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D. Valoració qualitativa dels riscos 

La resta de riscos, tant de fuita, laborables com externs tindran un anàlisi de risc 
qualitatiu, basat en el que es du a terme en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. Es tracta de valorar els riscos segons la seva probabilitat de succeir i la 
seva severitat. Aquesta valoració s'ha de fer segons les taules que es mostren a 
continuació: 

Probabilitat Explicació 

Alta Incident recurrent: un cop o més cada any 

Mitja Fet gens habitual però possible: entre una i deu vegades cada 100 anys 

Baixa Incident estrany: menys d'una vegada cada 100 anys 

 

Severitat Explicació 

Baixa 
L'emergència no suposa danys en l'edifici afectat. Es continua realitzant l'activitat 
amb normalitat. Només problemes operatius o pèrdues inferiors a 10.000 euros. 

Mitja 
L'emergència produeix danys a la unitat de l'edifici on s'ha produït l'accident. Pot 
suposar la interrupció de l'activitat normal en aquella part de l'edifici. Lesions lleus 
o pèrdues entre 10.000 i 100.000 euros. 

Alta 
L'emergència produeix la destrucció total de la unitat on s'ha produït l'incident. 
Suposa la interrupció de l'activitat i l'afectació d'altres parts de l'edifici. Morts o 
pèrdues superiors a 100.000 euros.  

 

Així doncs, utilitzant la següent matriu s'ha d'analitzar el risc per a cadascuna de les 
situacions possibles: 

 

Taula D.1. Explicació de la probabilitat. 

Taula D.2. Explicació de la severitat. 
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Risc 
Probabilitat 

Alta Mitja Baixa 
Se

ve
rit

at
 Alta ALT MIG MIG 

Mitja MIG MIG BAIX 

Baixa MIG BAIX BAIX 

Els riscos externs es podran identificar segons l'afectació en el Municipi per part dels 
Plans d'Emergència Municipal (PAM) i els Plans Bàsics d'Emergència Municipal (PBEM). 

 

Taula D.3. Valoració segons probabilitat i severitat. 



Disseny d'una eina de millora de la seguretat contra accidents greus en una indústria de fabricació de colorants Pág. 5 

 

E. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

E.1. Disposicions generals 

E.1.1. Objecte 

El present Plec de Condicions, com a part del Projecte bàsic i d’execució de l'Aplicació de 
l'eina de millora de la seguretat contra accidents greus, ubicada en el terme municipal de 
Santa Perpètua de Mogoda, comarca del Vallès Occidental, té per a finalitat regular 
l’execució de les obres i instal·lacions fixant els nivells tècnics i la qualitat exigibles, 
precisant les intervencions que corresponen, segons el contracte, així com les relacions 
entre tots ells i les seves corresponents obligacions per al compliment del contracte 
d'instal·lació. 

E.1.2. Compatibilitat i relació entre els diferents documents 

En cas de produir-se una contradicció o incompatibilitat entre els Plànols i el Plec de 
Condicions, prevaldrà el que prescriu el Plec de Condicions.  

El que estigui esmentat en els Plànols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haurà 
de ser executat com si estigués exposat en ambdós documents, sempre que, a criteri de la 
Direcció d’Obra, la unitat d’obra estigui suficientment definida i tingui preu en el contracte. 

E.1.3. Documentació complementària 

Aquest Plec de Condicions Tècniques té l'objectiu es complementa amb les disposicions 
econòmiques per tal d'indicar quins seran els diferents elements a contractar per a la 
correcta aplicació de l'eina de seguretat, tot i que queda a disposició del propietari de 
l'empresa l'elecció dels diferents elements a instal·lar que més convinguin, al seu criteri, per 
l'empresa.  

Totes les instal·lacions i obres que es realitzin hauran de complir amb la legislació i 
normativa que s'esmenta a continuació: 

• Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI), 
Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre. 

• Reial Decret 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control 
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas. 
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• Document Bàsic de Seguretat en Cas d’Incendis, dins del Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE). 

• Reial Decret 842/2013, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la classificació dels 
productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves 
propietats de reacció i de resistència en front del foc. 

• Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI). 

• Reial Decret 1070/2012, de 13 de juliol, pel que s'aprova el Pla estatal de protecció 
civil en front del risc químic 

• Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

• Instrucció Tècnica complementària SP-119 de 15 de maig de 2010, de determinació 
de la configuració dels establiments industrials. 

• Instrucció Tècnica complementària SP-123, de sistemes d’emmagatzematge en 
prestatgeries metàl·liques per activitats industrials i magatzems. 

• Instrucció Tècnica complementària SP 107:2008, de càlcul de la càrrega de foc en 
activitats d’emmagatzematge. 

• UNE 23500 – 2012 de sistemes d’abastament d’aigua contra incendis. 

• UNE 12845 – 2004 de sistemes fixos de lluita contra incendis. Sistemes de 
ruixadors automàtics. Disseny, instal·lació i manteniment. 

• UNE-EN 12101:2013 – Sistemes per al control de fum i calor. 

• UNE 23033:1981 – Protecció i lluita contra incendis. Senyalització. 

• UNE 23034:1988 – Seguretat contra incendis. Senyalització de seguretat. Vies 
d’evacuació. 

• UNE 23035 - 4:2003 -  Seguretat contra incendis. Senyalització fotoluminescent. 
Part 4: Condicions generals. Mesures i classificació. 
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E.2. Disposicions facultatives 

E.2.1. Responsabilitat tècnica 

Correspon a la consultora de l'execució del procés de seguretat, informar al Contractista i a 
la Propietat, de tots els canvis i variacions que es produeixin en l'empresa i realitzar-los sota 
l'aprovació dels mateixos. 

La consultora haurà de disposar de tots els tècnics adequats per a implementar tots els 
sistemes que els contractin per a que funcionin amb la garantia i fiabilitat adequada per a 
tenir un sistema i unes instal·lacions sòlides. 

En cas que es vulguin implementar mesures addicionals, en acord amb totes les parts, la 
Propietat haurà de demanar un pressupost addicional per a totes les instal·lacions que es 
duguin a terme i la consultora haurà de realitzar l'actualització del sistema de seguretat, 
incorporant tots els elements addicionals, amb un cost de 0 en el primer any i, en els 
següents anys, s'haurà de tornar a realitzar un contracte que interessi a totes les parts. 

E.2.2. Direcció d'obra 

És obligació del Contractista executar els treballs que calgui per a l'adequada execució i 
aspecte de les obres, tot i que no estigui especificat en els documents del Projecte, i 
sempre que ho disposi el Director d’Obra, dins dels límits de possibilitats que el pressupost 
habiliti per a cada unitat d’obra i tipus d’execució. 

En el cas que hi hagi manca d’especificació en el Plec de Condicions, s’entendrà que es 
requereix una modificació del Projecte amb consentiment exprés de la Propietat qualsevol 
variació que suposi un increment de preus d’alguna unitat d’obra per sobre del 30% o del 
total del pressupost per sobre del 10%. 

E.3. Disposicions econòmiques 

E.3.1. Elements extintors 

E.3.1.1.  Extintors 
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E.3.1.1.1. Extintor de pols ABC 

S'instal·laran 43 extintors de 6 kg de pols ABC, amb ubicació com s'indica a l'Annex G. 
Plànols, i característiques tècniques que es mostren a continuació. El preu unitari és de 
46,40 €. 

 

 

 

Figura E.1. Fitxa tècnica dels extintors de pols ABC. (Font: 
http://www.prodeincendio.com/documentos/ficheros_productos/pdfPI6.pdf) 

http://www.prodeincendio.com/documentos/ficheros_productos/pdfPI6.pdf
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E.3.1.1.2.  Extintor de CO2 

S'instal·larà 1 extintor de 5 kg d'anhídrid carbònic CO2, amb ubicació com s'indica a l'Annex 
G. Plànols, i característiques tècniques que es mostren a continuació. El preu és de 97,03 
€/unitat (IVA inclòs). 

 

Figura E.2. Fitxa tècnica dels extintors de CO2. (Font: 
http://www.prodeincendio.com/documentos/ficheros_productos/pdfbili5.pdf) 

http://www.prodeincendio.com/documentos/ficheros_productos/pdfbili5.pdf
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E.3.1.1.3. Extintor d'aigua en pols 

S'instal·laran 8 extintors de 9 litres d'aigua en pols, amb ubicació com s'indica a l'Annex G. 
Plànols, i característiques tècniques que es mostren a continuació. El preu unitari és de 
87,10 €. 

 

E.3.1.2. Boques d'Incendi Equipades (BIEs) 

S'instal·laran 14 BIEs de 25 mm dins d'armari de xapa metàl·lica amb vàlvula de seient de 
110º i llança de triple efecte racorada, totalment acabat, amb ubicació com s'indica a 
l'Annex G. Plànols, i característiques tècniques que es mostren a continuació. El preu 
unitari és de 414,28 €. 

Figura E.3. Fitxa tècnica dels extintors d'aigua. (Font:  
http://www.mjfireprotection.co.uk/fire-extinguishers.php#W9_Water_Extinguisher) 

http://www.mjfireprotection.co.uk/fire-extinguishers.php#W9_Water_Extinguisher
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E.3.1.3. Hidrants 

S'instal·laran 5 hidrants de 25 mm de 5 hidrants d'arqueta d'1 entrada i 1 sortida de 70 mm., 
amb ubicació com s'indica a l'Annex G. Plànols, i característiques tècniques que es mostren 
a continuació. El preu unitari és de 437,11 €. 

 

E.3.1.4. Dipòsit d'abastament d'aigua 

S'instal·larà 1 dipòsit d'abastament d'aigua de 25 m3 de capacitat, autonomia de 60 min i 
cabal de 750 l/min, amb ubicació a la sala d'aigües. El preu unitari és de 4.332,78 €. 

Figura E.4. Fitxa tècnica BIEs. (Font:  
http://www.todoextintor.com/wp-content/uploads/2012/11/Catalogo-TodoExtintor.pdf) 

Figura E.5. Fitxa tècnica Hidrants. (Font:  
http://www.todoextintor.com/wp-content/uploads/2012/11/Catalogo-TodoExtintor.pdf) 

http://www.todoextintor.com/wp-content/uploads/2012/11/Catalogo-TodoExtintor.pdf
http://www.todoextintor.com/wp-content/uploads/2012/11/Catalogo-TodoExtintor.pdf
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E.3.2. Elements de senyalització 

E.3.2.1. Polsadors d'alarma 

S'instal·laran 25 polsadors d'alarma analògic direccionable de rearmament manual amb 
aïllador i led de color vermell, segons UNE-EN 54-11, amb ubicació com s'indica a l'Annex 
G. Plànols, i característiques tècniques que es mostren a continuació. El preu unitari és de 
54,80 €. 

Figura E.6. Fitxa tècnica dipòsit d'aigua. (Font:  
http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=1|0_0_0|0|IOB020|io

b_depo:_0_0_0_0_0_0_0_0_0) 

http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=1|0_0_0|0|IOB020|iob_depo:_0_0_0_0_0_0_0_0_0
http://www.generadordeprecios.info/obra_nueva/calculaprecio.asp?Valor=1|0_0_0|0|IOB020|iob_depo:_0_0_0_0_0_0_0_0_0
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E.3.2.2. Plànols "vostè està aquí" 

Els plànols vostè està aquí han estat dissenyats per l'equip tècnic i es pot veure la seva 
composició a l'Annex G. Plànols. El preu és de 150 €, entre preu de cost d'enginyeria i 
disseny i preu del plàstic fotoluminescent segons UNE 23035. 

E.3.3. Quadre sinòptic 

S'instal·larà 1 quadre sinòptic  contra incendis CEPREVEN R.T.2-ABA H2O CCI/CPV-11 i 
es pot veure la seva composició a l'Annex G. Plànols. El preu unitari és de 1.889,00 €. 

Figura E.7. Fitxa tècnica dipòsit d'aigua. (Font:  
http://navarra.generadordepreus.info/IOD/IOD104.html) 

http://navarra.generadordepreus.info/IOD/IOD104.html
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E.4. Disposicions legals 

E.4.1. Legislació utilitzada 

Tota la legislació utilitzada per a l'elaboració d'aquest projecte s'adjunta a continuació. Les 
legislacions adjuntades, en aquest ordre són: 

• Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI), 
Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre. 

Figura E.8. Fitxa tècnica quadres sinòptics. (Font:  
http://www.gce.es/tmp/NdSite/Cache/File/97/85/e845ff949f99ae684c4e82d445a99611/tmp.pdf) 

http://www.gce.es/tmp/NdSite/Cache/File/97/85/e845ff949f99ae684c4e82d445a99611/tmp.pdf
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• Reial Decret 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control 
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas. 

• ISO 22320, de seguretat en societats. 

• Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI). 

• Reial Decret 1070/2012, de 13 de juliol, pel que s'aprova el Pla estatal de protecció 
civil en front del risc químic 

• Decret 82/2010, Decret 82/2010, de29 de juny de 2010 amb la finalitat d'aprovar el 
catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i fixar els 
continguts d'aquestes mesures. 
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F. FITXA DE CLASSIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ 

La informació que es rebi des de l'exterior a través dels diferents mitjans de comunicació i 
entitats o persones i des de l'interior, a través dels treballadors, s'haurà de tenir en compte 
segons la següent classificació: 

 

Figura F.1. Fitxa de classificació de la informació. 
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