Organitza:

Jornada tècnica

LA CERTIFICACIÓ DELS PROJECTES
BASATS EN PRESTACIONS
Espai Bombers – Parc de la Prevenció
Carrer Lleida, 30. Barcelona.
28 de juny de 2022

CONTINGUT:
Els serveis de Prevenció d’incendis de Bombers de l’Ajuntament de Barcelona i de Bombers
de la Generalitat de Catalunya compartim un únic criteri tècnic sobre la certificació dels
projectes basats en prestacions (alternativa als projectes basats en les prescripcions
normatives).
El criteri tècnic sobre el procés de disseny i validació d’un projecte d’aquest tipus està publicat
a la web de Bombers de la Generalitat i últimament ha estat actualitzat amb el model de
certificat PBD-4. Així mateix, Bombers de Barcelona està en procés de publicació de la Fitxa
1.19 «Projecte Basat en Prestacions», que fixa aquest mateix criteri, de manera similar a com
ho fa Bombers de la Generalitat a la seva web.
Aquesta jornada tècnica explicarà la visió d’ambdós cossos de bombers respecte la certificació
i validació dels projectes basats en prestacions.
•
•

Fitxes Bombers de Barcelona: https://ajuntament.barcelona.cat/bombers/ca/fitxesde-prevencio-dincendis
Disseny basat en prestacions – Bombers de la Generalitat:
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/norma
tiva_aplicable/Disseny_basat_en_prestacions_PBD/

INSCRIPCIÓ I FORMATS D’ASSISTÈNCIA:
La sessió serà mixta (presencial i streaming), oberta i gratuïta. Per assistir-hi, caldrà enviar un
correu de sol·licitud a prevencioincendis@bcn.cat, indicant el format d’assistència desitjat,
nom, cognoms, empresa, càrrec, correu electrònic i telèfon de contacte. Es confirmarà
l’assistència i, segons el format desitjat, l’enllaç per a la visualització streaming.

PROGRAMA:
•
•
•
•
•
•
•
•

11:45 h. Accés a la sala.
12:00 h. Conceptes bàsics del disseny basats en prestacions.
12:20 h. La validació de la intervenció operativa de bombers en el disseny prestacional.
12:40 h. Requeriments de l’administració als projectes de disseny basat en
prestacions.
13:00 h. La certificació dels projectes: els documents PBD.
13:30 h. L’avaluació per part d’entitat independent especialitzada.
13:45 h. Debat – torn de preguntes.
14:15 h. Tancament.

