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CERTIFICAT segons I.T.C. SP 136:2017 Nº: CG-1801718-07
Certificat d'aplicació de productes de protecció d'estructures, de millora de la
reacció al foc i de limitació de la propagació d'incendis
Aplicació de productes i sistemes de protecció passiva enfront l'acció del foc.

Dades de l'aplicador
Nom i cognoms

NIF

Daniel Juscafresa Ferrer

Càrrec
Administrador

Carretera Antiga d'Amer, 10 - 12

Empresa aplicadora
Ignifugacions Generals, S.L. ®

Municipi

Codi postal

Girona

17007

Identificació de l'obra
Nom de l'establiment, infraestructura o edifici

Peticionari:

Sala Caldera Biomasa

Promotor

Direcció facultativa

Nom peticionari

NIF

Ajuntament Sant Llorenç de la Muga

Adreça
C/ Església, 2

Constructor

P-1718000-A

Municipi

Codi postal

Sant Llorenç de la Muga

Control extern final de gruixos del producte aplicat (OCA):

No

17732
Sí

Entitat:

Aquest certificat està fet d'acord a la Instrucció Tècnica Complementària SP 136:2017 - Certificació
d'instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva contra incendis, de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior.
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Adreça

B - 61989638

Dades d'aplicació del producte/s
Tipus de material que forma l'estructura
Acer
−

Formigó

Fusta

Funció sectoritzadora (REI):

Sí

Temp. crítica o de carbonització:

Altres

No
300ºC

S’ha aplicat a les lloses de formigó el morter PERLIFOC, fabricat per PERLITA I VERMICULITA
S.L., amb gruix suficient de 11 mm. segons la taula adjunta per aconseguir una resistència al foc
REI' segons es detalla. S’ha aplicat com a espessor addicional de formigó per tal d’augmentar la
distància mínima equivalent a l’eix de la vareta, el mateix que fou assajat al APPLUS amb número
d'expedient 09/100149-509 segons les normes UNE ENV-13.881-3:2.005. (ref. int. 025).

En les parts següents:

Emplaçament i característiques dels elements estructurals
R
120

Zona
FORJAT

Perfil
FORJAT.

Unitats
1,00

m2
31.2

Gruix
11
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Certificació
En/na

Ignifugacions Generals, S.L. ®

amb NIF

B - 61989638

CERTIFICA
1.

Que el producte subministrat a l'obra compleix les prestacions definides en el projecte, o les
condicions prescrites per la direcció facultativa, i s'acredita la validesa dels documents
presentats.

2.

Que la instal·lació o aplicació del producte s'ha dut a terme seguint les instruccions de la direcció
facultativa, del fabricant pel que fa al suport d'obra i pel que fa també a les limitacions
dimensionals i d'aplicació establertes en el camp d'aplicació de l'assaig, les normes EXAP,
l'Avaluació Tècnica Europea (ETA) o l'avaluació de la idoneïtat tècnica, en cas que existeixin.

3.

Per a elements resistents al foc practicables es garanteix la correcta funcionalitat, tant dels
mecanismes d'accionament com dels d'obertura pròpiament de l'element.

4.

Documentació complementària que s'aporta 1,2 juntament amb el certificat:
Declaració de Prestacions del producte o parts del sistema (DoP)
Avaluació Tècnica Europea del producte o sistema (ETA)
Informe d'assaig del producte segons norma
Control de gruixos del producte aplicat (OCA)
Fitxa Tècnica (FT)
Fitxa de Seguretat (FS)
Altres documents aportats: Manteniment PPCI
1

Únicament caldrà presentar la documentació necessària per a cada producte, no el total dels documents
complementaris llistats en aquest formulari.

2

La determinació de la documentació complementària a aportar en cada cas haurà de ser valorada per l'agent que
correspongui en funció del producte en concret. Així mateix es recorda l'existència de documents de referència per
dur a terme aquesta tasca com són la Guia de Validació documental contra incendis, el "Documento de Apoyo DA
DB-SI 1" i el document "Marcado CE ¿Cómo se comprueba?"

L'aplicador

Daniel Juscafresa Ferrer
Administrador
Girona , dimecres, 03 / octubre / 2018
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Marcatge CE total o parcial del producte o sistema sobre el producte

MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA
INCENDIS
Per al bon ús i funcionalitat de l'aplicació / instal·lació, la propietat té la responsabilitat de realitzar
revisions periòdiques. En cas de detectar qualsevol anomalia, modificació o ruptura, a de ser corregida
de forma immediata, i realitzar inspeccions de les actuacions realitzades.
Segons el R.D. 314/2006 Codi .Tècnic de l'Edificació (C.T.E.)
Capítol 2 - Condicions tècniques i administratives
Article 8 - Condicions de l'edifici
Punt 8.2. - Ús i conservació de l'edifici:
1. L'edifici i les seves instal·lacions s'utilitzaran adequadament de conformitat amb les instruccions
d'ús, abstenint-se de fer un ús incompatible amb el previst. Els propietaris i els usuaris posaran en
coneixement dels responsables del manteniment qualsevol anomalia que s'observi en el
funcionament normal de l'edifici.
2. L'edifici ha de conservar-se en bon estat mitjançant un adequat manteniment. Això suposarà la
realització de les següents accions:

b) Realitzar les inspeccions reglamentàriament establertes i conservar la seva corresponent
documentació; i
c) Documentar al llarg de la vida útil de l'edifici totes les intervencions, ja siguin de reparació,
reforma o rehabilitació realitzades sobre el mateix, consignant-les en el Llibre de l'Edifici.

REFERÈNCIA
DELS
TREBALLS
IGNIFUGACIONS GENERALS

SEGONS

CERTIFICAT

D'INSTAL·LACIÓ

Obra Nº: G-1801718-07
APLICADORA /
INSTAL·LADORA
DATA DE
FINALITZACIÓ DE
L'OBRA:

Signatura i segell:

REVISAT PER
Signatura i segell:

PROPIETAT
Signatura i segell:

03 d’octubre de 2018

Model tipus de format de manteniment:
(Ignifugacions Generals, S.L. no es fa responsable de l'esmentat manteniment sense el corresponent
contracte de manteniment signat entre ambdues parts).
DATA INSPECCIÓ

REVISAT PER

PROPIETAT

Signatura i segell:

Signatura i segell:

Data:

Data:

OBSERVACIONS
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a) Dur a terme el pla de manteniment de l'edifici, encarregant a un tècnic competent les
operacions programades per el manteniment del mateix i de les seves instal·lacions.
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Ficha Técnica

Perlifoc

Mortero ignífugo para la protección
pasiva contra el fuego
Mortero ignífugo en base yeso, resistente al fuego, con
propiedades de aislamiento térmico para la protección
pasiva contra incendios en elementos estructurales y
cerramientos.
Perlifoc está compuesto por áridos ligeros expandidos
(perlita
y
vermiculita),
ligantes
hidráulicos,
controladores de fraguado y rodantes de proyección. No
contiene asbestos.
Campo de aplicación
El mortero Perlifoc está destinado al revestimiento de
elementos estructurales de los edificios para su
protección pasiva en caso de incendio, con la finalidad
de mantener la estabilidad y la capacidad resistente de
dichos elementos hasta la extinción del fuego y/o la
evacuación del edificio.
Preparación de superficies

Características técnicas
Base
Color

Yeso
Blanco

Densidad aparente

550-650 Kg/m3

Adherencia
Resistencia
a la compresión
(pasados 28 días)

≥ 0,15 N/mm2
≥2
N/mm2

Rendimiento teórico
Reacción al Fuego
Conductividad térmica

8,5 Kg/m2/cm
A1
0.29 W/mK

Resistencia chorro agua según UNE 23-806:81
Presentación

Sacos de 20 Kg.
56 sacos/pallet (1120 Kg)

Almacenamiento

El material Perlifoc está en
régimen de uso hasta un año
después de su suministro.
Deberá mantenerse cerrado y
seco.

El soporte deberá estar seco y limpio de grasa, polvo y
suciedad. Cuando el soporte no ofrezca las suficientes
garantías de adherencia, se deberá colocar una malla
antes de proyectar. Para la madera es imprescindible el
uso de la malla. También se recomienda su uso en alas
de vigas de ancho superior a 300 mm, en pilares donde
tan solo se proyecta una cara, perfiles metálicos de
forma cuadrada o rectangular, y pilares sujetos a
deformaciones elevadas.
Aplicación del producto
1.

Preparación del mortero. Añadir agua al mortero
con una relación de aproximada de 3:1 (8-10 litros
de agua por saco de mortero). La relación entre
agua y mortero determina la consistencia deseada.

2.

La aplicación mecánica debe hacerse mediante
máquinas de proyectar morteros con bomba de
tornillo sinfín por vía húmeda. Para una aplicación
manual, se recomienda colocar previamente una
malla metálica deployee, convenientemente fijada a
la superficie a proteger.

Pol. Ind. Can Prunera S/N s 759 Vallirana
TeL  683 44 00 s &AX  683 44 01
INFO PERLITAYVERMICULITACOM s WWWPERLITAYVERMICULITACOM
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Homologaciones y Certificados
PERLIFOC dispone del marcado CE a través del
Documento de Idoneidad Técnica Europeo (DITE)
12/0005 por el iTEC (Instituto de Tecnología de la
Construcción de Catalunya).
El mortero PERLIFOC ha sido sometido a diferentes
ensayos de normas europeas armonizadas para
determinar la resistencia al fuego en diferentes
sistemas.

-

Estructura metálica según EN 13381-4
Sistema clasificado hasta REI 240

-

Estructura de hormigón según EN 13381-3
Sistema clasificado hasta REI 240

-

Estructura mixta según EN 13381-5
Sistema clasificado hasta REI 240

-

Estructura de madera según EN 1363:1
Sistema clasificado hasta RF 120

-

Conductos de ventilación según EN 1366-1
Sistema clasificado hasta EI 180

-

Pared bloque de hormigón según EN 1364-1
Sistema clasificado hasta EI 240

-

Tabique Perlifoc según EN 1364-1
Sistema clasificado EI 120

-

Franja Cortafuegos según EN 1363-1 y
protocolo “Ensayo de resistencia al fuego de
franjas
encuentro
medianería/cubierta”.
Sistema clasificado hasta EI 120.

Todos los ensayos de resistencia al fuego han sido
realizados por laboratorios acreditados

Edición ficha técnica: Enero 2014
La información de la presente ficha se basa en nuestros conocimientos y
experiencia hasta la fecha, y está dada a título indicativo. No serán de
nuestra responsabilidad las anomalías producidas por el uso indebido
del producto.

Pol. Ind. Can Prunera S/N s 759 Vallirana
TeL  683 44 00 s &AX  683 44 01
INFO PERLITAYVERMICULITACOM s WWWPERLITAYVERMICULITACOM
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Ficha Técnica

Perlifoc-Hoja de seguridad
IDENTIFICACIÓN
1.1 Nombre Comercial:

Perlifoc.

1.2 Suministrador:

Perlita y Vermiculita sl. Fábrica en Polígono Industrial
Can Prunera s/n 08759 - Vallirana (Bcn)

1.3 Registro Mercantil

Hoja 8850, insc.1ª ,sec 3 Folio 153, Tomo 10189,
NIF B-58598418. Registro Mercantil de Barcelona.

NATURALEZA QUÍMICA
1.1 Tipo de producto:

Aridos ligeros expandidos.

1.2 Suministrador:

Minerales.

COMPOSICIÓN QUÍMICA
1.3 Tipo de producto:

Perlita ,vermiculita, ligantes hidraulicos.

PROPIEDADES FÍSICAS
4.1 Estado del producto:

Polvo color blanco con gránulos de hasta 5 mm.

4.2 Ph:

12

4.3 Densidad:

Entre 0,5 y 0,62 kg/dm3

PROPIEDADES QUÍMICAS
5.2 Solubilidad en Agua

N/L

5.2 Punto de ebullición

NA

5.2 Punto de fusión

NA

5.2 Presión del vapor

NA

5.2 Densidad de vapor

NA

5.2 Ratio de evaporación

NA

5.2 %Volatilidad por volumen

N/L

Muntaner 400 Bajos izq. • 08006 Barcelona.
Tel. 93 209 60 19 • Fax. 93 240 50 51
info@perlitayvermiculita.com • www.perlitayvermiculita.com
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MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE
6.1 Almacenamiento:

En lugar seco y fresco

6.2 Precauciones y

Para las personas con problemas respiratorios es

manipulación:

recomendable el uso de mascarilla.

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
7.1 Tipo de producto:

No se contempla ninguna condición a ser evitada, al estar exenta de productos.

7.2 Suministrador:

No se contempla ninguna condición a ser evitada.

RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN
8.1 Inflamación:

No inflamable. Reacción al fuego M0.

8.2 Explosión:

No explosivo.

RIESGOS DE CONTAMINACIÓN
9.1 En agua:

No existe riesgo en agua.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
10.1 Precauciones:

Manipular el producto evitando la creación de polvo.

10.2 Precauciones:

La no creación de polvo evitará daños medioambientales.

PROTECCIÓN
11.1 De las personas:

Usar mascarillas y gafas de seguridad.

11.2 Del ambiente:

Ventilación adecuada

TOXICOLOGÍA
12.1 Efectos Inmediatos:

En algunos casos se ha detectado cierta irritación en la piel.

12.2 Efectos a largo plazo:

No se ha detectado ningún caso.

Muntaner 400 Bajos izq. • 08006 Barcelona.
Tel. 93 209 60 19 • Fax. 93 240 50 51
info@perlitayvermiculita.com • www.perlitayvermiculita.com
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PRIMEROS AUXILOS
13.1 Contacto con la piel:

Sin riesgos. En caso de alguna molestia lavar con agua.

13.2 Inhalación:

Inhalación.

13.3 Ingestión:

Beber agua.

13.4 Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
14.1 Información ecológica:

Químicamente Inerte en el medio ambiente.

TRANSPORTE
15.1 Transporte:

No clasificado como Materia peligrosa.

OTROS
16.1 Dato Técnico:

Esta ficha de seguridad ha sido emitida por el departamento técnico de la empresa.

NOTA
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás
recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para
la descripción de las características del producto, forma de
empleo y sus aplicaciones.
Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros
conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografa, en ensayos
de laboratorio y en la práctica.
Los datos sobre consumo y dosificación en figuran en esta
ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo
que éstos son susceptibles de variaciones debido a las
diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificadores reales, deberán determinarse en la obra, mediante
ensayos previos y son responsabilidad del cliente.
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las
indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. Otorgamos
garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de
nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones
adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de
reingresar el valor de la mercancía suministrada. Debe tenerse
en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes
o derechos a terceros.
Edición septiembre 2006.
La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición
de una nueva edición.

Muntaner 400 Bajos izq. • 08006 Barcelona.
Tel. 93 209 60 19 • Fax. 93 240 50 51
info@perlitayvermiculita.com • www.perlitayvermiculita.com
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CERTIFICAT IGNIFUGAT SOSTRE SOCIETAT
EMPRESA VIMAT IGNIFUGATS SL
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Full 1 de 1
V6.0/2009 - DV 7.0.2
Visat núm.:

Referència interna de l’arquitecte/a:

ACTIVITAT

Segell del Visat col·legial

Col·legi
d’Arquitectes
de Catalunya
08002 BARCELONA
Plaça Nova, 5
Tel. 93 301 50 00

08011 BARCELONA
Gran Via, 563
Tel. 93 552 02 20

08017 BARCELONA
Plaça Joaquim Pena 8
Tel. 93 280 15 01

L’ARQUITECTE/A
FERNÁNDEZ PLANAS, ANTONI

núm. col·legial
49428 / 3

08500 VIC

Plaça del Bisbe Oliba, 2
Tel. 93 889 26 91

08242 MANRESA

Carrer de l’Arquitecte Oms, 5
“Torre Lluvià”
Tel. 93 875 16 56

08222 TERRASSA

Vapor Universitari de Terrassa
Carrer de Colom, 114
Tel. 93 731 34 11

08970 ST JOAN DESPÍ
Plaça Catalunya s/n
Edifici Can Negre
Tel. 93 477 29 72

08401 GRANOLLERS

C/Mare de Déu de Montserrat 36,1r
Tel. 93 538 12 40

08360 CANET DE MAR

Riera Gavarra, 2
Casa Museu Domènech Montaner
Tel. 93 794 08 21

17004 GIRONA

Plaça de la Catedral, 8
“Pia Almoina”
Tel. 972 41 27 27

CERTIFICA
JO ANTONI FERNÁNDEZ PLANAS COM A ARQUITECTE AMB NÚMERO DE COL.LEGIAT 49428/3,
CERTIFICO:
QUE EL LOCAL SITUAT AL CARRER ALBERT CAMPS NÚM. 5, 17732 DE SANT LLORENÇ DE LA MUGA
(GIRONA) DESTINADA A SALA POLIVALENT, COMPLEIX AMB LA NORMATIVA URBANÍSTICA I LES
CONDICIONS DE SEGURETAT, SALUBRITAT, SEGURETAT EN CAS D'INCENDIS, ACCESSIBILITAT I
TRANQUIL·LITAT URBANÍSTICA I LES ESPECIFICACIONS CONCRETES DE L'ACTIVITAT, AIXÍ COM ELS
ORDENANCES MUNICIPALS.
PER TOT AIXÒ, ES CERTIFICA QUE LA INSTAL·LACIÓ DEL LOCAL ES TROBA EN BON ESTAT I SEGUEIX
AMB TOTES LES ESPECIFICACIONS SEGONS LES NORMATIVES D'APLICACIÓ I TOTS ELS
REQUERIMENTS AMBIENTALS.

17800 OLOT

Plaça de Clarà, 12, 1r
Tel. 972 27 27 00

17600 FIGUERES
Plaça de l’Església, 6
Tel. 972 50 50 33

25007 LLEIDA

Carrer del Canyeret, 2
Tel. 973 23 40 51

25700 LA SEU D’URGELL
Passeig Joan Brudieu, 20
Tel. 973 35 36 00

43003 TARRAGONA

Carrer Sant Llorenç, 20-22
Tel. 977 24 93 67

43201 REUS

C/Sant Serapi, 2
Tel. 977 33 82 86

43500 TORTOSA

Berenguer IV, 26 – pral.
Tel. 977 44 19 72

SANT LLORENÇ DE LA MUGA
L’arquitecte/a.

,10 de

Maig

de

2019

E519

Presentació per part dels OC de la declaració responsable per a la posada en
servei d'una instal.lació elèctrica de baixa tensió
Acusament de rebuda de la sol·licitud
El formulari de sol·licitud s'ha enviat correctament
• Fitxer enviat: formulariIBT SOCIETAT LA FRATERNITAT.pdf
• Resum*: 26cd5e351fad90430103b7ed1d978ceb
Aquest document és el comprovant de tramitació de l'alta de la Instal·lació a Canal Empresa amb el que pot gestionar el
subministrament elèctric.
* Per tal de garantir que el present acusament de rebuda correspon de forma fidedigna als documents lliurats, s'inclou un resum
d'aquests, calculat mitjançant algoritmes criptogràfics.

Dades generals
Codi de tràmit (ID)

Número de registre

Data de registre

7YGNZF5PH

9015-866751/2018

08/11/2018 13:22:47

Recordatoris

La Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició diferents canals per consultar l'estat d'aquest tràmit:
Per internet a l'adreça http://web.gencat.cat/ca/tramits o http://www.gencat.cat/canalempresa
Per telèfon trucant al 012.
S'aconsella que imprimeixi o desi en local la sol.licitud per a que tingui constància de les dades que ha escrit i dels números
identificatius que hi ha en aquesta plana perquè li permetran fer consultes sobre l'estat del tràmit.

Pàgina 1 de 11

E519

Presentació per part dels OC de la declaració responsable per a la posada en
servei d'una instal.lació elèctrica de baixa tensió
Document justificatiu de la tramitació d'instal·lacions de baixa tensió
Aquest document s'ha de lliurar a l'empresa distribuïdora conjuntament amb el certificat de la instal·lació.

Dades del tràmit
Modalitat

Codi de tràmit (ID)

Data de registre

Nova instal·lació

7YGNZF5PH

08/11/2018 13:22:47

Dades del titular
Raó social
SOCIETAT LA FRATERNITAT
Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

Número d'identificació fiscal

G17150871

Dades de la instal·lació
Adreça
Tipus de via

Nom de la via

Número

Plaça

CARLES CAMPS

14

Polígon industrial

Bloc

Nau

Pis

Escala

Porta

BX

Codi postal
17732

Província

Comarca

Girona

Alt Empordà

Municipi

Població

País

Sant Llorenç de la Muga

Sant Llorenç de la Muga

Espanya

Característiques tècniques
Tipus d'ús
Locals de pública concurrència (altres)
Grup de l'apartat 3.1 de la ITC-BT-04

Grup de l'apartat 4.1 de la ITC-BT-05

i

b

Potència màxima admissible (kW)

Tensió (V)

19.00

3X127/220 V
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Presentació per part dels OC de la declaració responsable per a la posada en
servei d'una instal.lació elèctrica de baixa tensió
Dades de la persona que actua en nom del titular de la instal·lació
Dades de l’organisme de control
Dades d'identificació
Raó social
ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SLU
Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

Número d'identificació fiscal

B08658601

Dades del/de la representant legal de la persona jurídica que actua en nom del titular
Nom

Primer cognom

Segon cognom

EVA

BAENA

ESTEPA

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

DNI

40372580J

És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte:
Telèfon fix

Telèfon mòbil

972212012

Adreça de correu electrònic
eva.baena@es.bureauveritas.com

Si voleu rebre avisos de canvis en l'estat de la sol·licitud, indiqueu-ne el mitjà de recepció:
Correu electrònic
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Presentació per part dels OC de la declaració responsable per a la posada en
servei d'una instal.lació elèctrica de baixa tensió
Dades de la persona titular de la instal·lació
Indiqueu el tipus de persona:
Persona física

Persona jurídica

Dades d'identificació
Raó social
SOCIETAT LA FRATERNITAT
Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

Número d'identificació fiscal

G17150871

Adreça
Residència fora de l'Estat espanyol
Tipus de via

Nom de la via

Número

Plaça

CARLES CAMPS

14

Bloc

Escala

Pis

Porta

Codi postal

BX

17732

Província

Comarca

Municipi

Girona

Alt Empordà

Sant Llorenç de la Muga

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya)

Dades del/de la representant legal de la persona titular de la instal·lació
Nom

Primer cognom

Segon cognom

JOAN

MARTINEZ

ROCA

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

DNI

40441568R

És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte:
Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

650701317
Si voleu rebre avisos de canvis en l'estat de la sol·licitud, indiqueu-ne el mitjà de recepció:
Correu electrònic
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E519

Presentació per part dels OC de la declaració responsable per a la posada en
servei d'una instal.lació elèctrica de baixa tensió
Dades de contacte
Nom

Primer cognom

Segon cognom

JOAN

MARTINEZ

ROCA

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

DNI

40441568R

Adreça
Residència fora de l'Estat espanyol
Tipus de via

Nom de la via

Número

Plaça

CARLES CAMPS

14

Bloc

Escala

Pis

Porta

Codi postal

BX

17732

Província

Comarca

Municipi

Girona

Alt Empordà

Sant Llorenç de la Muga

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya)

És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte:
Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

650701317
Si voleu rebre avisos de canvis en l'estat de la sol·licitud, indiqueu-ne el mitjà de recepció:
Correu electrònic
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Presentació per part dels OC de la declaració responsable per a la posada en
servei d'una instal.lació elèctrica de baixa tensió
Modalitat del tràmit
Nova instal·lació

Ampliació

Modificació

Canvi Titular

Baixa

Adreça
Tipus de via

Nom de la via

Número

Plaça

CARLES CAMPS

14

Polígon industrial

Bloc

Nau

Pis

Escala

Porta

BX
Coordenades UTM (X)

Codi postal
17732

Coordenades UTM (Y)

Província

Comarca

Girona

Alt Empordà

Municipi

Població

Sant Llorenç de la Muga

Sant Llorenç de la Muga

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya)

Dades de contacte
És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte:
Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

650701317
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Presentació per part dels OC de la declaració responsable per a la posada en
servei d'una instal.lació elèctrica de baixa tensió
Característiques tècniques
Classificació
Instal·lació en ús abans de l'entrada en vigor del Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament
electrotècnic per a baixa tensió, i no inscrita al Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya.1
Data de posada en servei
01/01/1985
Tipus d'ús
Locals de pública concurrència (altres)
Especifiqueu el tipus d'ús
SALA POLIVALENT
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Presentació per part dels OC de la declaració responsable per a la posada en
servei d'una instal.lació elèctrica de baixa tensió
Instal·lació inclosa en algun dels grups de l'apartat 3.1 de la ITC-BT-04?
Sí
No
Grup
a

Instal·lacions corresponents a indústries en general, amb una potència superior a 20kW.

b

Instal·lacions de potència superior a 10 kW corresponents a:
- Locals humits, polsegosos o amb risc de corrosió
- Bombes d'extracció o elevació d'aigua, ja siguin o no industrials

c

Instal·lacions de potència superior a 10 kW corresponents a:
- Locals mullats
- Generadors i convertidors
- Conductors aïllats per a escalfament, excloent els de les vivendes

d

Instal·lacions de caràcter temporal, de potència superior a 50 kW, per a l'alimentació de maquinària d'obres de
construcció o bé en locals o emplaçaments oberts.

e

Instal·lacions de potència superior a 100 kW per caixa general de protecció, d'edificis destinats principalment a
vivendes, locals comercials i oficines, que no tinguin la consideració de locals de pública concurrència, en edificació
vertical o horitzontal.

f

Instal·lacions de potència superior a 50 kW, corresponents a vivendes unifamiliars.

g

Instal·lacions d'aparcaments o estacionaments, sigui quina sigui la seva ocupació, que requereixin ventilació forçada.

h

Instal·lacions d'aparcaments o estacionaments, de més de 5 places, que disposen de ventilació manual.

i

Instal·lacions corresponents a locals de pública concurrència.

j

Instal·lacions, sigui quina sigui la seva potència, corresponents a:
- Línies de baixa tensió amb suports comuns amb les d'alta tensió
- Maquines d'elevació i transport
- Les que utilitzin tensions especials
- Les destinades a rètols lluminosos, llevat que es considerin instal·lacions de baixa tensió segons l'establert a
l'ITC-BT-44
- Tanques elèctriques
- Xarxes aèries o subterrànies de distribució

k

Instal·lacions d'enllumenat exterior, de potència superior a 5 kW

l

Instal·lacions corresponents a locals amb risc d'incendi o explosió excepte aparcaments o estacionaments.

m

Instal·lacions de quiròfans i sales d'intervenció.

n

Instal·lacions de potència superior a 5 kW corresponents a piscines i fonts.

z

- Instal·lacions de potència superior a 50kW, corrresponents a les infraestructures per a la recàrrega de vehicles
elèctrics.
- Instal·lacions de recàrrega situades a l'exterior, de potència superior a 10 kW.
- Instal·lacions que incloguin estacions de recàrrega previstes per al mode de càrrega 4.

o

Totes aquelles Instal·lacions que, no estant compreses en els grups anteriors, determini el Ministeri competent en
matèria de seguretat industrial, mitjançant l'oportuna disposició.
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Presentació per part dels OC de la declaració responsable per a la posada en
servei d'una instal.lació elèctrica de baixa tensió
Instal·lació inclosa en algun dels grups de l'apartat 4.1 de la ITC-BT-05?
Sí
No
Grup
a

Instal·lacions industrials que precisen projecte, amb una potència instal·lada superior a 100 kW.

b

Locals de pública concurrència.

c

Locals amb risc d'incendi o explosió, de classe I, excepte aparcaments o estacionaments de menys de 25 places.

d

Locals mullats amb potència instal·lada superior a 25 kW.

e

Piscines amb potència instal·lada superior a 10 kW.

f

Quiròfans i sales d'intervenció.

g

Instal·lacions d'enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5kW.

h

Instal·lacions de les estacions de recàrrega per al vehicle elèctric, que requereixen l'elaboració de projecte per a la seva
execució.

Dades tècniques
Potència màxima admissible (kW)

Tensió (V)

19,00

3X127/220 V

Autor/a del projecte o de la memòria tècnica simplificada i director/a tècnic/a d'obra
Autor/a del projecte o de la memòria simplificada
Nom

Primer cognom

Segon cognom

JORDI

COLOME

DALMAU

Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

DNI

40451403S

Telèfon
692400093
Col·legi professional

Núm. col·legiat

Dades de l'organisme de control que ha fet la inspecció inicial
Raó social
ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION SLU
Tipus de document d'identificació

Número d'identificació

Número d'identificació fiscal

B08658601

Pàgina 9 de 11

E519

Presentació per part dels OC de la declaració responsable per a la posada en
servei d'una instal.lació elèctrica de baixa tensió
Notificació
Accepto rebre notificació electrònica dels actes administratius relacionats amb aquesta sol·licitud.
Indiqueu l'adreça electrònica on voleu rebre els avisos de les vostres notificacions i un telèfon mòbil on, addicionalment, rebreu
un avís SMS.
Adreça de correu electrònic

Telèfon mòbil

eva.baena@es.bureauveritas.com
Les notificacions electròniques es poden consultar dins dels Serveis de Tràmits gencat o el Canal Empresa. Podeu accedir-hi
mitjançant un certificat digital o amb una paraula de pas d'un sol ús.
Consulteu el llistat de certificats digitals admesos.
Recordeu:
Des de l'emissió de l'avís de notificació disposeu de 10 dies naturals per acceptar-la o rebutjar-la. Si transcorregut aquest termini
no heu accedit a la notificació, aquesta s'entendrà rebutjada.
Des del moment en què accediu al contingut de la notificació aquesta es considerarà practicada.
Recordeu que l'adreça electrònica i el telèfon mòbil que informeu aquí, és on rebreu l'avís de la notificació electrònica i, si escau, on
rebreu la contrasenya per accedir al contingut de la notificació.

Documentació annexa
Adjunteu els següents documents:
Declaració responsable signada pel titular de la instal·lació
• Fitxer adjuntat: SKM_C3350181108134600.pdf
• Resum: b02d2b21c90099106baaba3807453aa2
La mida màxima del fitxer de sol·licitud incloent-hi els adjunts és de 5MB.
1. Vegeu la Instrucció 1/2015, de 12 de març, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial.
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Presentació per part dels OC de la declaració responsable per a la posada en
servei d'una instal.lació elèctrica de baixa tensió
Protecció de dades
D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem
que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades als fitxers automatitzats següents:
1. Serveis i tràmits gencat. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió i l'adreça on la
persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3a planta, 08003
Barcelona. La finalitat del qual és garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant la plataforma corporativa Gencat Serveis i Tràmits.
2. Servei d'inspecció. L'òrgan responsable del fitxer és Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial i l'adreça on la
persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Passeig de Gràcia, 105, 08008
Barcelona. La finalitat del fitxer és acompliment de la funció inspectora amb la informació recollida sobre la seva activitat
industrial per poder fer el seguiment de l'aplicació de la legislació en aquest àmbit..
3. Expedients administratius: segons la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
les dades de les persones que presentin la sol·licitud seran incorporades al fitxer Tractament d'expedients administratius, del
qual és responsable l'Oficina de Gestió Empresarial, amb la finalitat de tramitar els expedients administratius relacionats amb
l'àmbit competencial i impulsar i resoldre les qüestions que siguin objecte dels expedients. Podeu exercir els vostres drets com a
persona afectada mitjançant un escrit dirigit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals,
Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona, o mitjançant l'adreça electrònica bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat.
L'acceptació d'aquestes condicions, suposa que doneu el consentiment al tractament de les vostres dades personals per a la
prestació dels serveis que sol·liciteu a través d'aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o
entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l'esmentat fitxer automatitzat.
He llegit les condicions
S’informa que la inexactitud, falsedat o manca de dades de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que
s’incorpori a la declaració responsable comporta un incompliment dels requisits establerts legalment i suposa l’inici de
l’activitat d’inspecció i control de l’Administració prevista al títol VII de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
És convenient que us assegureu que heu emplenat correctament el formulari perquè d’acord amb l’article 1.2-14 del text
refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny i
l’article 21 del Decret 277/1999, de 28 de setembre, en cas d'errors no es retornaran les taxes satisfetes.

Informació: L'Administració podrà fer, en qualsevol moment, les comprovacions necessàries relatives al compliment de les
dades declarades i tinença de la corresponent documentació. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de les
dades declarades comportarà, amb l'audiència prèvia de la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent des
del moment en què se'n tingui coneixement, sens perjudici de les actuacions corresponents i l'exigència de les responsabilitats
previstes en la legislació vigent.
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ACTA D'INSPECCIÓ
Full núm. 1 de 1

Organisme de Control, acreditat per ENAC amb acreditació núm. 01/EI004
Delegació de Girona (Girona)
Adreça Ctra. Barcelona, 417
NCP 17003
Fax 972 220 908
Telf 972 212 012

Número d'acta :

17-17-E29-0-083109

Núm. d’expedient :

99-2018-0000032039

Núm. d'instal.lació :

BT-17-S001330

En compliment de la Instrucció 7/2003 de 9 de setembre de 2003 (DGEM), l'inspector que subscriu
aquesta ACTA, ha realitzat en la data que figura en el quadre "DATA INSPECCIÓ ACTUAL” les
comprovacions i controls que estableixen la legislació vigent, segons:
Decret 2413/1973 (BOE 06.10.1973)
Procediment ECA núm. 608001

EMPLAÇAMENT
INSTAL·LACIÓ

TIPUS D'INSPECCIÓ

RD 842/2002 (BOE 18.09.2002)
Procediment ECA núm. 608009

Reforma important i/o
ampliació

Inspecció periòdica

Nova instal·lació

Inspecció inicial
prèvia

Població

Adreça

CP

Sant Llorenç de la Muga

C. PLAÇA CARLES CAMPS 14

17732

Nom

TITULAR O
PROPIETARI

Telèfon / e-mail
666583884

SOCIETAT LA FRATERNITAT

EMPRESA
INSTAL·LADORA

I.E. / N.I.F.

--Ús a que es destina
30000 - EDIF. PÚBLICA CONC. GENERAL

CARACTERÍSTIQUES
BÀSIQUES DE LA
INSTAL·LACIÓ

R.A.S.I.C.

Classe

Superfície (m2)

C1

---

Empresa subministradora

Tensió (V)

Endesa

3X127/220

EMPRESA
CONSERVADORA

N°
---------

19.00

Int. Diferencial
Int
Sensib (mA)
---------

Potència màx.
Potència
admissible (kW) instal·lada (kW)

Potència
contract. (kW)

---

---

Intensitat I.G.A. (A)

Resistència
terra (Ω)

Tensió
contacte (V)

50

24.00

7

30
300
-----

I.E. / N.I.F.

---

R.A.S.I.C.

INFORME RELATIU ALS PUNTS NO SATISFACTORIS
CODI

NIVELL
DEFECTE

ELEMENT O PEÇA

TERMINI
ESMENA

REPARACIÓ O
SUBSTITUCIÓ

OBSERVACIONS

--OBSERVACIONS:
Inscripció instal.lació a través de la Instrucció 1/2015.

DEFICIÈNCIES A JUSTIFICAR
PER PART DE:

TITULAR Codi

INSTAL·LADO
R

FACULTATIU Codi

Codi

DATA INSCRIPCIÓ INSTAL·LACIÓ

DATA REVISIÓ ANTERIOR

REVISIÓ ACTUAL VÀLIDA FINS A

DATA INSPECCIÓ ACTUAL

---

---

01/10/2023

01/10/2018

QUALIFICACIÓ I DICTAMEN DE REVISIÓ
La revisió ha estat realitzada per l'inspector que signa aquest dictamen, en totes les parts controlables i visibles de la instal·lació.
A la vista dels resultats obtinguts,es considera que la instal·lació mereix la següent qualificació global pel que fa referència a la seguretat del funcionament
i al compliment de les disposicions reglamentàries més amunt esmentades:
L'INSPECTOR LLUIS TORRENT MAS
QUALIFICACIÓ FAVORABLE:
QUALIFICACIÓ CONDICIONADA:
QUALIFICACIÓ NEGATIVA:

0. Sense defectes. La instal·lació roman en servei normal
L. Deficiències lleus a esmenar el més aviat millor
G. Deficiències greus a esmenar abans de
i comunicar a l'OC que s'ha realitzat l'esmena.
instal·lació roman aturada.
aturada
MG. Deficiències molt greus. La instal.lació

ASSABENTAT I ACUSAMENT DE RECEPCIÓ D'UNA CÒPIA D'AQUESTA ACTA
Pel titular:
Per l'instal·lador-mantenidor:

Data emissió:
2 de octubre de 2018
CONFORME PER L'OC

Nom i segell
VEURE INSTRUCCIONS AL DARRERE
NOTA: LES DADES I ELS RESULTATS D'AQUESTA ACTA NO HAN DE REPRODUIR-SE SENSE L'APROVACIÓ EXPRESSA D'AQUEST ORGANISME DE CONTROL.

INSTRUCCIONS

D'acord amb el que s'estableix a l'article 7 de la Llei 9/2014 de 31 de juliol (DOGC núm. 6679 de
05/08/2014), de la seguretat industrial dels establiments, les instal•lacions i els productes:
El TITULAR de la instal·lació a la qual fa referència aquest certificat, és el RESPONSABLE de que s'usi,
conservi i mantengui adequadament d'acord amb les condicions de seguretat legalment exigibles i, en
concret està obligat a:
1. EN LES ESMENES I REPARACIONS ORDENADES
Prendre les mesures adients per tal que es realitzin, dins dels terminis establerts, les esmenes,
reparacions o reformes ordenades al certificat lliurat (o sol·licitar a l'Organisme de Control, si s' escau, les
pròrrogues necessàries per dur-les a terme).
Mentre no s'esmenin els defectes cal pendre les mesures necessàries per garantir la seguretat en l'ús de
la instal·lació.
2. ACTUACIONS SEGONS EL NIVELL DE QUALIFICACIÓ DE DEFICIÈNCIES
2.1 Qualificació negativa
Si s'han detectat defectes molt greus (MG) no es pot posar la instal·lació en funcionament mentre no
se sol·liciti a l'Organisme de Control que comprovi que s'han corretjit els defectes.
2.2 Qualificació condicionada
Si el certificat té la qualificació de "condicionat" cal esmenar els defectes dins del termini que s'estableixi i
sol·licitar a l'Organisme de Control la comprovació de la seva correcció.
Si no s'esmenen aquests defectes en el termini indicat, es pot incórrer en responsabilitats civils i
penals, sens perjudici de la sanció administrativa que se es pugui imposar.
La manca de correcció dels defectes pot comportar la suspensió del subministrament elèctric a la
instal·lació.
2.3 Qualificació favorable
Si s'han detectat defectes lleus (L), cal esmenar-los el més aviat millor, i en tot cas abans de la propera
inspecció periòdica quan aquesta sigui preceptiva.

