G U IA

D E T RA M IT A C IÓ D E P RO CE D IM E N T D E RE SO L UC IÓ N O I M ME D IA T A

CODI

TNI-138

NOM

Instal·lacions contra incendis. Codi tècnic de l’edificació.
Protecció activa.

I N F O R MA CI Ó GENERAL DEL TRÀMIT
OBJECTE

ABAST

· Amb caràcter general, pels edificis i establiments als quals és d’aplicació el codi
tècnic de l’edificació
· S’exclouen els edificis, establiments i zones d’us industrial als quals sigui
d’aplicació el reglament contra incendis en edificis industrials
· S’exclouen tots els emmagatzematges de qualsevol tipus d’establiments amb
càrrega de foc igual o superior a 3.000.000 MJ, pels quals és d’aplicació el
reglament contra incendis en edificis industrials
· S’exclouen els edificis i establiments que només disposin d’extintors portàtils

NORMATIVA

· Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria
· Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, que aprova el Reglament de
instal·lacions de protecció contra incendis
· Reial Decret 314/2006, 17 de març, que aprova el codi tècnic de l’edificació

APLICABLE

CLASSIFICACIONS
AFECTADES

GT.TNI-138-01/11

Comunicar a la Direcció General d’Indústria i Energia la posada en servei de les
instal·lacions de protecció contra incendis en els edificis en el quals sigui d’aplicació el
codi tècnic de l’edificació i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent.

Usos segons el document bàsic SI de seguretat en cas d’incendi del codi tècnic de
l’edificació, la definició dels quals es troba a l’annex SI A – Terminologia del codi tècnic:
· Residencial habitatge
· Residencial públic
· Comercial
· Administratiu
· Pública concurrència
· Docent
· Hospitalari
· Aparcament

OBSERVACIONS

· Identificació presencial: La persona que vulgui presentar o recollir la documentació
de l’expedient haurà de mostrar l'original del seu DNI o equivalent.
· Desistiment de la sol·licitud: En els casos en què no es corregeixin les deficiències
que es detectin en la documentació, si és el cas, en un termini de 10 dies des de la
seva notificació, o no es justifiqui davant la UDIT el pagament de la taxa
corresponent, en un termini de 10 dies des de la presentació de l’expedient, es
considerarà que el titular desisteix de la seva tramitació.
· No es poden incloure dins el mateix expedient instal·lacions corresponents a
emplaçaments diferents

TAXA

Podeu consultar les taxes actualitzades per Internet a http://industria.caib.es. El pagament
es podrà realitzar en una entitat bancària o a les nostres oficines mitjançant targeta.

DOCUMENT

Justificant de posada en servei d’instal·lació contra incendis.

SORTIDA

DOCUMENTACIÓ

A PRESENTAR

Els documents amb codi els podeu aconseguir a les nostres oficines o per Internet a http://industria.caib.es
CODI

DOCUMENTACIÓ

CONDICIONS

GENÈRICA

REQUISITS DE PRESENTACIÓ
▪

▪

01.020

Sol·licitud de
tramitació

Sempre
▪

EXTERN

DNI, CIF o
equivalent del
titular

Sempre

Fotocòpia

EXTERN

DNI o equivalent
de qui firma la
sol·licitud

Quan sigui
diferent del
titular, gestoria
o instal·lador

Fotocòpia

CODI

GT.TNI-138-01/11

Quan la Sol·licitud de tramitació sigui firmada per una
persona diferent del titular s’haurà d’emplenar
l’apartat “Persona que firma la sol·licitud”.
Només poden firmar, en substitució del titular:
▪ Representant legal
▪ Gestoria
▪ Persona amb autorització del titular
▪ Altres interessats: especificant el concepte
Quan l’expedient el presenti una persona diferent del
titular, del representant legal, del personal autoritzat
de la gestoria que fa la presentació o de la mateixa
persona que firma la sol·licitud, s’haurà d’emplenar i
firmar l’apartat “Persona autoritzada per presentar i
recollir la documentació” de la Sol·licitud de tramitació.

DOCUMENTACIÓ
ESPECÍFICA

02.163

Certificat d’empresa
instal·ladora contra
incendis.
Codi tècnic de l’edificació

02.164

Annex 1 del certificat
d’empresa instal·ladora
contra incendis.
Codi tècnic de l’edificació

02.166

Annex 2 del certificat
d’empresa instal·ladora
contra incendis.
Codi tècnic de l’edificació

EXTERN

Plànols de la instal·lació.

CONDICIONS

REQUISITS DE PRESENTACIÓ

Sempre

▪ L’empresa instal·ladora ha de tenir el
certificat d’habilitació corresponent
▪ Ha de ser un original, firmat pel tècnic de
l’empresa instal·ladora, segellat per
l'empresa instal·ladora i visat per col·legi
oficial

Sempre

▪ Ha de ser un original, firmat pel tècnic de
l’empresa instal·ladora , segellat per
l'empresa instal·ladora i visat per col·legi
oficial

Quan l’edifici ò
establiment disposi
de 5 ò més sectors
d’incendi

Sempre

▪ Ha de ser un original, pel tècnic de
l’empresa instal·ladora, segellat per
l'empresa instal·ladora i visat per col·legi
oficial
▪ Han d’estar firmat pel tècnic de l’empresa
instal·ladora i segellat per l'empresa
instal·ladora
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