polsadors d’avís d’incendi; alarma
visual o acústica.
Extintors manuals, sistema de columna seca, boques d’incendi equipades, sistema d’extinció automàtica,
hidrant d’incendi.

Observacions:
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6.1.4 Activitats veïnes (1)

Direcció

Empresa

Tipus d’activitat

Distància (m)

Nord
Sud
Est
Oest
(1)

Indicar les activitats veïnes que puguin ser afectades en cas d’incendi.

Altres dades
En cas de disposar de detectors contra incendis, indicar les següents dades:
L’empresa que gestiona el seu manteniment està homologada per l’administració competent:
SI
En cas afirmatiu, indicar:
Administració responsable:
Empresa que gestiona el manteniment:

Observacions generals:

Núm. de registre:

NO

