Octubre 2018

REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR LES EMPRESES INSTAL·LADORES/MANTENIDORES
DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Assegurança de responsabilitat civil
Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil (clàusula “post-treballs” o “treballs
acabats” (veure taula d’actualització de pòlisses).
Justificant del pagament.
Responsable tècnic (tècnic titulat competent)
Certificat d’alta a la Seguretat social (últim mes) (s’accepta ITA i vida laboral).
Títol universitari (s’accepta el resguard de pagament de la sol·licitud del títol).
Contracte laboral o mercantil (categoria responsable tècnic).

Operari qualificat:
Certificat d’alta a la Seguretat social (últim mes) (s’accepta ITA i vida laboral).
Competència professional d’acord amb els sistemes pels quals està habilitat.
Contracte laboral (no s’accepta contracte mercantil).

(Només si s’ha seleccionat la casella de gasos fluorats)
Certificat acreditatiu de la competència per a la manipulació de gasos fluorats com agent
extintor.

(Només si s’ha seleccionat la casella del sistema d’enllumenat d’emergència)
Cal que sigui una empresa habilitada en una de les categories del Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió.

NOTA: Per les empreses amb persona jurídica en què alguna de les figures implicades
sigui autònom i pertanyi a l’empresa, caldrà comprovar l’acta de constitució de l’empresa.

Mitjans tècnics:
• Tremuja i embocadura de pols per a ompliment d'extintors de pols.
• Bàscula amb força mínima de fins a 150kg.

• Instal·lació d'aportació d'agent propulsor admesos en norma per a pressurització d'extintors de pols de
pressió incorporada, com manoreductors, manòmetres i vàlvules de regulació i seccionament.
• Instal·lació d'aire comprimit.
• Màquina mecànica o pneumàtica per a la fixació d'extintors a banc de treball.
• Instal·lació per a proves de baixa pressió a extintors, amb acoblaments condicionats a cada extintor que
realitzen aquestes proves, dotada d'una bomba capaç d'aportar una pressió fins a 50 kg/cm2.
• En el cas de realitzar recàrregues d'extintors de CO2, bomba de transvasament de CO2, amb
manòmetres indicadors de pressió d'entrada i sortida de CO2, i vàlvula de Seguretat per sobrepressió. Així
com, instal·lació fixa per a proves, dotada d'una bomba capaç d'aportar una pressió fins a300kg/cm².
• Eines i equips auxiliars que compleixin la normativa vigent en matèria de Seguretat laboral (claus fixes,
claus angleses, claus especials per a l'obertura i tancament de vàlvules d'extintor, etc...)

Certificat de qualitat:
Certificat de qualitat del sistema de gestió de la qualitat implantat, emès per una entitat de
certificació acreditada (s’accepta UNE-EN ISO 9001).

