
RECUPERACIÓ  
D’ESPAIS
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Busquem sempre l’excel·lència en el  servei que 
oferim. Comptem amb els  millors professionals i 
els mitjans  tecnològics més innovadors per adap-
tar-nos a les necessitats de cada client.

Gestionem i coordinem els nostres  equips espe-
cialitzats de forma eficaç per  aconseguir els mi-
llors resultats, perquè és important una ràpida ac-
tuació per reprendre el més aviat possible 
l’activitat de l’empresa i minimitzar els danys del 
sinistre.

SM SAVALL som una  
empresa consolidada  
amb una àmplia  
experiència en la gestió  
integral i recuperació de 
sinistres.
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Succés del sinistre: 

la companyia 

procedeix a la  

designació d’ un 

pèrit pel sinistre.

SM SAVALL  
inicia les  tasques 

de  recuperació 

de  l’espai 

sinistrat.

Estudi de la 

pòlissa 

d’assegurances i 

verificació  

dels danys.

Desenvolupem  

el projecte 

d’enginyeria.

Et facilitem la  

contractació d’un  

pèrit de part.

Organitzem  

el pla de  treball 

a seguir.

Aplicació de 

tècniques 

valoratives i anàlisi 

dels recursos.

Valoració de 

pressupostos amb 

la companyia.

Realitzem l’actua-

ció d’emergència i 

l’ajuda a la investi-

gació dins les pri-

meres 24 hores.

COM ACTUEM 
DAVANT D’UN 
SINISTRE

Establim un protocol 
d’intervenció per reduir 
els temps d’actuació i 
disminuir així l’impacte 
en el negoci i l’activitat 
de l’empresa. 

Els nostres 

especialistes duen 

a terme les 

tasques de neteja i 

d’enrunament.

Supervisem i 

seguim el procés 

de reconstrucció 

de la nau 

sinistrada.
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PROFESSIONALS TÈCNICS   
EN LA RESOLUCIÓ DE SINISTRES
SM SAVALL està especialitzada en la  recupera-
ció de naus industrials que han patit un sinistre. 
Principalment la nostra especialització es  basa 
en la recuperació d’espais després d’incendis, 
explosions o catàstrofes naturals. 

SM SAVALL està 
especialitzada en 
la reconstrucció 
total de naus 
industrials.

Actuem amb rapidesa i seriositat oferint un as-
sessorament i una atenció personalitzada. 

La gestió i la col·laboració en els diferents àmbits 
professionals ens permeten assolir els millors re-
sultats i la màxima satisfacció dels nostres clients.
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COM PODEM 
SER ÚTILS 

Estudi fotogràfic i aeri de la 
situació de la instal·lació

Disposem d’equips fotogràfics, així com drons, 
per fer un estudi aeri i una avaluació de riscos 
sense témer danys personals o materials.
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Estudi de seguretat i  
actuació d’emergència

Valorem la necessitat d’una actuació 
d’emergència per evitar riscos, com ara 
despreniments, danys personals, caiguda 
d’elements o vessament de productes 
tòxics o inflamables.

Per a nosaltres és molt important complir de forma 
summament exhaustiva, la normativa de prevenció de 
riscos laborals. Per aquest motiu, juntament amb la 
propietat, elaborem un pla de seguretat i salut específic 
per a cada sinistre.



— 7

FINANÇAMENT A MIDA
A SM SAVALL, amb la finalitat de minimitzar les repercussions en l’activitat 
econòmica de l’empresa, estudiem cada cas amb detall i determinem les opcions 
més eficaces i pràctiques per a la seva recuperació. Per tal d’alliberar càrregues al 
client, negociem directament amb la companyia d’assegurances la millor solució 
possible per a tots els implicats.

 • Negociem amb l’asseguradora l’avanç 
parcial dels costos segons peritatges rea-
litzats i pressupostos aprovats.

 • Contemplem l’opció de pagament únic 
quan la companyia asseguradora aboni al 
client la totalitat del cost aprovat.

CERTIFICACIONS

L’any 2021, SM SAVALL ha estat qualifi-
cada amb la triple certificació ISO, mitjan-
çant acreditació ENAC, de les següents 
normatives:

 • ISO 9001:2015 Sistema de Gestió de  
Qualitat, amb el número EC-10557/21.

 • ISO 14001:2015 Sistema de Gestió Am-  
biental, amb el número MA-4334/21.

 • ISO 45001:2018 Sistema de Gestió de  
Seguretat i Salut en el Treball, amb el 
número PRL-4139/21.

La nostra empresa també està inscrita en 
els següents registres:

 • Registre d’Empreses Acreditades del  
Sector de la Construcció de Catalunya,  
amb el número 09000047859.

 • Registre d’Empreses amb Risc per 
Amiant, amb el número 41/AB/17.
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Gestions administratives

 • Tràmits de sinistres

 • Defensa de l’assegurat

 • Peritatge del sinistre

 • Elaboració de documentació específica

 • Resolució d’incidències

SERVEI INTEGRAL 
DAVANT D’UN SINISTRE
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Actuacions en 
el lloc del sinistre

 • Estudis aeris

 • Especialistes en apuntalaments estructurals al 
llindar del col·lapse

 • Neteja industrial

 • Consolidació de façanes i cobertes

 • Enderrocs parcials i complets

 • Reconstrucció de naus

 • Projectes

 • Nova construcció de naus industrials

 • Tancat perimetral de seguretat d’urgència

 • Desmantellament de grans estructures

 • Retirada d’elements de fibrociment i cobertes
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Degut a la nostra experiència en la 
gestió de sinistres, estem 
especialitzats en el 
desmantellament d’elements de 
grans dimensions i tonatge.

DESMANTELLAMENT 
D’ELEMENTS DE GRANS 
DIMENSIONS

Establim un protocol exhaustiu per elimi-
nar qualsevol risc en el procés d’execu-
ció. Valorem la maquinària i els equips 
d’última tecnologia més adients per a 
cada necessitat.
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L’enderroc i reconstrucció 
d’estructures de naus 
industrials és una de les 
nostres principals àrees de 
negoci.

La nostra experiència en diferents sectors 
de l’activitat industrial ens permet asses-
sorar en tot moment els nostres clients. 
Juntament amb l’equip d’enginyers i el 
departament tècnic, determinem el mo-
del estructural més adient segons el tipus 
d’activitat i necessitats.

ENDERROC  
I RECONSTRUCCIÓ 
DE GRANS ESTRUCTURES



12 —



— 13



14 —

RETIRADA D’AMIANT  
DE FORMA SEGURA  
I IMMEDIATA

Som una empresa especialitzada 
en la retirada d’amiant. 

Aquests plans amb caràcter d’urgència ens per-
meten iniciar l’actuació amb rapidesa sense ha-
ver d’esperar.

 • Plans específics

Elaborem plans específics per actuacions de més 
complexitat en les quals és necessari adoptar 
mesures addicionals als plans genèrics. 

Disposem de diversos plans de retirada d’amiant 
segons les necessitats del client:

 • Pla genèric d’urgència incendis

 • Pla genèric d’urgència per catàstrofes naturals 
i altres sinistres

 • Pla genèric d’urgència general
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Disposem d’un equip 
altament especialitzat i els 

recursos tècnics per a la 
retirada de l’amiant.

Seguim un estricte 
programa d’actuació per 

assegurar el correcte 
desmuntatge de les 
cobertes d’amiant.

Comptem amb 
les certificacions i 

acreditacions necessàries, 
seguint la normativa 

vigent. 

Fem la retirada de l’amiant de forma immediata i portem els residus al gestor 
autoritzat, sempre seguint uns estrictes controls de seguretat per deixar l’espai 
lliure de productes  nocius realitzant mesures ambientals.



16 —

RETIRADA I SUBSTITUCIÓ 
DE COBERTES

Realitzem retirades i 
substitucions de cobertes de 
tot tipus, el principal element 
afectat en els sinistres.

Comptem amb un equip de tècnics especialit-
zats en les tasques d’assessorament, des del 
disseny fins a la construcció dels propis tanca-
ments, que ens permet adaptar-nos a qualsevol 
exigència constructiva amb les majors garanti-
es de qualitat.

Desenvolupem solucions pràctiques i específi-
ques amb diferents tipus d’acabats, com per 
exemple llana de roca, poliuretà, xapa perfilada 
o perforada, elements translúcids etc.
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T’escoltem i 
t’assessorem sobre 
el mètode de neteja 
industrial que més 
s’ajusta a la teva 
situació.

Comptem amb una àmplia experiència en la neteja de 
naus i màquines afectades per incendis, i en instal·laci-
ons que requereixin de manteniment o que han sofert 
un sinistre. Actuem amb rapidesa i professionalitat per 
recuperar i rehabilitar l’espai.

Apostem per una neteja eficient i respectuosa amb el 
medi ambient.

NETEJA 
TÈCNICA 
INDUSTRIAL

Neteja criogènica  
(gel sec)

Neteja amb sorra

Neteja manual

Desinfecció amb ozó

Neteja amb aigua calenta 
o vapor
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Actuem en les primeres 24 hores amb rapidesa i 
professionalitat, per reprendre el més aviat possi-
ble l’activitat de la teva empresa minimitzant així 
els danys causats per  l’incident.

 • Salvament d’existències

 • Neteja i descontaminació prèvia de les superfícies 
a tractar

 • Encapsulament i aïllament de maquinària 
afectada

 • Vaporització de productes antioxidants especí-
fics per a superfícies metàl·liques aturant el 
procés d’aparició de la corrosió

 • Deshumidificació d’equips i sistemes elèctrics 
afectats

 • Aplicació de productes d’acabats amb la finali-
tat de deixar la superfície protegida

Establim un protocol 
d’actuació específic 
per a cada client.
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EL NOSTRE EQUIP

Comptem amb els millors  
professionals i els mitjans  
tecnològics més innovadors  
per adaptar-nos a les neces-
sitats de cada client.

Apostem per la formació contínua del 
nostre equip per estar a l’avantguarda del 
nostre sector i garantir una adequada po-
lítica de prevenció de riscos laborals i vi-
gilància de la salut, requisit indispensable 
també per a qualsevol dels nostres col·la-
boradors. 

Seguint la nostra política d’empresa en 
compliment de la formació i salut en el 
treball i sota la llei de subcontractació, 
exigim a les nostres empreses col·labora-
dores i subcontractades l’acreditació de 
la formació i vigilància de la salut dels 
seus operaris. Aquesta és, sens dubte, 
condició indispensable per a la relació 
comercial.

El nostre equip és un 
dels grans pilars de la 
nostra empresa. 
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FORMACIÓ

Tots disposem de la formació obligatòria i exigida  
per ocupar els diferents llocs de treball on hem 
d’actuar, i a la vegada, realitzem cursos de  forma-
ció contínua. Potenciem, any rere any, la realitza-
ció de cursos específics buscant amb això la  pro-
fessionalitat de l’equip.

PREVENCIÓ EN RISCOS 
LABORALS � 20 h

� Ens hem format en la prevenció de  
riscos laborals (PRL), segons categoria,  
per exercitar les nostres funcions amb la  
màxima seguretat. També hem realitzat un 
reciclatge formatiu en aquest àmbit labo-
ral per donar a tot l’equip un ventall més 
ampli de tècniques i innovacions.

PREVENCIÓ EN RISCOS  
LABORALS: ESPAIS CONFINATS

� Quan treballem en un sinistre, sobre-
tot quan hi ha hagut explosions, en el des-
mantellament de grans estructures o en-
derrocs, ens trobem que els nostres ope-
raris han d’accedir a espais confinats per 
realitzar les tasques de recuperació de 
l’espai o desmuntatge. Per aquest motiu, 
ens hem format per adquirir coneixe-
ments per a la bona realització de treballs 
en aquests espais, poder detectar quins 
són els riscos més habituals, quines són les 
mesures de  prevenció adients i també ad-
quirir coneixements de com procedir en 
cas d’emergència i rescat.

PREVENCIÓ EN RISCOS 
LABORALS � 60 h

� Els oficials del nostre equip s’han es-
pecialitzat en la prevenció de riscos labo-
rals en l’àmbit de la construcció i de la side-
rometal·lúrgica, coincidint amb els 
convenis on s’inclou  SM Savall.

RISC D’EXPOSICIÓ A L’AMIANT 
SEGONS RD 396/2006

� Molt sovint, els nostres operaris han 
de retirar amiant de les instal·lacions afec-
tades on treballem. Per això, i per exercir el 
nostre treball amb les màximes garanties 
de salut, ens basem en el Reial Decret  
396/206 del 31 de març de 2006 per esta-
blir les mesures de seguretat aplicables als  
treballs amb risc d’exposició a l’amiant.
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SEGURETAT AL GESTIONAR 
PLATAFORMES ELEVADORES 
MÒBILS

� En tots els sinistres on treballem, ja si-
guin neteja i desinfecció o rehabilitació i 
reconstrucció, el nostre personal ha d’uti-
litzar plataformes elevadores mòbils. Per 
aquesta raó, l’equip ha realitzat una acció 
formativa específica en seguretat com a  
operadors de plataformes elevadores mò-
bils de personal (PEMP).

PREVENCIÓ I EXTINCIÓ 
D’INCENDIS

� Com tots els nostres projectes es de-
senvolupen en sinistres relacionats amb 
incendis d’edificis industrials, residencials 
o de serveis públics, sovint ens trobem 
amb punts calents a l’entrar en una instal-
lació a rehabilitar. És per aquesta raó que 
el nostre equip ha d’estar degudament 
format en matèria preventiva d’incendis. A 
més dels cursos que els nostres operaris ja 
han obtingut, el nostre departament d’ad-
ministració i recursos humans, segueixen 
amb la recerca de noves formacions que 
potenciïn al nostre personal en les tasques 
que realitzen.
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CURS AVANÇAT D’EXTINCIÓ D’INCENDIS

� Els diferents projectes als quals ens hem  
enfrontat ens han motivat a fer la realització  
d’aquest curs impartit per Bombers de Bar-
celona.

L’objectiu és adquirir els criteris d’actuació i  
autoprotecció, seguretat i domini de les siste-
màtiques i tècniques d’orientació davant  
d’una situació d’incendi.

CONCEPTES BÀSICS D’EXTINCIÓ 1
 • Foc, calor i extintors
 • BIEs i columna seca
 • Tipus d’incendis
 • Mètodes d’extinció
 • Orientació sense visibilitat

 • Utilització d’equips respiratoris ERAs
 • Treballs amb ERA i instal·lació de mànega  
de 25 mm a 45 mm

 • Extinció de focs interiors i exteriors
 • Extinció amb rescat de víctimes

CONCEPTES BÀSICS D’EXTINCIÓ 2
 • Evolució d’incendi interior i exterior
 • Estudi dels combustibles i influència de la  
temperatura

 • Fases d’incendis
 • Estudi de gasos
 • Tècniques d’extinció
 • Rang d’inflamabilitat (nivells mínims i mà-
xims de concentració de gasos)
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CURS AEQT / AEST INCIAL  
BÀSIC

� A diversos projectes realitzats per la  
nostra empresa s’hi han vist implicades 
empreses de la indústria química. Per tal 
de poder tenir l’equip format  adequada-
ment per a la realització de treballs en ins-
tal·lacions d’àmbit químic, hem valorat la 
necessitat de formar l’equip específica-
ment per a aquests casos, adquirint amb 
això coneixements en normes bàsiques de 
Salut, Seguretat i Medi Ambient (SSMA ), 
riscos químics, EPI associats, espais confi-
nats i agents físics i químics. Tot això mit-
jançant el curs que potencia  l’Associació 
Empresarial Química de Tarragona.
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PROJECTES REALITZATS

COMERCIAL NOBLE – RIPOLLET 

MONTFORTAUTO – SANT LLORENÇ SAVALL

BOMBERS – BELLATERRA 

1.000 m2

700 m2

1.200 m2
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NAROSA – MOLINS DE REI

ASGRAL TRADE – SALT 

DEFIBER – BANYERES DEL PENEDÈS

650 m2

10.000 m2

14.500 m2
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SILENCE – MOLINS DE REI

LAGOUPRES – MOLINS DE REI 

FRAGANCE SCIENCE – OLESA DE MONTSERRAT

550 m2

700 m2

1.000 m2



Av. Francesc Macià, 60,

planta 16 oficina 1

08208 Sabadell

T. 93 714 19 88

smsavall.es

Seriositat 

Eficàcia

Agilitat

Compromís

Confiança


