PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
EXPEDIENT:
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ARTICLE:
47172

Armari per a productes inflamables

FUNCIÓ:
Armaris de seguretat destinats a l’emmagatzematge de productes inflamables en els
laboratoris de ciències experimentals de secundària, segons a la norma UNE-EN
14470-1 i classificació mínima tipus 90
CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS:
Armaris de seguretat resistents al foc que acompleixin les prescripcions tècniques
del Reial Decret 379/2001 de 6 d’abril (BOE nº 112 de 10 de maig de 2001) per al
qual s’aprova el reglament d’emmagatzematge de Productes Químics i les seves
instruccions tècniques complementàries referents a l’emmagatzematge de líquids
inflamables i combustibles i d’altres productes químics (corrosius) en recipients
mòbils, amb prestatges per l’emmagatzematge d’aquests productes.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
Resistència al foc (RF) mínima 90.
Interior regulable; els prestatges regulables poden ser col·locats individualment a
alçades diferents i a part han de ser extraíbles, amb sistema anti-vessament.
Anivelladors en la part inferior de l’armari.
Dispositiu immobilitzador de la/les porta/es amb control tèrmic, per bloquejar la porta
en cas d’augment de la temperatura exterior de l’armari per sobre de 50ºC.
Dispositiu immobilitzador de la porta una vegada oberta, per a tenir lliures les dues
mans per a manipular els recipients.
Reixes de ventilació natural de l’armari. Sistema de bloqueig dels elements de
ventilació en cas d’augment de la temperatura exterior de l’armari per sobre de 50ºC.
Al tancar la porta, els recipients han d’entrar a l’interior, sense necessitat de prendre
precaucions addicionals.
Opcionalment sistema d’extracció de vapors de l’interior de l’armari, amb ventilador
antiespurnes i canalització de connexió a l’exterior de l’edifici o filtre de carbó actiu.
Presa de terra per evitar perill d’incendi.
Símbols d’homologació: CE, UNE EN 14470-1, etc.
Mesures recomanades:590 x 600 x 1950 mm (Amplada, fons, alçada)
Les dimensions detallades són de referència, les empreses poden oferir el mateix
tipus d’armari amb marges el més ajustats possibles.
ACCESSORIS:
S'adjuntaran a la memòria tècnica les certificacions de les normatives que compleixi
amb la traducció al català o castellà.
CONDICIONS:
Que compleixi la normativa de seguretat vigent.
L’empresa adjudicatària restarà obligada a l’acompliment de totes les disposicions
en matèria de seguretat i higiene. A tal efecte la Subdirecció General de Seguretat i
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Salut podrà sol·licitar en qualsevol moment la informació necessària per acreditar
l’acompliment d’aquests deures per part de l’ empresa adjudicatària

CRITERIS DE VALORACIÓ:
Opció A.
A.1 Criteris la quantificació dels quals depèn de judici de valor. El màxim de
puntuació serà de 100 punts i es distribuiran en els següents subapartats:
1. Nivell de resistència al foc. Fins a un 50% de la puntuació.
2. Funcionalitat i facilitat d’ús. Fins a un 20% de la puntuació.
3. Acabats, qualitat i prestacions. Fins a un 20% de la puntuació.
4. Millores com accessoris o elements auxiliars inclosos . Fins a un 10% de la
puntuació.
Opció B.
Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.
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ARTICLE:
47173

Armari per a productes corrosius

FUNCIÓ:
Armaris de seguretat destinats a l’emmagatzematge de productes líquids corrosius
(àcids i bases) amb dues portes (una per a cada compartiment) en els laboratoris de
ciències experimentals de secundària.
CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS:
Armaris de seguretat que acompleixin les prescripcions tècniques del Reial Decret
379/2001 de 6 d’abril (BOE nº 112 de 10 de maig de 2001) per al qual s’aprova el
reglament d’emmagatzematge de Productes Químics i les seves instruccions
tècniques complementàries referents a l’emmagatzematge de líquids inflamables i
combustibles i d’altres productes químics (corrosius) en recipients mòbils, amb
prestatges per l’emmagatzematge d’aquests productes.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
Obertura mínima 110º.
Interior de material resistent a la corrosió, inclosos calaixos i prestatges.
Extracció de prestatgeries.
Logotips identificatius de seguretat segons normes senyalitzadores
d’emmagatzematge de productes perillosos i tòxics, amb identificació de límits de
capacitat i producte emmagatzemat.
Portes amb panys i clau.
Departament superior per a àcids i inferir per a bases amb portes i panys
independents.
- Unitat superior (àcids) amb mínim de tres prestatges regulables en alçada
resistents als àcids, tipus safata per recollida eventual per vessaments.
- Unitat inferior (bases) amb mínim de tres prestatges regulables en alçada, tipus
safata per recollida eventual per vessaments.
Ventilació individualitzada per a cada compartiment amb canalitzacions resistents a
la corrosió.
Predisposició per sistema d’aspiració sense necessitat d’instal·lació.
Anivelladors en els peus de l'armari per a evitar desnivells.
Dimensions aproximades 600 x 600 x 2000 mm (Amplada, fons, alçada)
Pes aproximat 125 Kg
Les dimensions detallades són de referència, les empreses poden oferir el mateix
tipus d’armari amb marges el més ajustats possibles.
ACCESSORIS:
S'adjuntaran a la memòria tècnica les certificacions de les normatives que compleixi
amb la traducció al català o castellà.
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CONDICIONS:
Que compleixi la normativa de seguretat vigent.
L’empresa adjudicatària restarà obligada a l’acompliment de totes les disposicions
en matèria de seguretat i higiene. A tal efecte la Subdirecció General de Seguretat i
Salut podrà sol·licitar en qualsevol moment la informació necessària per acreditar
l’acompliment d’aquests deures per part de l’ empresa adjudicatària

CRITERIS DE VALORACIÓ:
Opció A.
A.1 Criteris la quantificació dels quals depèn de judici de valor. El màxim de
puntuació serà de 100 punts i es distribuiran en els següents subapartats:
1. Funcionalitat i facilitat d’ús. Fins a un 40% de la puntuació.
2. Acabats, qualitat i prestacions. Fins a un 40% de la puntuació.
3. Millores com accessoris o elements auxiliars inclosos . Fins a un 20% de la
puntuació.
Opció B.
Oferta apta o no apta d'acord amb la prescripció tècnica.
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ARTICLE:
47470

Vitrina de gasos per a laboratoris amb filtre sense aigüera.

FUNCIÓ:
Una vitrina de gasos ha de ser un equip de protecció col·lectiva a utilitzar durant la
manipulació de productes químics volàtils específics, que ha de protegir als usuaris
del laboratori d’ inhalació de vapors, d’esquitxos, projeccions, amb la captació per
posterior eliminació de compostos químics volàtils.
CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS:
Sistema de filtració dels vapors generats al manipular compostos químics volàtils
específics.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
De tipus armari, preferiblement metàl·lic i pintura anticorrosiva, com a mínim amb
potes de suport, es valorarà positivament amb portes amb sistema de tancament i
un mínim de dos safates.
Sense connexió a l’exterior, l’aire aspirat serà filtrat i retornat al local o laboratori on
s’utilitzi l’equip (sistema amb recirculació de l’aire).
Portarà un filtre universal per als productes químics que es manipulin de carbó actiu,
tipus ABEK o equivalent. Aquest filtre protegirà de:
-A: Contra gasos i vapors orgànics amb punt d’ebullició major a 65 ºC.
-B: Contra gasos i vapors inorgànics amb punt d’ebullició major a 65 ºC.
-E: Contra diòxid de sofre i vapors àcids.
-K: Contra amoníac i derivats orgànics de l’amoníac.
Sistema de detecció de saturació del medi filtrant.
Dimensions exteriors adients a la tasca a desenvolupar (aproximadament amplada
1200 mm, fondària mínima exterior de 600 mm).
Material resistent als productes químics a utilitzar.
Frontal mòbil (amb porta corredissa de tipus guillotina o abatible) i transparent
(metacrilat irrompible, policarbonat o altre material acrílic, o vidre laminat),
preferiblement amb diferents nivells d’obertura.
Preferiblement amb laterals transparents, del mateix material que el frontal.
Sistema d’il·luminació incorporada, que doni una il·luminació homogènia a tota la
superfície de treball, mínim 500 lux. Si la làmpada és interior, haurà d’estar protegida
contra les atmosferes inflamables o explosives.
El nivell sonor generat haurà de ser el mínim tècnicament possible. Es valorarà
positivament que no superi els 50 dB i no haurà de superar els 60 dB.
Obertures per a la introducció de cables elèctrics o d’alimentació.
Superfície de treball amb cubeta de retenció de vessaments independent de la
superficie de treball..
ACCESSORIS:
Es valorarà positivament que disposi de base d’endoll elèctrica, tipus Schuko,
instal·lada en l’equipament, amb nivell mínim de protecció IP44.
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La instal·lació de qualsevol d’aquests accessoris haurà de complir la normativa
vigent corresponent tant a nivell mediambiental com de seguretat industrial i laboral.
CONDICIONS:
Requisits del subministrament:
- L’empresa adjudicatària haurà de subministrar les vitrines al magatzem del
Departament d’Educació, ubicat al municipi de Piera.
- La distribució als centres de destí serà a càrrec del Departament d’Educació.
- El muntatge i posta en marxa a cada centre de destí serà a càrrec de l’empresa
adjudicatària.
Altres requisits:
- Garantia mínima de 2 anys.
- Garantir un servei d’assistència tècnica.
- L’empresa adjudicatària restarà obligada a l’acompliment de totes les disposicions
en matèria de seguretat i higiene.
L’equipament ha de ser lliurat amb la següent documentació:
- Declaració CE de conformitat.
- Manual d’instruccions.
*Aquesta documentació inclourà la informació següent:
-El nom i l’adreça del fabricant o del distribuïdor a la Comunitat Europea.
-Les condicions previstes d’utilització.
-Les instruccions d’ús.
-La posada en servei.
-La instal·lació, el muntatge i el desmuntatge de l’equipament.
-El manteniment (conservació i reparació).
Documentació a lliurar juntament amb la memòria tècnica:
- Manual d’instruccions.
- Documents o certificats que acreditin la normativa que compleix.
- Certificat amb el compromís de facilitar el servei tècnic i el subministrament de
recanvis pels equips durant un període mínim de 10 anys.

CRITERIS DE VALORACIÓ:
Opció A.
A.1 Criteris la quantificació dels quals depèn de judici de valor. El màxim de
puntuació serà de 100 punts i es distribuiran en els següents subapartats:
1. Qualitat, prestacions i rendiment. 40% de la puntuació.
2. Ergonomia, seguretat i facilitat d'ús. 40% de la puntuació.
3. Garantia i servei post venda. 20% de la puntuació.
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Opció B.
Criteris la qualificació dels quals no depèn de judici de valor. El màxim de puntuació
serà de 100 punts i es distribuiran en els següents subapartats:
1.Laterals transparents que permeti veure com es treballa a l’interior de la vitrina. 30
punts.
2.Porta que permeti diferents nivells d’obertura. 30 punts.
3.Nivell sonor:
- De 40 a 45 dB. 10 punts.
- Més de 45 fins a 50 dB. 20 punts.
- Més de 50 fins a 55 dB. 30 punts.
- Més de 55 fins a 60 dB. 40 punts.
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ARTICLE:
47471

Vitrina de gasos per a laboratoris amb filtre i aigüera.

FUNCIÓ:
Equip de protecció col·lectiva a utilitzar durant la manipulació de productes químics
volàtils específics, que ha de protegir al laborant o usuari de la instal·lació
d’esquitxos, projeccions i inhalació de vapors, amb la captació per posterior
eliminació de les substàncies químiques volàtils.
CARACTERÍSTIQUES FUNCIONALS:
Sistema de filtració dels vapors generats al manipular productes químics volàtils
específics.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
De tipus armari, preferiblement metàl·lic i pintura anticorrosiva, com a mínim amb
potes de suport, es valorarà positivament amb portes amb sistema de tancament i
un mínim de dos safates.
Sense connexió a l’exterior, l’aire aspirat serà filtrat i retornat al local o laboratori on
s’utilitzi l’equip (sistema amb recirculació de l’aire).
Portarà un filtre universal per als productes químics que es manipulin de carbó actiu,
tipus ABEK o equivalent. Aquest filtre protegirà de:
-A: Contra gasos i vapors orgànics amb punt d’ebullició major a 65 ºC.
-B: Contra gasos i vapors inorgànics amb punt d’ebullició major a 65 ºC.
-E: Contra diòxid de sofre i vapors àcids.
-K: Contra amoníac i derivats orgànics de l’amoníac.
Sistema de detecció de saturació del medi filtrant.
Dimensions adients a la tasca a desenvolupar (amplada exterior aproximada1200
mm, fondària mínima exterior de 600 mm).
Material resistent als productes químics a utilitzar.
Frontal mòbil (amb porta corredissa de tipus guillotina o abatible) i transparent
(metacrilat irrompible, policarbonat o altre material acrílic, o vidre laminat),
preferiblement amb diferents nivells d’obertura.
Preferiblement amb laterals transparents, del mateix material que el frontal.
Sistema d’il·luminació incorporada, que doni una il·luminació homogènia a tota la
superfície de treball, mínim 500 lux. Si la làmpada és interior, haurà d’estar protegida
contra les atmosferes inflamables o explosives.
El nivell sonor generat haurà de ser el mínim tècnicament possible. Es valorarà
positivament que no superi els 50 dB i no haurà de superar els 60 dB.
Obertures per a la introducció de cables elèctrics o d’alimentació.
Superfície de treball amb cubeta de retenció de vessaments independent de la
superficie de treball..
ACCESSORIS:
Instal·lació d’aigua, clau de pas i aigüera.
Desguàs canalitzat.
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Preferiblemet amb base d’endoll elèctrica, tipus schucko, instal·lada en l’equipament,
amb nivell mínim de protecció IP44.
La instal·lació de qualsevol d’aquests accessoris haurà de complir la normativa
vigent corresponent tant a nivell mediambiental com de seguretat industrial i laboral.
CONDICIONS:
Requisits de subministre:
- L’empresa adjudicatària haurà de subministrar les vitrines al magatzem del
Departament d’Ensenyament, ubicat al municipi de Piera.
- La distribució als centres de destí serà a càrrec del Departament d’Ensenyament.
- El muntatge i posta en marxa a cada centre de destí serà a càrrec de l’empresa
adjudicatària.
Altres requisits:
- Garantia mínima de 2 anys.
- Garantir un servei d’assistència tècnica.
- L’empresa adjudicatària restarà obligada a l’acompliment de totes les disposicions
en matèria de seguretat i higiene. A tal efecte la Subdirecció General de Seguretat i
Salut podrà sol·licitar en qualsevol moment la informació necessària per acreditar el
compliment d’’aquests deures per part de l’empresa adjudicatària.
L’equipament ha de ser lliurat amb la següent documentació:
- Declaració CE de conformitat.
- Manual d’instruccions.
Aquesta documentació inclourà la informació següent:
El nom i l’adreça del fabricant o del distribuïdor a la Comunitat Europea.
Les condicions previstes d’utilització.
Les instruccions d’ús.
La posada en servei.
La instal·lació, el muntatge i el desmuntatge de l’equipament.
El manteniment (conservació i reparació).
Documentació a lliurar juntament amb la memòria tècnica:
- Manual d’instruccions.
- Documents o certificats que acreditin la normativa que compleix
- Certificat amb el compromís de facilitar els servei tècnic i el subministrament de
recanvis pels equips durant un període mínim de 10 anys.

CRITERIS DE VALORACIÓ:
Opció A.
A.1 Criteris la quantificació dels quals depèn de judici de valor. El màxim de
puntuació serà de 100 punts i es distribuiran en els següents subapartats:
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1. Qualitat, prestacions i rendiment. 40% de la puntuació.
2. Ergonomia, seguretat i facilitat d'ús. 40% de la puntuació.
3. Garantia i servei post venda. 20% de la puntuació.
Opció B.
Criteris la qualificació dels quals no depèn de judici de valor. El màxim de puntuació
serà de 100 punts i es distribuiran en els següents subapartats:
1.Laterals transparents que permeti veure com es treballa a l’interior de la vitrina. 30
punts.
2.Porta que permeti diferents nivells d’obertura. 30 punts.
3.Nivell sonor:
- De 40 a 45 dB. 10 punts.
- Més de 45 fins a 50 dB. 20 punts.
- Més de 50 fins a 55 dB. 30 punts.
- Més de 55 fins a 60 dB. 40 punts.

2021 ED-2021-910

Laboratoris
Pàgina 12 de 13

2021 ED-2021-910

Laboratoris
Pàgina 13 de 13

