
 

  
 

REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE CERTIFICACIÓ I ASSAJOS 
DEL CLÚSTER DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS 

Acta de la reunió del 7 de Març de 2017 
 

A Barcelona, el dia 7 de Març del 2017 a ITEC c\ Wellington 19, a les 12.00, es reuneixen, prèviament convocats pel 
coordinador del Grup de Treball, Elías López Giménez: 
• Albert Pérez – Alfa Torres  
• Alberto Diego – Itec 
• David Jiménez -- Enginyers BCN 
• Dolors Costa -- Plasfoc  
• Elías López -- Prefire  
• Joan Marquès -- Airfire 

• Jordi Mirabent -- Applus+ 
• Leandro Barrera -- Applus+  
• Mercè Sánchez -- Rockwool 
• Mercedes Lago -- Efectis 
• Xènia López -- Intisi 

	
S’excusa:________________________poso aquesta llista ja que no sé qui estava convocat 
• Joan Gallart – Servei de Prevenció (GENCAT)  
• Xavier Cabello – Aicon Sistemas  
• Albert Gonzalez - Servei de Prevenció (GENCAT)  
• Sergi Andreu – Airfire  
• Llorenç Domingo – Ignitor  
• Ignasi Garcia – Linealtec  
• Eulàlia Planas – UPC  

• Raül Garcia – Detnov  
• Oriol Ríos – UPC-Certec  
• Mari Carmen Goyeneche - COEIC  
• Stefano Muttoni – Airfire  
• Eugeni Mulà – Detnov  
• Arturo Chulilla - Cisa  
	

 
 
  
1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior 

Es porta a terme la lectura de l'acta de la reunió anterior i s'aprova. 
 

2. Lectura i aprovació de l'ordre del dia 
S'adopta l'ordre del dia proposada a la convocatòria de la reunió.  

 
3. Nous membres del grup de treball 

No hi ha cap nou membre en el grup de treball.  
 
4. Vigilància de mercat  

http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/VigilanciaMercado.aspx 
Es comenta que la competència de la Vigilància de Mercat és del Ministeri d’Industria i la competència executiva correspon a les 
CCAA. A Catalunya és competència del Departament d’Empresa i Coneixement. Es parla que potser és important difondre 
aquesta informació. 
També es comenta que a Madrid hi ha una entitat de control que emet un certificat i l’instal·lador n’emet un altre. 
S’acorda d’anar a la reunió del Ministeri. La Dolors parla de fer-ho a través del Fòrum. L’Elías i la Dolors diuen de convocar reunió 
del Fòrum. 
 

5. Portes per als vianants 
Es comenta que a dia d’avui hi ha dubtes sobre aquest tema. Que ha sortit abans el marcatge CE que la norma de producte. 
 



 

  
 

6. Article en la revista de Tecnifuego sobre conductes de control de fums resistents al foc 
La Mercedes Lago comenta que no està d’acord amb la valoració que fa l’article sobre l’obligatorietat del marcatge CE de tots els 
tipus de conductes instal·lats. Comenta que pot crear confusió. 
Es debat sobre la diferència entre marcatge CE de producte i de conducte instal·lat. En el cas de conductes fets a base de 
plaques, el marcatge CE exigible és el de la placa, no el del conducte instal·lat. En el cas d’aquest tipus de conductes, a 
l’instal·lador no se li pot exigir que el conducte instal·lat tingui marcatge CE. 
Es parla també, que si una sèrie de productes es posen al mercat com un kit, llavors sí que és exigible el marcatge CE. 
Es comenta que en l’article sembla que els conductes als que se’ls pot exigir el marcatge CE són els de la part 7. Però en aquesta 
part 7 no sabem que hi diu. 

 
12. Precs i preguntes  

Es debat sobre el gran desconeixement que hi ha sobre la protecció contra incendis. 
L’Albert Pérez proposa divulgar què suposa fer un assaig per a que es vegi la seva complexitat. 
Es comenta la importància de la conscienciació. 

 
13. Data i lloc per a la pròxima reunió  

Es fixa la pròxima reunió per al dia 27 d’ Abril de 2017 a las 10h. Es confirmarà l’emplaçament quan s’hagi dut a terme la reserva 
de sales.  
 
 
El Coordinador del Grup de Treball  
__________________________  
PREFIRE  
Elías López Giménez 


