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RESUM 

 
El projecte es basa en un PLA D’ACTIVACIÓ DE RISCOS LABORALS, el qual s’ha 
efectuat a uns laboratoris farmacèutics. El projecte s’ha dividit en diferents parts, 
ja que un treball com aquest és molt extens. 
Una de les parts del projecte ha estat l’avaluació dels riscos de l’empresa, els 
quals hem dividit per sectors i llocs de treball, i com a conseqüència d’aquests 
s’ha avaluat la gravetat i la possibilitat que succeís el risc en  algun d’aquests dos 
casos. 
A continuació s’han planificat les mesures correctores dels riscos avaluats a 
l’empresa. 
Desprès d’haver finalitzat la tasca anterior, s’ha realitzat el pla d’evacuació i 
emergència de l’empresa, especificant sobre plànol les mesures adoptades en 
ambdós casos, Així com també s’han fet els pressupostos que hauria d’afrontar 
l’empresa per dur a terme aquests dos plans. 
 

RESUMEN 
 
Nuestro proyecto se basa en un PLAN DE ACTIVACION DE RIESGOS LABORALES, 
cuyo plan se ha llevado a cabo en unos laboratorios farmacéuticos. El proyecto se 
ha dividido en diferentes partes, ya que un trabajo como este es muy extenso. 
Una de las partes del proyecto ha sido la evaluación de los riesgos de la empresa, 
los cuales se han dividido por sectores y por sitios de trabajo, y como 
consecuencia de estos se ha evaluado  la gravedad y la posibilidad de ocurrencia 
del riesgo en alguno de estos dos casos. 
A continuación se han planificado las medidas correctoras de los riesgos 
evaluados en la empresa. 
Después de haber finalizado el trabajo anterior, se ha realizado el plan de 
evacuación y emergencia de la empresa, especificando sobre plano las medidas 
adoptados en ambos casos, así como también se han hecho los presupuestos que 
tendría que afrontar la empresa para llevar a cabo estos dos planes. 
 

ABSTRACT 
 
Our project is based on a PLAN OF ACTIVATION OF LABOR RISKS, whose plan 
has been carried out in pharmaceutical laboratories. The project has been divided 
in different parts, since a work as this he is very extensive. 
One of the parts of the project has been the evaluation of the risks of the 
company, which have been divided by sectors and sites of work, and as a result 
of these one has estimated the gravity and the possibility of occurrence of the 
risk in some of these two cases. 
Next the co governing measures of the risks estimated in the company have been 
planned. 
After to have finalized the previous work, it has been made the plan of 
evacuation and emergency of the company, specifying on plane the measures 
adopted in both cases, as well as the budgets have become that it would have to 
confront the company to carry out these two plans. 
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CAPÍTOL 1: 
MEMORIA GENERAL 

EXPLICATIVA 
 

1.1. OBJECTIU DEL PROJECTE. 
 
El present treball té com a objectiu l’avaluació i planificació de les mesures 
correctores a realitzar per adequar les operacions dutes a terme en l’empresa 
segons es disposa en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995 i en el 
Reglament dels Serveis de Prevenció, el Reial Decret 39/1997. 
Aquest document es redacta amb el fi que l’activitat sigui de compliment per 
l’empresari i de coneixement per part del treballador i dels seus representants. 
Es realitza aquest projecte a l’empresa LABORATORIS TELL dedicada a la 
producció de productes farmacèutics, situada a Valls, província de Tarragona. 
Els aspectes més importants a estudiar en aquest projecte seran els següents: 
 

o Disseny de la distribució en planta. 
o Avaluació dels diferents riscos laborals. 
o Planificació de la correcció dels riscos laborals. 
o Disseny i càlcul del pla de protecció. 
o Prevenció contra incendis i el pla de evacuació i emergència. 

 

1.2. SITUACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI. 
 
S’ha tingut en compte l’entorn, l’edifici està situat al solar d’un polígon industrial 
de Valls (Tarragona) entre els carrers Prats i Tell , accessible per totes les seves 
façanes, rodejat de carrers on podem trobar subministrament elèctric i d’aigua. 
L’edifici disposa de dues plantes, una primera en la que trobem la recepció i 
l’accés a l’empresa, la zona de producció i envasat, els vestuaris, magatzems i  
diverses sales. En la segona planta hi trobem els laboratoris de investigació 
química, de I+D, despatxos, zona de control de qualitat i oficines. 
Aquest edifici disposa de una superfície total de 1380.00 m 2  repartits entre les 
dues plantes. 
 

1.3. BREU DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
PROJECTADES. 

 
L’activitat projectada correspon a l’activació d’un pla de riscos laborals dins del 
marc de la indústria farmacèutica amb conjunt amb el pla d’evacuació i 
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emergència. En l’empresa estudiada s’inclouen diferents àrees: magatzem, 
oficines i zona de producció on s’hi desenvolupen els treballs de: recepció, 
selecció, classificació, empaquetat i precintat de les mercaderies. 

1.4. CALENDARI PREVIST PER L’EXECUCIÓ DEL 
PROJECTE. 

 
La data prevista per la finalització del projecte en una primera instància 
correspon al dia 14 d’octubre del 2010. Però podrem trobar varies fases de 
finalització segons la prioritat i gravetat del risc en qüestió. 
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CAPÍTOL 2: 
AVALUACIÓ DE RISCOS 

LABORALS 
 

2.1. OBJECTIUS I REQUERIMENTS LEGALS. 
 
L’activitat preventiva en tota empresa haurà de ser desenvolupada prenent com 
a base: 
 

1. La LLEI 31/1995, del 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals 
(Publicada al BOE de 10-XI-1995). 

2. El REIAL DECRET 39/1997, del 17 de Gener, en el que s’aprova el 
reglament dels serveis de prevenció (Publicat al BOE de 31-I-1997). 

 
La Llei 31/1995, del 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals té per 
objectiu promoure la seguretat i la salut dels treballadors mitjançant l’aplicació 
de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per la prevenció de 
riscos derivats del treball. 
L’article 16 d’aquesta llei ens diu que l’acció preventiva dins l’empresa la 
planificarà l’empresari mitjançant una avaluació inicial dels riscos per la seguretat 
i la salut dels treballadors. 
 
En el capítol II, del REIAL DECRET 39/1997, i més concretament en l’article 3, 
l’avaluació dels riscos laborals és el procés dirigit a determinar la magnitud 
d’aquells riscos que no han pogut ser evitats, obtenint la informació necessària 
per a què l’empresari estigui en condicions de prendre una decisió apropiada per 
adoptar mesures preventives i també, sobre el tipus de mesures que s’han 
d’adoptar. 
L’article 4, ens indica que l’avaluació inicial dels riscos haurà de ser ampliada a 
cada un  dels llocs de treball tenint en compte: 
 

a. Les condicions de treball existents o previstes, tal com queden definides 
en l’apartat 7 de l’article 4 de la Llei de prevenció de riscos laborals 
(Entendrem com a “condició de treball” qualsevol característica 
d’aquest que pugui tenir una influència significativa en la generació 
d’algun risc per la seguretat i la salut del treballador). 

b. La possibilitat que el treballador que l’ocupi o vagi a ocupar-lo sigui 
especialment sensible, per les seves característiques personals o estat 
biològic conegut, a algunes d’aquestes condicions. 

 
En l’article 5, es fa referència que el procediment d’avaluació utilitzat haurà de 
proporcionar confiança en el seu resultat. En cas de dubte s’haurà d’adoptar les 
mesures preventives més favorables, des del punt de vista de la prevenció. 
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En qualsevol cas, si existís alguna normativa específica de l’aplicació, el 
procediment d’avaluació hauria d’ajustar-se a les condicions establertes en la 
mateixa. 
 
Segons l’article 33 de la Llei de prevenció de riscos laborals, l’empresari haurà de 
consultar als representants dels treballadors, o als propis treballadors en 
absència de representants, sobre el procediment d’avaluació a utilitzar en 
l’empresa o centre de treball. 
A més a més, l’empresari haurà de consultar als treballadors i permetre la seva 
participació en el marc de totes les qüestions que afecten a la seguretat i a la 
salut al treball, conforme esta disposat en el capítol V de la llei anteriorment 
esmentada. L’article 36 ens indica que els delegats de prevenció (si existeixen en 
l’empresa) estaran facultats per acompanyar als tècnics en l’avaluació de 
caràcter preventiu del medi ambient de treball. 
Els treballadors tindran el dret d’efectuar propostes a l’empresari així com als 
òrgans de participació i representació previstos en el capítol, dirigides a la millora 
dels nivells de protecció de la seguretat i la salut dins l’empresa. 
Si en l’avaluació realitzada resulta necessària l’aportació de mesures preventives, 
hauran de posar-se clarament de manifest les situacions en les que s’haurà de: 
 

a. Eliminar o reduir el risc, mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 
de protecció col·lectiva, de protecció individual, o de formació i 
informació als treballadors. 

b. Controlar periòdicament les condicions, l’organització, els mètodes de 
treball i l’estat de salut dels treballadors. 

 
En la determinació d’aquestes mesures preventives s’hauran de tenir en compte 
els següents principis generals, que apareixen detallats en l’article 15 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals: 
 

1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
3. Combatre els riscos des de l’origen. 
4. Adaptar el treball a la persona. 
5. Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
6. Substituir tot el que comporti perill a fi de reduir-lo al màxim o eliminar-lo. 
7. Planificar la prevenció integrant la tècnica, l’organització, las condicions de 

treball, les relacions socials i la influència de factors ambientals. 
8. Donar preferència a la protecció col·lectiva envers la individual. 
9. Donar les instruccions oportunes als treballadors. 
10. Prendre en consideració la capacitat professional en matèria de seguretat i 

salut abans d’encarregar les feines. 
11. Assegurar una informació suficient i adequada. 
12. Preveure les distraccions o imprudències no temeràries. 
 

A partir d’aquesta avaluació inicial, hauran de tornar a avaluar novament aquests 
llocs de treball que es puguin veure afectats per: 
 

a. L’elecció dels equips de treball, substàncies o preparats químics, la 
introducció de noves tecnologies o la modificació en el condicionament 
dels llocs de treball. 

b. El canvi en les condicions de treball. 
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c. La incorporació d’un treballador amb característiques personals o estat 
biològic conegut que el facin ser especialment sensible a les condicions 
del lloc de treball. 

 
Segons l’article 6 del Reglament de Serveis de Prevenció, l’avaluació inicial 
s’haurà de tornar revisar quan així ho estableixi una disposició especifica. 
 
En tot cas s’haurà de revisar l’avaluació corresponent en aquells llocs de treball 
afectats quan s’hagi detectat algun dany a la salut dels treballadors o s’hagin 
apreciat mitjançant controls periòdics, inclosos els relatius a la vigilància de la 
salut, que les activitats de prevenció puguin ser inadequades o insuficients. 
 
També s’haurà de revisar l’avaluació inicial amb la periodicitat que s’acordi per 
part de l’empresa i els representants dels treballadors, tenint en compte el 
deteriorament dels elements que integren el procés productiu degut al pas del 
temps. 
 
Així mateix, conforme diu l’article 23 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
l’empresari haurà d’elaborar i conservar a disposició de l’autoritat laboral 
l’avaluació dels riscos per la seguretat i la salut en el treball. 
 
Particularment en l’article 18 d’aquesta Llei, s’estableix que a fi de complir el 
deure de protecció, l’empresari adoptarà les mesures adequades per què els 
treballadors rebin informació en relació amb els riscos per la seguretat i la salut 
dels treballadors, tant aquells que afectin a l’empresa com a cada tipus de lloc de 
treball o funció, i amb les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables 
en aquests riscs. 
 

2.2. METODOLOGIA. 
 

2.2.1. INTRODUCCIÓ. 
 
La metodologia de l’avaluació de riscos es basa en identificar i quantificar, per 
cada lloc de treball, les SITUACIONS DE RISC que tinguin associades, tenint en 
compte els dos possibles orígens del risc: 
 

 Les situacions de risc corresponents als SECTORS. Tenir present els 
llocs, entorn i espai físic on es desenvolupa l’activitat per cada un dels 
llocs de treball. 

 Les situacions de risc corresponents a les OPERACIONS. Tenir 
present les feines i activitats que son dutes a terme per cada un dels 
llocs de treball. 

 
Per tal que l’avaluació dels riscos sigui correcte, s’haurà de seguir la metodologia 
sistemàtica següent: 
 

• Es tindran presents tots els llocs de treball de l’empresa. 
• S’identificaran tots els SECTORS de l’empresa, buscant que aquests 

ocupin la totalitat de la seva superfície. Es procurarà que els sectors 
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escollits formin unitats d’activitats i que estiguin organitzades el més 
homogènies possibles. 

• Es determinaran les diferents OPERACIONS que es realitzen a 
l’empresa. Cadascuna d’elles podrà incloure varies feines o activitats 
puntuals, sempre que estiguin assignades a un mateix lloc de treball. 

• S’avaluaran (determinaran, identificaran i quantificaran) totes les 
SITUACIONS DE RISC associades a cada SECTOR i a cada OPERACIÓ. 

• S’associaran tots els SECTORS i OPERACIONS, amb les seves 
situacions de risc, a cada lloc de treball de l’empresa, amb l’objectiu 
d’obtenir l’avaluació de riscos en cada un d’ells. Això es farà després 
d’assignar els riscos corresponents a les activitats o feines que 
realitzen i als sectors on aquestes són dutes a terme. 

 
Una SITUACIÓ DE RISC es basa en els següents aspectes: 
 

 La identificació dels AGENTS MATERIALS i les CONDICIONS DE 
TREBALL que constitueixen l’origen dels riscos. 

 La descripció exhaustiva i detallada de la CAUSA DEL RISC, és a dir, 
la identificació exacte de la situació detectada en l’avaluació. 

 La definició del RISC identificat. 
 La identificació de les MESURES DE CONTROL implantades en la 

instal·lació. 
 La definició i proposta de les MESURES CORRECTORES i ACCIONS 

PREVENTIVES considerades necessàries. 
 La QUANTIFICACIÓ de cada una de les situacions de risc. 

 
En apartats posteriors es descriuen d’una forma més detallada aquests aspectes 
esmentats. 

 
Les principals característiques del mètode a aplicar inclouran els següents 
requisits: 
 

a. Identificar tots els riscos existents. Realitzarem, com a referència, 
diverses llistes per revisar els agents materials i les condicions de 
treball que podrien originar els diferents riscos. 

b. Quantificar els riscos identificats. S’establirà un valor de 
probabilitat de la situació de risc i una gravetat dels efectes que s’hi 
podrien produir. 

c. Mètode flexible. S’avaluarà el risc per cada un dels sectors i per 
activitats o feines i operacions dins de cadascun dels sectors de forma 
que qualsevol persona que tingui un lloc de treball en l’empresa pugui 
tenir definits els diferents riscos als que està exposat. Així mateix, es 
permetrà revisar i mantenir actualitzada la definició de riscos, 
independentment dels canvis que es realitzin en les funcions assignades 
al personal. De forma addicional es podrà definir de manera fàcil els 
riscos als que podria estar exposat el personal de les empreses 
externes contractades pel fet d’accedir a les instal·lacions per a realitzar 
diversos treballs.  
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2.2.2. DIVISIÓ DE L’EMPRESA EN SECTORS. 
 
Dins de les fases inicials de la metodologia d’avaluació de riscos, es procedirà a 
dividir l’empresa en sectors. Per això s’hauran de tenir en compte els següents 
criteris: 
 

 La divisió geogràfica dels sectors seleccionats haurà d’ocupar la 
totalitat de la superfície d’implantació de l’empresa, de manera que no 
quedin punts en els que el risc no sigui avaluat. 

 Els sectors escollits hauran de formar unitats d’activitats que siguin el 
més homogènies possible, és a dir, que les operacions que s’hi 
realitzin es puguin desenvolupar en la totalitat de la zona. 

 S’evitarà subdividir en excés les instal·lacions per limitar el nombre 
d’avaluacions a una quantitat raonable. 

 Es seguirà sempre que sigui compatible amb els criteris anteriorment 
esmentats, la divisió de sectors interns de l’empresa, magatzems, 
oficines, unitats de producció, ... 

 

2.2.3. ASSIGNACIÓ  D’OPERACIONS  EN ELS SECTORS 
SELECCIONATS. 

 
Es realitzarà una llista de totes les operacions principals assignades als diferents 
llocs de treball, departaments i seccions de l’empresa. 
Cada una de les operacions considerades podrà incloure diverses feines o 
activitats puntuals. 
Una vegada definides totes les possibles operacions que puguin realitzar el 
personal de l’empresa, es procedirà a l’assignació de cada una d’elles als sectors 
en els que puguin ser efectuats independentment de la freqüència en què es 
realitzin. 
 

2.2.4. SELECCIÓ DELS AGENTS DE RISC A ANALITZAR. 
 
Mitjançant els qüestionaris i les llistes de revisió, procedents del Institut Nacional 
de Seguretat i Higiene en el Treball, s’analitzen les condicions de seguretat, les 
condicions mediambientals i les exigències de l’activitat. 
S’avaluen els diferents agents materials i condicions de treball per buscar les 
deficiències, les quals definiran un alt percentatge de les causes de risc possibles. 
Els agents de risc contemplats amb la seva codificació corresponent són: 
 

 CS – Condicions de Seguretat. 
 
CS – A. Passadissos i superfícies de trànsit. 
CS – B. Espais de treball. 
CS – C. Escales. 
CS – D. Màquines. 
CS – E. Eines manuals. 
CS – F. Objectes, manipulació manual. 
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CS – G. Objectes, emmagatzematge. 
CS – H. Instal·lació elèctrica. 
CS – I. Aparells a pressió. 
CS – J. Subministrament de gasos. 
CS – K. Aparells i equips elevadors. 
CS – L. Carretons elevadors. 
CS – M. Carretons manuals. 
CS – N. Vehicles de transport. 
CS – O. Incendis. 
CS – P. Substàncies químiques. 
CS – Q. Equips de protecció. 
 

 CM – Condicions Mediambientals. 
 
CM – A. Exposició a contaminats químics. 
CM – B. Exposició a contaminats biològics. 
CM – C. Ventilació industrial. 
CM – D. Ventilació, climatització. 
CM – E. Soroll. 
CM – F. Vibracions. 
CM – G. Calor, fred. 
CM – H. Radiacions ionitzants. 
CM – I. Radiacions no ionitzants. 
CM – J. Il·luminació. 
 

 CE – Condicions Ergonòmiques. 
 
CE – A. Qualitat d’aire interior. 
CE – C. Ambient acústic. 
CE – D. Concepció i disseny del lloc de treball. 
CE – F. Càrrega física. 
CE – I. Entorn Visual, il·luminació. 
CE – M. Càrrega mental. 
CE – O. Organització del treball. 
CE – P. Pantalla de visualització de dades. 
CE – S. Psicosociologia. 
CE – T. Ambient tèrmic. 
CE – V. Vibracions. 
 

Cada un d’aquests agents de risc podrà ser aplicable de forma independent a 
cadascun dels sectors en què s’ha dividit l’empresa o a cada operació que s’hi 
realitzi. Per tant, és molt important seleccionar prèviament els agents de risc que 
s’han d’analitzar en cada un dels casos, de forma que s’avaluïn tots els riscos 
associats als sectors i a les operacions de forma independent, a la vegada que es 
limita la selecció als més imprescindibles per no sobredimensionar l’estudi. 
 

2.2.5. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS. 
 
El primer pas de l’avaluació és arribar a definir per cada un dels treballadors de 
l’empresa les situacions de risc i perills als que puguin estar exposats com a 
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conseqüència de les activitats i les feines que desenvolupin en els seus respectius 
llocs de treball, així com les associades als llocs o sectors on s’estan realitzant. 
Amb l’objectiu de sistematitzar l’estudi i permetre la comparació dels resultats de 
la identificació entre les diferents activitats laborals o amb altres estudis, s’utilitza 
la classificació de situacions de risc aplicada a l’analítica d’accidents/incidents 
amb la seva corresponent codificació. 
En total es defineixen 59 tipus diferents de riscos, agrupats en quatre classes 
segons els efectes que aquests poden causar: 
 

 Riscos laborals, producte de situacions de riscs puntuals 
associats, principalment a condicions de seguretat deficients: 
Cops, impactes, caigudes, cremades per contacte o per radiacions, 
abrasions, electrocucions, intoxicacions agudes, explosions, 
incendis, etc. 

 
 Riscos laborals, associats a exposicions reiterades o 

prolongades a contaminats físics, químics o biològics, degut a 
unes  condicions mediambientals deficients. En determinades 
situacions poden arribar a donar lloc a malalties professionals. 

 
 Riscos laborals, associats a fatiga prolongada: Situacions de 

sobrecàrregues físiques (excessius desplaçaments o esforços, o 
posicions inadequades) o mentals (excessiva responsabilitat, 
excessos de tractaments de dades o informació). A llarg període 
poden degenerar en trastorns o patologies físiques o psíquiques. 

 
 Riscos laborals, associats a insatisfacció: Per falta de 

participació, reiteració, falta d’incentius, rigidesa, incomunicació o 
relacions deteriorades amb els companys de feina. A llarg període 
també poden derivar en trastorns físics o psíquics que ocasionin 
pèrdua de seguretat en les seves activitats. 

 
A més a més, en l’estudi s’utilitzaran una sèrie de riscos de caràcter més genèric, 
associats a deficiències en les condicions en les que es desenvolupa l’activitat i 
que es requeriran per caracteritzar aquelles situacions “no conformes” o “aquelles 
pèrdues de seguretat” a les que no se’ls pugui assignar un risc dels anteriorment 
mencionats. 
Tenint en compte tot el que anteriorment hem comentat , els riscos, grups de 
riscos i codis emprats en l’avaluació, seran els següents: 
 
 
RISCS D’ACCIDENTS: Associats principalment a condicions de seguretat 

deficients. 
 

 
010  Caiguda de persones a diferent nivell. 
020  Caiguda de persones al mateix nivell. 
030  Caiguda d’objectes per esfondrament. 
040  Caiguda d’objectes per manipulació. 
050  Caiguda d’objectes despresos. 
060  Trepitjades sobre objectes. 
070  Cops contra objectes immòbils. 

 
151  Projecció de líquids candents. 
152  Projecció de gasos sobre 

escalfats. 
161  Contacte elèctric directe. 
162  Contacte elèctric indirecte. 
170  Exposició a substancies 

nocives o tòxiques. 
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080  Cops contra objectes mòbils. 
090  Cops o talls per objectes o eines. 
100  Projecció deguda a la centrifugació de  

fragments o partícules. 
110  Empresonament per o entre objectes. 
115  Empresonament per 

caiguda/esfondrament d’objectes. 
120  Empresonament per bolcada de 

màquines o vehicles. 
130  Sobre esforços. 
140  Exposició a temperatures ambientals 

extremes. 
150  Contacte tèrmic. 
 

180  Contacte amb substancies 
càustiques o corrosives. 

190  Exposició a radiacions. 
200  Explosions. 
211  Incendis. Factors d’inici. 
213  Incendis. Medis de lluita. 
214  Emergències. Evacuació. 
230  Atropellaments o cops amb 

vehicles. 
232  Variacions importants de 

pressió. 
233  Inundacions. 
 

 
Taula 1. Riscos d’accidents. 
 
 
 
RISCOS PER EXPOSICIÓ A CONDICIONS MEDIAMBIENTALS DEFICIENTS: 
Associats a exposicions reiterades o prolongades a contaminants físics, 
químics o biològics. 
 
 
310 Exposició a contaminants químics. 
320 Exposició a contaminants 

biològics. 
330 Exposició a un excessiu soroll. 
335 Exposició a ultrasons. 
340 Exposició a vibracions. 
 

 
345 Exposició a ambients humits. 
370 Exposició a radiacions no 

ionitzants per pantalles de 
visualització. 

380 Exposició a il·luminació deficient. 
390 Exposició a ambients contaminats. 
 

 
Taula 2. Riscos per exposicions a condicions mediambientals deficients. 
 
 
 
RISCOS DE FATIGA: Associats, principalment, a exigències excessives de 

la feina o activitat. 
 
 
410 Física. Posició. 
420 Física. Desplaçament. 
430 Física. Esforç. 
440 Física. Feines de càrrega. 
 

 
450 Mental. Recepció de la informació. 
460 Mental. Tractament de la informació. 
480 Mental. Incomoditat. 
 

 
Taula 3. Riscos de fatiga. 
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RISCOS D’INSATISFACCIÓ: Associats, principalment, a condicions 

deficients en l’organització dels treballs. 
 
 
520 Monotonia. 
530 Rols. 
540 Autonomia. 
 

 
550 Comunicacions. 
560 Relacions. 
570 Condicions de treball inapropiades. 
 

 
Taula 4. Riscos d’insatisfacció. 
 
 
 
PÈRDUES DE SEGURETAT. 
 
 
240 Pèrdua de seguretat en operació o realització dificultosa de la feina per 

il·luminació deficient. 
241 Pèrdua de seguretat en operació per senyalització deficient. 
242 Pèrdua de seguretat en operació per protecció deficient. 
243 Pèrdua de seguretat en operació per medis insuficients o deficients. 
244 Pèrdua de seguretat en operació per medis de control de seguretat 

deficients. 
245 Pèrdua de seguretat per formació o informació deficient. 
246 Pèrdua de seguretat en operació o instal·lació per controls o manteniment 

deficient. 
 
 
Taula 5. Pèrdues de seguretat. 
 
 

2.2.6. DETERMINACIÓ DE LES MESURES DE CONTROL. 
 
En tota instal·lació existeix una sèrie de mesures de control que busquen que les 
possibles causes de risc existents no es materialitzin en un accident, no 
provoquin mals als treballadors o si més no que es minimitzin, és a dir, influiran 
en la probabilitat i/o gravetat de cada risc. 
 
Amb l’objectiu de facilitar l’estudi, les mesures de control es divideixen en varis 
grups i es codifiquen de forma alfa numèrica. Els grups existents són: 
 
 CD.- Característiques i dotació d’equips i instal·lacions.  
 CT.- Condicions de treball. 
 EE.- Actuació davant d’emergències. 
 ER.- Ergonomia. 
 ET.- Estudis tècnics. 
 FO.- Formació. 
 IM.- Inspeccions i manteniment. 
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 IN.- Informació. 
 OL.- Ordre i neteja. 
 PP.- Proteccions personals. 
 PT.- Procediments, normes de seguretat i permisos de treball. 
 SC.- Supervisió i control. 
 SE.- Senyalització i etiquetatge. 
 UT.- Útils de treball. 
 VS.- Vigilància de la salut. 
 

2.2.7. DETERMINACIÓ DE LES MESURES DE CORRECCIÓ I/O 
ACCIONS PREVENTIVES. 

 

Cada una de les deficiències detectades ha de ser objecte d’estudi per comprovar 
si és possible implantar mesures correctores i/o accions preventives buscant 
eliminar les situacions de risc o si més no minimitzar les seves conseqüències i la 
probabilitat d’ocurrència. 

 

Normalment les mesures correctores i/o accions preventives a considerar 
s’inclouen en els següents grups: 

 

a. ACCIONS PREVENTIVES: 

 Identificació del risc. 

 Informació als treballadors. Possibilitarà que aquests prenguin una 
actitud preventiva. 

 Procediments i mètodes de treball per eliminar accions o actituds 
insegures i compensar possibles errors humans. 

 Formació del personal i realització de pràctiques i exercicis. 

 

b. MESURES CORRECTORES: 

 Adequar instal·lacions i equips per al seu ús en condicions segures 
(Incorporar baranes, millorar l’enllumenat, implantar senyalització, 
etc.). 

 Completar o incorporar medis i recursos necessaris (Proveir d’útils i 
eines adequades i en quantitat suficient, preveure situacions al 
treball que les requereixin, subministrar EPI’s, etc.). 

 Incorporar mesures de protecció en instal·lacions i equips (Dotar 
d’extintors, equips de protecció, seguretats i automatismes, etc.). 
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2.2.8. ESTABLIMENT DE PRIORITATS D’ACTUACIÓ. 
 

Per poder donar viabilitat  a les mesures  i accions a implantar per corregir les 
deficiències detectades, es requerirà establir un ordre de prioritats que permetrà 
a l’empresa i als treballadors eliminar-les progressivament mitjançant un pla 
d’actuació. 
Cadascun dels riscos identificats en l’estudi serà quantificat per completar la 
caracterització de les situacions perilloses associades a les diferents activitats i 
per permetre establir un ordre de prioritats a l’hora d’aplicar les mesures i/o 
accions. 
La metodologia seguida en la quantificació esta basada en la proposada pel 
INSTITUT NACIONAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL. El nivell de 
quantificació del risc s’obté a partir de la PROBABILITAT d’ocurrència del 
dany i de la GRAVETAT de les conseqüències una vegada que es desencadena. 

 

2.2.8.1. CRITERIS PER A ESTABLIR LA PROBABILITAT 

 
L’ocurrència del dany ocasionat pel risc depèn de dos factors: 

 

 Probabilitat de què es donin les situacions anòmales 
requerides per a que es produeixi el dany: actes insegurs, 
protecció personal inadequada o inexistent, errors en components o 
seguretat d’instal·lacions, característiques especials dels 
treballadors, etc. 

Els diferents graus d’aquesta probabilitat son els següents: 

 Molt improbable:

 

 Probabilitat molt baixa, o requeriments 
simultanis de varies situacions anòmales. 

Improbable:

 

 Probabilitat de baixa ocurrència. 

Probable:

 

 Probabilitat alta d’ocurrència o que es treballi en 
condicions que afavoreixin el desencadenament del dany. 

No requerida:

 

 El dany es pot produir durant les condicions 
normals de treball, sense que es doni una situació anòmala 
(Exposicions a atmosferes contaminades, soroll extern, etc.). 

 Freqüència d’exposició al risc. Es distingeixen dos casos per 
determinar els nivells de freqüència, segons es tracti d’un risc 
inherent al sector o una operació. 

Si es tracta d’un sector, els nivells de freqüència considerats són: 

 Exposició diària:

 

 Personal que treballa habitualment en el sector. 

Exposició puntual: Personal que treballa ocasionalment en el 
sector (supervisor, operari de manteniment, etc.). 
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 Exposició esporàdica:

Si es tracta d’una operació, els nivells de freqüència considerats 
són: 

 Personal que es desplaça al sector en 
situacions no habituals. 

 Molt alta:

 

 8 hores al dia. Realització continuada d’una 
determinada feina durant tota la jornada laboral. 

Alta:

 

 4 hores al dia. Realització d’una determinada feina durant 
aproximadament la meitat de la jornada laboral. 

Habitual:

 

 2 hores al dia. Realització d’una feina durant una part 
de la jornada laboral. 

Ocasional:

 

 Habitualment, com a mínim una vegada al dia. 

Baixa:

 

 Exposicions puntuals en determinades èpoques de l’any o 
per realitzar determinades feines sense periodicitat diària. 

Molt baixa:

  

Tenint en compte la influència d’aquests dos factors, els nivells de probabilitat del 
dany es presenten en el següent quadre: 
 

 Exposicions esporàdiques requerides per una situació 
no habitual dins del funcionament normal. Periodicitat almenys 
anual. 

 Àrea/freqüència d’exposició 
Esporàdica Puntual Diària 

 

S. 
A 
N 
Ó 
M 
A 
L 
A 
 

 
Molt improbable 
 

Molt baixa Baixa Baixa 

 
Improbable 
 

Baixa Baixa Considerable 

 
Probable 
 

Considerable Considerable Important 

 
No requerida 
 

Considerable Important Alta 

 
Taula 6. Àrea/freqüència d’exposició. 
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 Operació/freqüència d’exposició 

Molt 

baixa 
Baixa Ocasional Habitual Alta 

Molt 

alta 

 

S. 
A 
N 
Ó 
M 
A 
L 
A 
 

 
Molt 
improbable 
 

Molt 
Baixa 

Molt 
Baixa 

Baixa Baixa 
Consi
derabl

e 

Consi
derab

le 

 
Improbable 
 

Molt 
Baixa 

Baixa Baixa 
Considera

ble 

Consi
derabl

e 

Impo
rtant 

 
Probable 
 

Baixa 
Consid
erable 

Considerable Important 
Impor
tant 

Alta 

 
No 
requerida 
 

Conside
rable 

Consid
erable 

Important Alta Molt 
alta 

Molt 
alta 

 
Taula 7. Operació/freqüència d’exposició 
 

2.2.8.2. CRITERIS PER A ESTABLIR LA PROBABILITAT 

 
Un aspecte important a considerar en la quantificació dels riscos associats als 
llocs de treball és la gravetat. Els criteris per establir la gravetat són els 
següents: 
 

 Molt baixa:
 

 Petites molèsties o irritacions temporals. 
Baixa:

 

 Mals superficials (talls o macadures petites, irritació dels 
ulls o de les mucoses), molèsties prolongades durant un cert 
període de temps. 
Considerable:

 

 Abrasions o cremades superficials, commocions, 
lesions musculars, torçaments i fractures menors, danys 
d’importància menor. 
Important:

 

 Abrasions o cremades de cert grau, malalties 
produïdes per exposicions prolongades a agents irritants o de 
soroll excessiu (dermatitis, asma, pèrdua d’olfacte, pèrdua 
d’oïda, etc.), danys oculars puntuals, lesions de certa 
consideració. 
Alta:

 

 Fractures majors, amputacions, intoxicacions agudes o 
cròniques que donin lloc a malalties greus o trastorns 
neurològics, lesions múltiples, ceguera o altres incapacitats 
parcials. 
Molt alta: Risc de mort o incapacitació total irreversible, malalties 
cròniques incurables que escurcen de forma severa la vida. 
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Nota: Les següents consideracions podran donar lloc a reduir la gravetat en un o 
més nivells: 

 

1. Riscos dels quals els seus efectes finals a quantificar requereixen que 
coincideixin una sèrie de condicions addicionals per ocasionar dany a 
les persones. 

2. Riscos que perquè es donin requereixen l’error d’alguna de les mesures 
de control existents que no s’hagin considerat com a situació anòmala. 

3. Riscos dels quals els seus efectes esperats no es produeixen de forma 
immediata, sinó com a conseqüència de l’augment de la situació 
d’emergència i els seus danys, per tant poden ser esperats i previstos. 

 

Una vegada establerta la probabilitat d’ocurrència del dany i de la seva gravetat, 
es pot efectuar la quantificació del risc segons la següent taula: 

 

 GRAVETAT 

Molt 
baixa 

Baixa Considerable Important Alta 
Molt 
alta 

 

P 
R 
O 
B 
A 
B 
I 
L 
I 
T 
A 
T 
 

Molt baixa Trivial      

Baixa   Tolerable    

Considerable 
    Moderat/ 

Important 

 

Important   Moderat  Important  

Alta 
   Important Important/ 

Intolerable 

 

Molt alta 
     Intoler

able 

 

Taula 8. Gravetat. 
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2.2.9. VALORACIÓ DE RISCOS. 
 

Els nivells de risc formen la base per decidir si es requereix millorar els controls 
existents o implantar-ne uns de nous, així com prioritzar les accions. En la 
següent taula es mostra un criteri suggerit com a punt de partida per a prendre 
una decisió. La taula també indica que els esforços precisos per al control dels 
riscos i la urgència amb la que s’han d’adoptar les mesures de control, han de ser 
proporcionals al risc. 

 

RISC ACCIÓ I TEMPORITZACIÓ 

TRIVIAL No es requereix cap acció específica. 

TOLERABLE No es necessita millorar l’acció preventiva. Però s’han de 
considerar solucions més rentables o millores que no suposin 
una carga econòmica important. 

Es requereixen comprovacions periòdiques per assegurar que es 
mantingui l’eficàcia de les mesures de control. 

MODERAT S’han de fer esforços per reduir el risc, determinant les 
inversions precises. Les mesures per reduir el risc han de ser 
implantades en un període determinat. 

Quan el risc moderat està associat a conseqüències 
extremadament nocives, es necessitarà establir amb més 
precisió la probabilitat de dany com a base per determinar la 
necessitat de millora de les mesures de control. 

IMPORTANT No s’ha de començar el treball fins que s’hagi reduït el risc. Pot 
ser que es precisin recursos considerables per a controlar el 
risc. Quan el risc correspongui a un treball que s’està realitzant 
s’ha de solucionar el problema en un temps inferior al dels 
riscos moderats. 

INTOLERABLE No s’ha de començar ni continuar el treball fins que el risc sigui 
reduït. Si això no es possible perquè els recursos són limitats, 
s’ha de prohibir el treball. 

 

Font: INSTITUT NACIONAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL. 

Taula 9. Acció i temps de realització. 

 

En ocasions, una mateixa causa de risc pot donar a lloc a varis riscos. Per evitar 
repeticions innecessàries, s’ha realitzat la quantificació dels més crítics, 
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considerant que la resta, al tenir una gravetat inferior, estan inclosos en aquesta 
valoració. 

 

2.3. PROCÈS D’AVALUACIÓ. OBTENCIÓ 
D’INFORMACIÓ. 

 

La informació necessària per poder analitzar els diferents aspectes que s’hauran 
d’observar al llarg de l’avaluació de riscos serà la següent: 

 

 L’opinió, comentaris i valoracions del personal de l’empresa que es 
consulti per contestar les preguntes que poden sorgir associades a 
cada àrea o operació. Durant la realització de l’avaluació de riscos 
s’han consultat les opinions i valoracions de diferents treballadors, 
amb la intenció de cobrir tots els nivell orgànics de l’empresa i 
conèixer de primera mà la realitat de les persones que estan 
exposades, de forma directa, als diferents riscos. 

 La documentació (informes, registres, estudis, manuals, etc.) que es 
requereixi per a confirmar els diferents aspectes que es plantegen. 

 L’opinió i valoració dels avaluadors de la situació real de les 
instal·lacions i de les condicions en què es realitzen les operacions, 
per incloure deficiències no detectades amb les anteriors fonts 
d’informació i confirmar les que puguin plantejar dubtes. Tot aquest 
estudi està basat en visites i inspeccions que es realitzen a les àrees, 
així com en els anàlisis de les diferents feines dutes a terme en 
l’empresa. 

 

2.4. SECTORS I OPERACIONS CONSIDERADES. 
 

Els diferents sectors analitzats, així com les operacions que s’efectuen en 
cadascuna d’elles es mostren en la taula 10. 

Els llistats que s’han inclòs en l’avaluació els trobarem detallats en l’Annex 1 
d’aquest projecte i apareixeran amb la quantificació màxima per a cada 
treballador. Aquesta justificació esta basada en el Pla de Prevenció, que ha de ser 
realitzat i prioritzat tenint en compte els riscos sota la màxima quantificació 
possible. 
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SECTORS Àrea (m 2 ) 

MAGATZEM 151’64 

OFICINES 309’38 

VESTUARIS 43’05 

LABORATORIS 103’54 

FABRICACIÓ 142’67 

ENVASAT 52’51 

ZONA COMÚ I PASSADISOS 577’21 

 

2.5. LLISTAT DE LLOCS DE TREBALL 
EXISTENTS EN L’EMPRESA 

 

Els riscos associats dels diferents LLOCS DE TREBALL de l’empresa s’obtenen 

assignant a cadascun d’ells els riscos corresponents a les operacions, feines o 

activitats que es realitzen i a les àrees on aquestes són dutes a terme. En el 

quadre que es presenta s’indica l’associació d’àrees i operacions realitzades, per 

a cadascun dels llocs de treball d’aquesta avaluació. 

 

SECTORS OPERACIONS 

ADMINISTRACIÓ 

Magatzem 

Oficines 

Recepció 

MAGATZEM Productes i productes envasats 

CONTROL DE QUALITAT Control de qualitat 

LABORATORIS 

Treballs amb pantalles de visualització 

Laboratori de I+D 

General laboratori 
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ENVASAT Envasat 

FABRICACIÓ Fabricació 

MUNTACÀRREGUES Muntacàrregues 

ZONA COMÚ Riscos generals 

 

Taula 10. Distribució per àrees. 
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2.6. TREBALLADORS ESPECIALMENT 
SENSIBLES. 
 

En l’article 25 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, i en l’article 4 
del Real Decret 39/1997, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de 
Prevenció, estableixen l’obligació de protegir els treballadors especialment 
sensibles a determinat risc. 
 
En particular s’indica que l’empresari assegurarà de manera específica la 
protecció dels treballadors que, per les seves pròpies característiques personals o 
estat biològic conegut, inclosos aquells que posseeixin reconeguda la situació de 
discapacitat física, psíquica o sensorial, siguin especialment sensibles als riscos 
derivats del treball. A tals propòsits, s’haurà de tenir en compte aquests aspectes 
en les avaluacions del risc i s’adoptaran les mesures preventives i de protecció 
necessàries. 
 
Alguns dels treballadors associats a certs llocs de treballs han estat analitzats de 
diferents formes ja que: 

 

 Poden aparèixer noves causes de riscos relacionades amb 
aquests llocs. 

 Poden variar la quantificació de les ja existents per incrementar-
ne la probabilitat d’ocurrència o la gravetat del mal. 

 Pot ser necessari definir mesures correctores o accions 
preventives específiques per a la protecció d’aquest tipus de 
treballadors. 

 

En el nostre cas no disposem de treballadors especialment sensibles, així doncs 
no s’han identificat riscos associats a aquest tipus de situacions. 
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CAPÍTOL 3: 
PLANIFICACIÓ DE 

L’ACTIVITAT 
PREVENTIVA 

 

3.1. OBJECTIUS. REQUERIMENTS LEGALS. 
 
Segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995 i al Reglament dels 
Serveis de Prevenció, Reial Decret 39/1997, l’acció preventiva l’haurà de 
planificar l’empresari partint d’una avaluació dels Riscos Laborals.  
Una vegada estiguin de manifest les situacions de risc, l’empresari procedirà a 
eliminar, controlar o reduir-los, mitjançant un ordre de prioritats en funció de la 
seva magnitud i número de treballadors exposats. La quantificació dependrà de la 
probabilitat i la gravetat. 
Per dur a terme les mesures correctores, s’establirà la “Planificació d’Activitat 
Preventiva” en la que es distribueixen per àrees i operacions els riscos de major a 
menor quantificació, que marcarà l’ordre en el que s’han de dur a terme els 
riscos detectats en el centre de treball. 
 

3.2. METODOLOGIA. 
 

3.2.1. INTRODUCCIÓ. 
 
La metodologia de la planificació d’activitat preventiva compleix tots els requisits 
legals, sent aquests: terminis previstos per la implantació de la mesura 
correctora, persones responsables de fer que s’implantin aquestes mesures i el 
seu cost econòmic. 
Per aquests motius, la sistemàtica metodològica que es segueix en la planificació 
d’activitat preventiva es la següent: 
 
 Assignació de recursos humans. 
 Prioritat en la implantació de les mesures correctores. 
 Assignació de recursos econòmics. 

 
Per poder donar viabilitat a les mesures i accions que s’han d’implantar per a 
corregir les deficiències detectades, cal establir un ordre de prioritats que permeti 
a l’empresa i als treballadors esmenar-les  progressivament  mitjançant un pla 
d’actuació. 
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Cadascun dels riscos identificats en l’estudi serà quantificat per completar la 
caracterització de les situacions perilloses associades a les diferents activitats i 
permetre establir un ordre de prioritats a l’hora d’aplicar les mesures i/o accions. 

 

3.2.2. ASSIGNACIÓ DE RECURSOS HUMANS. 
 
El contingut  de la planificació d’activitat preventiva ha de recollir els recursos 
humans necessaris per la implantació de les mesures correctores amb el fi 
d’eliminar o controlar els riscos. 
La metodologia que s’ha desenvolupat per a l’assignació dels recursos humans 
comporta la implantació de dos figures per cada mesura correctora: 
 
 Responsable. 
 Supervisor. 

 
El responsable serà l’encarregat de recopilar la informació necessària per a la 
implantació d’una mesura correctora per minimitzar i/o controlar la situació de 
risc. 
El supervisor serà qui controli la correcta implantació i efectivitat de la mesura 
correctora implantada. 
 

3.2.3. PRIORITAT DE LA IMPLANTACIÓ DE LES MESURES 
CORRECTORES. 

 
La prioritat de la implantació de les mesures correctores depèn directament del 
grau de quantificació de cadascun dels riscos prèviament detectats en l’Avaluació 
de Riscos Laborals. En la següent taula es determinen els terminis màxims 
establerts per la implantació de les mesures correctores. 
 

Quantificació 

 
Termini previst 

d’implantació de la 
mesura correctora 

 
INTOLERABLE IMMEDIATAMENT I 1 Mes 

IMPORTANT / INTOLERABLE IMMEDIATAMENT I 1 Mes 

IMPORTANT IMMEDIATAMENT I 1 Mes 

MODERAT / IMPORTANT 3 Mesos 

50% MODERAT 8 Mesos 

MODERAT (50% RESTANT) 16 Mesos 
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50% TOLERABLE 26 Mesos 

TOLERABLE (50% RESTANT) 36 Mesos 

TRIVIAL 48 Mesos 
 

Taula 11. Quantificació/Termini previst. 
En relació als terminis establerts en la taula anterior, serà necessari realitzar les 
següents consideracions: 
 
 Tots els riscos quantificats com a IMPORTANT, IMPORTANT / INTOLERABLE 

i INTOLERABLE, hauran de comportar la paralització de l’activitat (Podem 
trobar un full de comunicació tipus a l’Annex). 

 És necessari tenir present que el termini habilitat per a la implantació de 
les mesures correctores dels riscos quantificats com a MODERAT / 
IMPORTANT, que és de 3 mesos, s’haurà de considerar com a el màxim 
possible, és a dir, si hi ha ocasions en què sigui factible baixar el període 
de temps ho haurem de fer. 

 En el cas de riscos amb quantificació MODERAT i TOLERABLE, s’estableixen 
diferents terminis per a la implantació de les mesures correctores en el 
50% de cadascun d’ells. Aquesta implantació es durà a terme fent que en 
primer lloc es realitzin el 50% dels riscos MODERATS, en un termini de 8 
mesos i 16 mesos pels altres MODERATS. En el cas dels TOLERABLES els 
terminis corresponen a 36 i 48 mesos, fent prevaler primer la GRAVETAT 
en front de la PROBABILITAT. Finalment el termini per els TRIVIALS serà 
de 48 mesos. 

 

3.2.4. ASSIGNACIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS. 
 

La realització dels objectius marcats com a prioritaris en la implantació de les 
mesures correctores fa que l’assignació de recursos econòmics sigui necessària. 
El responsable serà l’encarregat de realitzar els pressupostos per la implantació 
d’aquestes mesures, però aquests pressupostos hauran de ser aprovats per la 
direcció de l’empresa. En el nostre cas s’especifica un apartat dedicat al 
pressupost d’aquesta implantació del pla de riscos laborals. 
 

3.2.5. ACTIVACIÓ DE LA PLANIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 
PREVENTIVA. 
 

Per activar la Planificació de l’Activitat Preventiva programada pel centre de 
treball de l’empresa, és necessari seguir els següents passos: 
 

a. Assignació de responsables i supervisors d’implantació per a cada mesura. 
b. Prioritzar la implantació de mesures correctores en el centre de treball. 

Hem detectat en el nostre cas els següents riscos: 
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QUANTIFICACIÓ 
Nº DE RISCOS 

DETECTATS 

Moderat 32 

Tolerable 100 
   
   Taula 12. Quantificació / Riscos detectats. 
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Amb la distribució de riscos detectats per el centre de treball i el termini previst 
d’implantació de la mesura correctora segons la seva quantificació es dedueix 
una aplicació de mesures correctores a implantar en un període de temps 
estipulat en el següent gràfic: 
 

PERIODE D’APLICACIÓ DE LES MESURES 
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c. Un cop implantada la mesura correctora serà necessari que introduïm en la 
planificació de l’activitat preventiva el pressupost que ha exigit aquesta 
mesura. 

 
En l’annex 2 d’aquest projecte es pot visualitzar el format a complimentar per 
realitzar la planificació  de les mesures de prevenció. El format inclou els 
pressupostos, la data, el responsable i el supervisor i les dades que han estat 
avaluades en el llistat dels riscos laborals detectats. 
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CAPÍTOL 4:   
PROTECCIÓ CONTRA 

INCENDIS 
 

4.1. INTRODUCCIÓ. 
 

En aquest apartat es descriuen els elements que constituiran la instal·lació de 
protecció contra incendis, i les característiques que té i que ha de tenir l’edifici 
projectat per garantir la seva protecció. 

 

4.2. LEGISLACIÓ I NORMATIVA. 
 

Per la realització d’aquest apartat s’ha seguit el REGLAMENT DE SEGURETAT 
CONTRA INCENDIS EN ELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS, el 16 de desembre del 
2004 es publica en el BOE el R.D. 2267/2004 pel que s’aprova aquest reglament 
que entra en vigor el 17 de gener del 2005. 

 
Este reglamento tiene por objeto establecer y definir los requisitos que 
deben satisfacer y las condiciones que deben cumplirlos establecimientos e 
instalaciones de uso industrial para su seguridad en caso de incendio, para 
prevenir su aparición y para dar la respuesta adecuada, en caso de 
producirse, limitar su propagación y posibilitar su extinción, con el fin de 
anular o reducir los daños o perdidas que el incendio pueda producir a 
personas o bienes. 
Las actividades de prevención de incendio tendrán como finalidad limitar la 
presencia del riesgo de fuego y las circunstancias que pueden 
desencadenar el incendio. 
Las actividades de respuesta al incendio tendrán como finalidad controlar o 
luchar contra el incendio, para extinguirlo, y minimizar los daños o 
pérdidas que puedan generar. 
Este reglamento se aplicara, con carácter complementario, a las medidas 
de protección contra incendios establecidas en las disposiciones vigentes 
que regulan actividades industriales, sectoriales o específicas, en los 
aspectos no previstos en ellas, las cuales serán de completa aplicación en 
su campo. 
 

Generalment i en els apartats del reglament anteriorment citat, es tindrà en 
compte la normativa bàsica NBE/CPI-96. 

 
Esta norma básica dirige sus objetivos a la protección contra el incendio 
una vez declarado este. Las medidas dirigidas a evitar las causas que 
pueden originarlo son materia propia de la reglamentación específica de las 
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instalaciones y equipos susceptibles de iniciar un incendio o de las normas 
de seguridad aplicables a las actividades desarrolladas en los edificios. 
La definición de las condiciones dirigidas a proteger servicios o actividades 
cuya continuidad se considere necesaria en caso de incendio, corresponde 
al titular de la actividad 
 
Esta norma básica establece las condiciones que deben reunir los edificios 
para proteger a sus ocupantes frente a los riesgos originados por un 
incendio, para prevenir daños en los edificios o establecimientos próximos 
a aquel en el que se declare un incendio y para facilitar la intervención de 
los bomberos y de los equipos de rescate, teniendo en cuenta su 
seguridad. 
 

També s’han utilitzat diferents normes UNE i Reals Decrets, que seran 
especificats en el moment de la seva utilització. 

 

4.3. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE 
L’EDIFICI. 

 
El recinte projectat es el d’un edifici de dues plantes en el que si desenvolupa una 
activitat industrial. Es tracta d’un edifici de 30.0 metres d’amplada per 23.0 
metres de llarg, amb una altura per planta compreses entre 1.90 i 2.30 metres. 
A la primera planta trobem la zona d’accés principal, vestuaris, magatzems, zona 
de producció i envasat i diferents sales de reunions. A la segona planta trobem 
les oficines de l’empresa, els laboratoris i la zona de control de qualitat. 
Aquest edifici es considera, segons l’ANNEX 1 caracterització dels establiments 
industrials en relació amb la seguretat contra incendis del REGLAMENT DE 
SEGURETAT CONTRA INCENDIS EN ELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS, un 
establiment industrial del tipus C: 

 
TIPO C: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o 
varios, que esta a una distancia mayor de tres metros del edificio más 
próximo. Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o 
elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio. 
 
 

 
 

TIPO C 
 

Podem accedir a l’edifici per qualsevol de les façanes, la principal està en un 
carrer que té 8.0 metres d’ample aproximadament. Està ubicat en un polígon 
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industrial cercat per altres edificis o naus industrials, separats en les quatre 
façanes per una distància suficientment ample. Per tant, segons les disposicions 
anteriors, es classifica l’edifici com de tipus C, on s’hi realitzen activitats 
industrials sense tenir cap edifici adossat. 

 

4.4. AVALUACIÓ DEL RISC DE L’EDIFICI. 
MÈTODE PURT. 

 
CÀLCUL DEL RISC DE L’EDIFICI (GR). 

 
Consisteix en el càlcul del risc d’incendi mitjançant les dades referents a la 
construcció de l’edifici, així com de les relatives als efectes d’intervenció 
disponibles, els resultats obtinguts ens indiquen si els riscos els podem 
considerar acceptables. 

 

 
( )

i

im
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LBQCQ
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··· +
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Q m = Coeficient de càrrega calorífica. 

C = Coeficient de combustibilitat. 
Q i = Valor addicional corresponent a la càrrega calorífica del immoble. 

B = Coeficient corresponent a la situació i importància del sector tallafocs. 
L = Coeficient corresponent al temps necessari per iniciar l’extinció. 
W = Factor corresponent a la resistència al foc de l’estructura constant de la 
construcció. 
R i = Coeficient de reducció del risc. 

 
Les cinc primeres representen els factors que augmenten el perill en relació amb 
el risc de l’edifici, mentre que les dues últimes afavoreixen la disminució del risc. 
A la memòria de càlculs, a l’ANNEX 3, s’hi detallen les dades necessàries i la 
manera d’extreure el valor obtingut. En aquest cas concretament el valor 
obtingut GR = 3.68. 

 
CÀLCUL DEL RISC DEL CONTINGUT (IR). 
 
 FDHIR ··=  
 
H = Coeficient de dany a les persones. 
D = Coeficient de perill pels bens. 
F = Coeficient d’influència del fum. 
 

En el cas estudiat, trobarem els càlculs IR desenvolupats a la memòria de càlculs. 
En el nostre cas hem obtingut que el valor de IR = 1.5. 

 
Finalment amb la combinació, realitzarem la comprovació en el diagrama de 
mesures i obtindrem: 
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GR IR DIAGRAMA DE MESURES 
3.68 1.5 2 

 
 2 Instal·lació automàtica d’extinció necessària; Instal·lació de predetecció no 
apropiada al risc. 
 

4.5. SECTORS D’INCENDI I CATEGORIA DE 
RISC INTRÍNSEC. 

 
L’establiment industrial d’aquest estudi de protecció contra incendis es considera 
de Risc Intrínsec Mig 1.5, com es mostra en l’apartat 3.6 de l’ANNEX 1 del 
Reglament que s’esmenta tot seguit: 

 
3.6 Para la evaluación del riesgo intrínseco se puede recurrir igualmente al 
uso de métodos de evaluación de reconocido prestigio; en tal caso, deberá 
justificarse en el proyecto el método empleado. 
 

 

Activitat 

Fabricació i venta Emmagatzematge 

Q s  R a  
q v  

R a  
MJ/ m 2  Mcal/m 2  MJ/ m 3  Mcal/m 3  

Productes farmacèutics 200 48 1.5    
 
Taula 13. Valors de densitat de càrrega de foc mitjà de diversos processos 
industrials, d’emmagatzematge de productes i risc d’activació associat, R a . 

 

Nivell de risc intrínsec 
Densitat de càrrega de foc ponderada i corregida 

Mcal/m 2  MJ/ m 2  

Baix 
1 Q s ≤  100 Q s ≤  425 

2 100 < Q s ≤  200 425 < Q s ≤  850 

Mig 

3 200 < Q s ≤  300 850 < Q s ≤  1275 

4 300 < Q s ≤  400 1275 < Q s ≤  1700 

5 400 < Q s ≤  800 1700 < Q s ≤  3400 

Alt 

6 800 < Q s ≤  1600 3400 < Q s ≤  6800 

7 1600 < Q s ≤  3200 6800 < Q s ≤  13600 

8 3200 < Q s  13600 < Q s  

 
Taula 14. Nivells de risc segons la càrrega ponderada. 
 

La pròpia NBE-CPI-96 ens proporciona un llistat d’activitats amb la seva 
corresponent avaluació del risc d’activació: 
 

• Si R a = 3 risc d’activació alt. 



 32 

• Si R a = 1.5 risc d’activació mig. 

• Si R a = 1 risc d’activació baix. 
 
La nau industrial es plantejarà en un sol sector d’incendis, ja que l’edifici té 
1380.0 2m , sent inferior al valor que el Reglament estableix. 
 

2. Sectorización de los establecimientos industriales. 
 
Todo establecimiento industrial constituirá, al menos, un sector de incendio 
cuando adopte las configuraciones de tipo A, tipo B o tipo C, según el anexo 
1. 
 
2.1. La máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio 
será la que se indica en la tabla 2.1. 

 

Riesgo intrínseco del sector de incendio 
Configuración del establecimiento 

Tipo A 2m  Tipo B 2m  Tipo C 2m  

Bajo 
 (1)(2)(3) (2)(3)(5) (3)(4) 
1 2000 6000 Sin limite 
2 1000 4000 6000 

Medio 

 (1)(2)(3) (2)(3) (3)(4) 
3 500 3500 5000 
4 400 3000 4000 
5 300 2500 3500 

Alto 

  (3) (3)(4) 
6 

No admitido 
2000 3000 

7 1500 2500 
8 No admitido 2000 

 
Taula 2.1. Màxima superfície construïda admissible de cada sector d’incendi. 
 
 

4.6. ESTABILITAT AL FOC DE L’ESTRUCTURA. 
RESISTÈNCIA AL FOC DELS ELEMENTS 
CONSTRUCTIUS I MATERIALS. 

 
L’estabilitat al foc exigible als elements estructurals de l’establiment industrial és 
de EF-60 i de EF-15 en les plantes sobre rasants, complint els valors establerts 
en el Reglament. A continuació queden detallats: 
 
 4. Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes. 

Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento 
constructivo portante se definen por el tiempo en minutos, durante el que 
dicho elemento debe mantener la estabilidad mecánica (o capacidad 
portante) en el ensayo normalizado conforme a la norma correspondiente 
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de las incluidas en la Decisión 2000/367/CE de la Comisión, de 3 de mayo 
de 2000, modificada por la Decisión 2003/629/CE de la Comisión. 
La estabilidad ante el fuego, exigible a los elementos constructivos 
portantes en los sectores de incendio de un establecimiento industrial, 
puede determinarse: 
Mediante la adopción de los valores que se establecen en este anexo 2, 
apartado 4.1. o más favorable. 
Por procedimientos de calculo, analítico o numérico, de reconocida 
solvencia o justificada validez. 
4.1. La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función 
portante y escaleras que sean recorrido de evacuación no tendrán un valor 
inferior al indicado en la tabla 2.2. 
 

Nivel de 
Riesgo 

intrínseco 

Tipo A Tipo B Tipo C 

Planta 
sótano 

Planta  
Sobre 

rasante 

Planta 
sótano 

Planta 
sobre 

rasante 

Planta 
sótano 

Planta 
sobre 

rasante 

Bajo 
R 120 

(EF-120) 
R 90 

(EF-90) 
R 90 

(EF-90) 
R 60 

(EF-60) 
R 60 

(EF-60) 
R 30 

(EF-30) 

Medio No admitido 
R 120 

(EF-120) 
R 120 

(EF-120) 
R 90 

(EF-90) 
R 90 

(EF-90) 
R 60 

(EF-60) 

Alto No admitido No admitido 
R 180 

(EF-180) 
R 120 

(EF-120) 
R 120 

(EF-120) 
R 90 

(EF-90) 
 
Taula 2.2. Estabilitat al foc d’elements estructurals portants. 
 

4.2. Para la estructura principal de cubiertas ligeras y sus soportes en 
plantas sobre rasante, no previstas para ser utilizadas en la evacuación de 
los ocupantes, siempre que se justifique que su fallo no pueda ocasionar 
daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometan 
la estabilidad de otras plantas inferiores o la sectorización de incendios 
implantada y, su riesgo intrínseco es medio o alto, disponga de un sistema 
de extracción de humos, se podrán adoptar los valores siguientes: 

 
 

Nivel de riesgo intrínseco 
Tipo B Tipo C 

Sobre rasante Sobre rasante 
Riesgo bajo R 15 (EF-15) No se exige 
Riesgo medio R 30 (EF-30) R 15 (EF-15) 
Riesgo alto R 60 (EF-60) R 30 (EF-30) 

 
  Taula 2.3. 
 

Cuando la superficie total del sector de incendios esté protegida por una 
instalación de rociadores automáticos de agua, los valores de la estabilidad 
al fuego de las estructuras portantes podrán adoptar los siguientes 
valores. 
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Nivel de riesgo intrínseco 
Plantas sobre rasante 

Tipo A Tipo B Tipo C 
Riesgo bajo EF-60 No se exige No se exige 
Riesgo medio EF-90 EF-15 No se exige 
Riesgo alto No admitido EF-30 EF-15 

 
 Taula 2.4. 
 
Per evitar la propagació del foc a través de la superfície de les parets i sostres, 
els materials dels acabats, hauran de complir segons la reacció al foc màxim de 
la taula 2 de l’article 16 de la NBE-CPI-96. 
Segons la UNE-23-727-90, els materials de construcció es classifiquen en: 
 

• M0 no combustibles: Utilitzats en zones d’elevat risc, els materials 
utilitzats en revestiments de parets, sostres i sols. 

• M1 no inflamables: Utilitzats per als materials situats al interior de fals 
sostres, tant els d’aïllament tèrmic i els de condicionament acústic, com els 
que constitueixen i revesteixen conductes d’aire condicionat i ventilació. 

• M2 poc inflamable: Utilitzats en els revestiments o acabats de passadissos, 
escales o trams que s’utilitzen com a pla d’evacuació en cas d’incendi. 

• M3 mitjanament inflamable. 
• M4 molt inflamable. 

 
En cap cas es permet, en un local industrial, una construcció de classificació M4 i 
en rares ocasions podem trobar materials de construcció M3. 
 
 

4.7. OCUPACIÓ I CÀLCUL. 
 
Per al càlcul de la densitat d’ocupació de les diferents àrees del nostre edifici 
industrial, considerem l’aplicació de l’apartat 6 de l’Annex 2 del REGLAMENT DE 
SEGURETAT CONTRA INCENDIS EN ELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS: 
 

6. Evacuación de los establecimientos industriales. 
 
6.1. Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los 
establecimientos industriales, se determinara su ocupación, P, deducida de 
las siguientes expresiones: 
 

PP ·10.1=        100<P . 
)100·(05.1110 −+= PP      200100 << P . 
)200·(03.1215 −+= PP    500200 << P . 
)500·(01.1524 −+= PP    P<500 . 

 
Donde P representa el número de personas que ocupa el sector de 
incendio, de acuerdo con la documentación laboral que legalice el 
funcionamiento de la actividad. 
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Los valores obtenidos para P, según las anteriores ecuaciones, se 
redondearan al entero inmediatamente superior. 
 

I també considerarem l’article 6 de la normativa NBE-CPI-96: 
 

Para la aplicación de las exigencias relativas a evacuación se tomaran los 
valores de densidad de ocupación que se indica en la norma básica. En 
aquellos recintos o zonas no citados a continuación se aplicaran los valores 
correspondientes a los que sean más asimilables. 
 

Pel desenvolupament de l’activitat industrial en el present establiment, es 
requereix un personal de aproximadament 40 persones, 8 destinades a la secció 
dels laboratoris, 15 dedicades a oficines i administració de l’empresa, 9 dedicades 
al procés de producció i emmagatzematge  i 8 amb funcions de manteniment i 
neteja de l’empresa. També hem cregut convenient adoptar les especificacions de 
la NBE-CPI-96, degut a la seva major restricció i per tant més preventives per a 
la protecció contra incendis de l’establiment industrial, tenint en compte l’activitat 
que es realitza en cadascuna de les àrees per establir el tipus de densitat 
d’ocupació. 
L’accés i els vestuaris es consideraran zones de densitat d’ocupació elevada, sent 
d’una persona cada 22m . Per les altres zones utilitzarem els valors de densitat 
baixa, magatzem i taller, amb valors d’una persona per cada 240m , oficines i 
despatxos, amb valors d’una persona per cada 210m , i magatzem de materials i 
lavabos, no els hi assignarem ocupants per considerar com locals d’ocupació 
ocasional. Dividint la superfície de cada recinte entre el valor de densitat 
d’ocupació, obtenint el número total d’ocupació (arrodonint al número superior 
sencer) com queda especificat a la següent taula: 
 

PRIMERA PLANTA 

Zona 
Densitat 

d’ocupació 
(persones/ 2m ) 

Superfície 
( 2m ) 

Ocupació 

Fabricació 1/40 142.67 4 
Magatzem d’administració 1/40 31.85 1 
Magatzem productes 1/40 77.97 2 
Magatzem productes envasats 1/40 26.26 1 
Maquinària envasat 1/40 36.25 1 
Sala d’espera 1/40 25.06 1 
Sala de formació 1/40 28.05 1 
Zona accés 1/2 78.30 27 
Vestuari dones 1/2 22.75 12 
Vestuari homes 1/2 22.75 12 
Lavabos Nul·la 77.11 0 
Zones de pas 1/10 150.41 16 
Escales 1/10 23.98 3 
Ascensors i muntacàrregues 1/10 6.68 1 
Total primera planta  690.00 82 
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SEGONA PLANTA 

Zona 
Densitat 

d’ocupació 
(persones/ 2m ) 

Superfície 
( 2m ) 

Ocupació 

Magatzem control de qualitat 1/40 48.52 1 
Laboratoris químics 1/10 57.34 6 
Laboratori I+D 1/10 19.20 2 
Lavabos Nul·la 15.20 0 
Despatx de compres 1/40 21.58 1 
Despatx de direcció 1/40 17.57 1 
Despatx de secretaria 1/40 17.80 1 
Despatx I+D 1/40 6.00 1 
Control de qualitat 1/40 79.78 2 
Oficina administració 1/40 68.76 2 
Recursos humans i seguretat 1/40 73.09 2 
Zones de pas 1/10 234.50 24 
Escales 1/10 23.98 3 
Ascensors i muntacàrregues 1/10 6.68 1 
Total segona planta  690.00 47 

 
 

Zona 
Densitat 

d’ocupació 
(persones/ 2m ) 

Superfície 
( 2m ) 

Ocupació 

TOTAL EDIFICI  1380 105 
 

Taula 15. Distribució de número de persones màxim per àrea. 
 
Con carácter general, se consideraran ocupadas simultáneamente todas 
las zonas o recintos de un edificio, salvo en aquellos casos en que la 
dependencia de usos entre ellos permita asegurar que su ocupaciones es 
alternativa. 
 

Degut a aquesta especificació en l’article 6 de la normativa, els vestuaris es 
consideraran com un àrea d’ocupació alternativa, degut que es tracta d’una zona 
en la que no es pot donar una simultaneïtat d’ocupació com en la resta de zones. 
Així doncs l’ocupació total de l’edifici serà de 105 persones i no de 129 com ens 
sortiria si realitzem una suma de tota l’ocupació. 
 
 

4.8. EVACUACIÓ 
 
L’estudi d’evacuació s’atendrà a les especificacions dels apartats 6.3. i 6.4. dels 
esmenats Reglaments, que també fa referència a la NBE-CPI-96. 
 

Para el análisis de la evacuación de un edificio se considerara como origen 
de evacuación todo punto ocupable. 
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Considerarem la sortida principal de l’empresa la porta que hi ha a la zona 
d’accés i que comunica directament amb la via d’accés a l’edifici, que serà 
utilitzada en cas d’incendi pels treballadors de l’empresa. L’establiment haurà de 
tenir més d’una sortida ja que existeixen recorreguts d’evacuació fins la sortida 
amb una longitud de més de 50 m, com es reflexa a l’apartat 7.2. de la 
normativa NBE-CPI-96. Així doncs el nostre establiment disposarà de tres 
sortides. 
 

7.2. Número y disposición de salidas. 
 
1. Un recinto puede disponer de una única salida cuando cumpla las 
condiciones siguientes: 

a) Su ocupación es menor que 100 personas. 
b) No existen recorridos para más de 50 personas que precisen salvar,    

en sentido ascendente, una altura de evacuación mayor a 2 m. 
c) Ningún recorrido de evacuación hasta la salida tiene una longitud 

mayor de 25 m en general, o mayor de 50 m cuando la ocupación 
sea menor que 25 personas y la salida comunique directamente con 
un espacio exterior seguro. 

 
Aquestes sortides de l’edifici hauran de tenir una sortida a un espai exterior 
segur, com s’especifica en el següent apartat de la NBE-CPI-96: 
 

7.1.6. Salidas. 
 
c) Salida de edificio que es una puerta o un hueco de salida a un espacio 

exterior seguro con superficie suficiente para contener a los ocupantes 
del edificio, a razón de 0.50 2m  por persona, dentro de una zona 
delimitada con un radio de distancia de la salida 0.1P m, siendo P el 
numero de ocupantes. 
Si el espacio exterior no esta comunicado con la red viaria o con otros 
espacios abiertos no será preciso computar la superficie necesaria 
dentro del radio de distancia antes citado, pero no podrá considerarse 
ninguna zona situada a menos de 15 m del edificio. 
Si un espacio exterior no tiene superficie suficiente para contener a los 
ocupantes, la puerta o punto de paso desde el que se accede a dicho 
espacio no podrá considerarse salida de edificio, solamente si la 
longitud del recorrido siguiente desde esta salida hasta un espacio 
exterior seguro es menor que 50 m y el recorrido satisface las 
exigencias del apartado 7.4. y de los artículos 8 y 9 que le sean 
aplicables. 
 

Seguint l’establert en el punt 2 de l’apartat 6.3. del REGLAMENT DE SEGURETAT 
CONTRA INCENDIS EN ELS ESTABLIMENT INDUSTRIALS, els edificis de Risc 
Intrínsec Mig hauran de disposar de dos sortides quan el nombre de treballadors 
sigui superior a 50. En el nostre cas es tracta de risc mig i el nombre de 
treballadors es inferior a 50, tot i això el nostre edifici disposa de tres sortides. 
 

Las distancias máximas de los recorridos de evacuación de los sectores de 
incendio de los establecimientos industriales no superaran los valores 
indicados en el siguiente cuadro y prevalecerán sobre las establecidas en el 
articulo 7.2. de la NBE-CPI-96: 
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Longitud del recorrido de evacuación según el número de salidas 
Riesgo 1 salida recorrido único 2 salidas alternativas 
Bajo (*) 35 m (**) 50 m 
Medio 25 m (***) 50 m 
Alto ---------- 25 m 

 
(*) Para actividades de producción o almacenamiento clasificadas como 
riesgo bajo nivel 1, en las que se justifique que los materiales implicados 
sean exclusivamente de clase A y los productos de construcción, incluidos 
los revestimientos, sean igualmente de clase A, podrá aumentarse la 
distancia máxima de recorridos de evacuación hasta 100 m.  
(**) La distancia se podrá aumentar a 50 m si la ocupación es inferior a 25 
personas. 
(***) La distancia se podrá aumentar a 35 m si la ocupación es inferior a 
25 personas. 
 
3.5. Los productos de construcción pétreos, cerámicos y metálicos, así 
como los vidrios, morteros, hormigones o yesos, se consideraran de clase 
A1 (M0). 
 

L’ample de les portes i passadissos que possibiliten l’evacuació de l’establiment 
industrial han de ser com a mínim de 0.80 metres d’acord amb l’article 7 de la 
NBE-CPI-96. Les portes de la sortida principal de l’establiment són de dues fulles 
i tenen un ample de 4.50 m, sent suficients com per permetre l’evacuació de tota 
l’ocupació de l’establiment. Les altres dos sortides de l’edifici tenen un ample de 
3.00 i 4.00 metres, superant les exigències d’aplicació de l’apartat 7.4.2. de la 
NBE-CPI-96 105/200 = 0.53 m, i superior el mínim exigit de 0.80 m. 
 

7.4.2. Cálculo 
 
El cálculo de la anchura o de la capacidad de los elementos de evacuación 
se llevará a cabo conforme a los criterios siguientes: 
 
a) La anchura A, en m, de las puertas, pasos y pasillos será al menos igual 
a P/200, siendo P el número de personas asignadas a dicho elemento de 
evacuación, excepto las puertas de salida de recintos de escalera protegida 
a planta de salida del edificio, para las que será suficiente una anchura 
igual al 80% de la calculada para la escalera. 

 
Les escales que serviran d’evacuació a la planta altell tenen un ample de 2.05 m, 
complint així amb l’estipula’t per la normativa contra incendis NBE-CPI-96, que 
ens diu que l’ample ha de ser superior a: 
 

A = 47/160 = 0.29 m. 
 

b) Las escaleras que no sean protegidas tendrán, como mínimo, una 
anchura A que cumpla: 

 
A = P/160 En escaleras previstas para evacuación descendente. 
A = P/(160-10h) En escaleras previstas para evacuación ascendente. 
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Donde: 
A Es la anchura de la escalera, en metros. 
P Es el número total de ocupantes asignados a la escalera en el 
conjunto de todas las plantas situadas por encima del tramo 
considerado, cuando la evacuación en dicho tramo este prevista en 
sentido descendente, o por debajo, cuando este prevista en sentido 
ascendente. 
h Es la altura de evacuación ascendente en metros. 
 

L’article 8 de la NBE-CPI-96 estableix les característiques i les exigències de les 
portes de l’establiment industrial, seran abatibles amb eix de gir vertical, 
d’obertura manual i en el sentit de l’evacuació. 
 
 

4.9. SENYALITZACIÓ 
 
Les sortides de l’establiment, hauran de ser senyalitzades, segons l’article 12. Per 
indicar-les s’utilitzaran senyals definides per la norma UNE 23-034 situades sobre 
les portes. Degut que una d’aquestes sortides és habitual, la senyal que 
requeriran serà del tipus de pictograma A2, quadrada, d’una alçada de 670 mm, 
amb el símbol (UNE 23-033-81). 
 

Art. 12 Señalización e iluminación. 
 
12.1. Señalización de evacuación. 
 
1. Las salidas de recinto, planta o edificio contempladas en el articulo 7 
estarán señalizadas, excepto en edificios de uso vivienda y, en otros 
usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda 
de 50 2m , sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos 
y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

 
En els recorreguts d’evacuació es disposaran senyals indicatives de la direcció 
que s’han de seguir des de l’origen d’evacuació fins a les portes de sortida. 
Aquestes senyals es col·locaran en els tancaments de l’establiment. Aquests es 
situaran a una alçada suficientment elevada com per permetre la seva visió des 
de qualsevol punt. Són senyals rectangulars, amb el símbol blanc i fons verd, que 
segons la norma UNE 23-034-88 senyalitzen els recorreguts d’evacuació. 
 

 
 

Figura 1. Senyal de recorregut d’evacuació. 
 
A la zona d’oficines també es disposarà de senyals que ens indiquin el sentit de 
l’evacuació, ubicades a les zones de pas. 
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2. Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos 
que deben seguirse desde todo origen de evacuación hasta un punto 
desde el que sea directamente visible la salida o la señal que la indica 
y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor 
de 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 
 

Totes les senyals descrites anteriorment es col·locaran sobre una làmina opaca 
resistent a les condicions ambientals de l’establiment i que la seva superfície no 
afavoreixi la deposició de pols a sobre. 
 

3. Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de 
ocupantes a cada salida realizada conforme a las condiciones 
establecidas en el apartado 7.4. 
Para indicar las salidas, de uso habitual o de emergencia, se utilizarán 
las señales definidas en la norma UNE 23 034. 
 
12.2. Señalización de los medios de protección. 
 
Deben señalizarse los medios de protección contra incendios de 
utilización manual, que no sean fácilmente localizables desde algún 
punto de la zona protegida por dicho medio, de forma tal que desde 
dicho punto la señal resulte fácilmente visible. 
 

La il·luminació de les senyals s’haurà d’allargar fins després d’una fallida del 
sistema d’enllumenat (UNE 23-034-88 i article 12, apartat 12.3 de la CPI-96). A 
fi de garantir-ho, en les proximitats de les senyals es col·locaran les llums 
d’emergència que subministraran la llum suficient per a fer-les visibles. 
 

12.3. Iluminación. 
 
En los recorridos de evacuación, en los locales de riesgo especial que se 
indican en el articulo 19 y en los que alberguen equipos generales de 
protección contra incendios, la instalación de alumbrado normal debe 
proporcionar, al menos, los mismos niveles de iluminación que se 
establecen en el articulo 21 para la instalación de alumbrado de 
emergencia. 

 
 

4.10. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS. 
 

Per establir les condicions dirigides a evitar que les instal·lacions generals 
propaguin un incendi, així com a confinar el seu desenvolupament quan s’hagi 
iniciat en algun dels seus equips s’aplicarà: ANEXO 3 Requisitos de las 
instalaciones de protección contra incendios de los establecimientos industriales 
que trobarem en el REGLAMENT DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS EN ELS 
ESTABLIMENTS INDUSTRIALS. 
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4.10.1. SISTEMES MANUALS D’ALARMA D’INCENDI. 
 

L’establiment industrial que estem projectant necessita la instal·lació de sistemes 
manuals de detecció d’incendis, com queda especificat en l’apartat 4.1. 
Instal·larem sistemes manuals d’alarma d’incendis, ja que la superfície construïda 
de la nau industrial és de 1380.00 2m , superior als 1000 2m  establerts. 
 

4.1. Se instalaran sistemas manuales de alarma de incendio en los 
sectores de incendio de los establecimientos industriales cuando en 
ellos se desarrollen: 
 

a. Actividades de producción, montaje, transformación, reparación 
u otras distintas al almacenamiento, si: 

 
1. Su superficie total construida es de 1000 2m , o superior. 
2. No se requiere la instalación de sistemas automáticos de 

detección de incendios, según el apartado 3.1. de este anexo. 
 

b. Actividades de almacenamiento, si: 
 

1. Su superficie total construida es de 800 2m , o superior. 
2. No se requiere la instalación de sistemas automáticos de 

detección de incendios, según el apartado 3.1. de este anexo. 
 
Es disposaran d’un total de 21 polsadors, de forma que des de qualsevol punt  
ocupable fins als mateixos polsadors la distància no serà superior a 25 m. 
 

4.2. Cuando sea requerida la instalación de un sistema manual de 
alarma de incendio, se situara, en todo caso, un pulsador junto a cada 
salida de evacuación del sector de incendio, y la distancia máxima a 
correr desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no debe ser 
superior a 25 m. 
 

 

4.10.2. EXTINTORS PORTÀTILS. 
 

A l’edifici industrial s’instal·laran un total de 22 extintors portàtils ABC de 6 Kg al 
interior de l’establiment. Cada un dels extintors tindrà una eficàcia com a mínim 
de 21A. Aquests extintors són adequats per a incendis de materials sòlids (A). 
 

8. Extintores de incendio. 
 
8.1. Se instalaran extintores de incendio portátiles en todos los sectores 
de incendios de los establecimientos industriales. 
 
8.2. Si la clase de fuego del sector de incendio es A o B, se determinara 
la dotación de extintores del sector de incendio de acuerdo con la tabla 
3.1. o con la tabla 3.2, respectivamente. 
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Grado de riesgo 
del sector 

de incendio 

Eficacia mínima 
del extintor 

Área máxima protegida del sector de 
incendio 

Bajo 21A 
Hasta 600 2m  (un extintor mas por cada 
200 2m o fracción en exceso). 

Medio 21A 
Hasta 400 2m  (un extintor mas por cada 
200 2m o fracción en exceso). 

Alto 34A 
Hasta 300 2m  (un extintor mas por cada 
200 2m o fracción en exceso). 

 
Taula 3.1. Determinació de la dotació d’extintors portàtils en sectors d’incendi 
amb càrrega de foc aportada per combustibles de classe A. 
 
Tots es disposaran de forma que el recorregut des de qualsevol punt d’evacuació 
fins al extintor més proper, sigui menor a 15m segons dicta el Reglament en 
l’apartat 8.4. 
 

8.4. El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio permitirá 
que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a 
los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio 
y su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde 
cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor, no supere 15 
m. 
 

L’emplaçament dels extintors permetrà que siguin fàcilment visibles i accessibles, 
estaran situats pròxims als punts on s’estimi major probabilitat de iniciar-se un 
incendi, a ser possible pròxims  a les sortides d’evacuació i preferentment sobre 
suports fixats a paraments verticals, de forma que la part superior de l’extintor 
quedi, com a màxim, a 1’7 metres sobre el sòl, com dicta el Reial Decret 
1942/1993. 
 
Sobre cada un dels extintors ha d’haver-hi una senyal que l’identifiqui, de forma 
quadrada i fons vermell, amb el símbol blanc segons la norma UNE 23-033-81. 
 

 
 

Figura 2. Senyal extintor. 
 
A prop de l’extintor ha d’haver-hi una lluminària d’emergència per a facilitar la 
seva localització en cas que la il·luminació general fes fallida. 
A més a més s’instal·laran 2 extintors de 2CO  de 2 Kg a la zona de comptadors 
de la llum de les dues plantes, 2 o més del mateix tipus a la sala de màquines 
d’envasar i 2 més a la zona de fabricació, ja que en aquestes zones hi ha risc de 
produir-se un incendi a causa de una fallida elèctrica. 
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4.10.3. INSTAL·LACIÓ DE L’ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA. 
 

L’establiment industrial del nostre estudi disposarà d’instal·lació d’enllumenat 
d’emergència, ja que la ocupació del recinte és superior a 25 persones, tal i com 
s’estipula en el REGLAMENT DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS ALS 
ESTABLIMENTS INDUSTRIALS, a l’ apartat 16. 
Els recorreguts d’evacuació, en passadissos i escales, disposaran d’aquesta 
senyalització de l’enllumenat d’emergència. 
 

16. Sistemas de alumbrado de emergencia. 
 
16.1. Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia de las 
vías de evacuación los sectores de incendio de los edificios industriales 
cuando: 
 

a. Estén situados en la planta bajo rasante. 
b. Estén situados en cualquier planta sobre rasante, cuando la 

ocupación, P, sea igual o mayor de 10 personas y sean de riesgo 
intrínseco medio o alto. 

c. En cualquier caso, cuando la ocupación, P, sea igual o mayor de 
25 personas. 

 
16.2. Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia: 
 

a. Los locales o espacios donde estén instalados cuadros, centros 
de control o mandos de las instalaciones técnicas de servicios 
(citadas en el Anexo II.8 de este Reglamento) o de los procesos 
que se desarrollan en el establecimiento industrial. 

b. Los locales o espacios donde estén instalados los equipos 
centrales o los cuadros de control de los sistemas de protección 
contra incendios. 

 
Aplicant l’apartat 16.3. de l’esmena’t Reglament, la instal·lació serà fixa, estarà 
proveïda de font d’energia pròpia i ha d’entrar automàticament en funcionament 
al produir-se la fallida de l’alimentació a la instal·lació d’enllumenat normal de les 
zones indicades en l’apartat anterior, entenent per fallida el descens de la tensió 
d’alimentació per sota d’un 70% del seu valor nominal. 
La instal·lació es farà amb equips autònoms d’iluminació d’emergència, amb 
làmpades fluorescents estanques les quals compleixen la norma UNE 20-392. 
 

16.3. La instalación de los sistemas de alumbrado de emergencia 
cumplirá las siguientes condiciones: 
 

a. Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrara 
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo del 70 
por ciento de su tensión nominal de servicio. 

b. Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como 
mínimo, desde el momento en que se produzca el fallo. 
Proporcionara una iluminación de un lux, como mínimo, en el 
nivel del suelo en los recorridos de evacuación. 
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c. La iluminancia será, como mínimo, de cinco lux en los espacios 
definidos en el apartado 16.2. de este anexo. 

 
Com queda establert en l’apartat anterior, la instal·lació proporcionarà una 
il·luminació de 5 lux durant un termini mínim d’una hora i estarà disposada en 
recorreguts d’evacuació i en punts on trobem instal·lats equips de protecció 
contra incendis o BIE’s. Aquest enllumenat s’instal·larà al sostre a l’alçada 
màxima de 2’5 metres o en les parts superiors de les parets i amb una separació 
màxima entre elles de 10 m. 
S’han disposat 66 làmpades d’emergència fluorescents del model RECTANGULAR 
RF 20006 de la casa Sagelux repartides per tot l’establiment sense que la 
separació entre elles sigui major als 10 metres indicats anteriorment. 
Aquestes làmpades es troben distribuïdes en els recorreguts d’evacuació, a les 
portes de sortida i a les interiors i pròximes als punts on hi ha un equip de 
protecció contra incendis. 
 
 

4.10.4. HIDRANTS. 
 

La obligatorietat de la instal·lació d’un hidrant a la vorera cada 80’00 metres ve 
donat pel REIAL DECRET 2267/2004, que ens diu que cada hidrant haurà de 
cobrir un radi de 40’00 m. En el nostre cas quedarà habilitat davant de la façana 
frontal al costat d’una de les dues portes principals de l’edifici i a 5’00 metres 
d’aquesta. El diàmetre de la canonada ha de ser de 100’00 mil·límetres, que ens 
donarà un caudal de 1000 l/min i una pressió residual de 100’00 Kpa. La seva 
col·locació haurà de ser de fàcil accés per a l’actuació dels bombers i la seva 
situació ha d’estar senyalitzada d’acord a la norma UNE 23-033. 
 
 

4.10.5. BOQUES D’INCENDIS. 
 

Son dispositius constituïts per una font de subministrament d’aigua, una vàlvula i 
un colze de connexió normalitzat a una mànega acabada amb una llança. 
Normalment disposen d’un manòmetre per controlar la pressió de l’aigua de la 
xarxa. El conjunt acostuma a estar dins d’un armari metàl·lic, penjat a la paret, 
amb una tapa metàl·lica pintada de color vermell amb la instrucció: “Puede ser 
utilizado en caso de incendio”, o be amb una tapa de vidre amb la instrucció 
anterior o amb la indicació: “Romper en caso de incendio”. 
Per les BIE’s  s’utilitza la identificació d’una silueta en blanc sobre un fons de 
color vermell: 
 

 
 

Figura 3. Senyal BIE’s. 
 
S’han de situar sempre que es pugui a menys de 5’00 metres de les sortides de 
cada sector d’incendi. 
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La distància de separació màxima entre una BIE i la més propera serà de 50’00 
metres i la distància a qualsevol punt d’un local fins la BIE més propera no ha de 
ser superior a 25’00 metres segons normativa. 
En el nostre cas, hem situat 6 BIEs a la primera planta i 6 més a la segona. Amb 
un total de 12 BIEs del model petty 45. 
S’ha de mantenir al voltant de cada BIE una zona lliure d’obstacles que permetin 
l’accés i la maniobra sense dificultat. 
El sistema de BIEs ha de ser sotmès, abans de la seva posada en marxa, a una 
proba d’estanqueïtat i de resistència mecànica. Aquesta proba consisteix a 
l’aplicació d’una pressió estàtica igual a la màxima de servei, durant 2 hores com 
a mínim i ha de ser a partir de 980 Kpa. En aquest temps no s’ha d’apreciar cap 
fuga en cap punt de la instal·lació. 
Cada any, després d’haver utilitzat l’equip, s’efectuarà una revisió comprovant 
que la tapa  i la vàlvula del globus estiguin tancades, que el manòmetre marqui 

com a mínim 3’50 2cm
Kg  (si marqués menys, és una condició de no acceptació), 

que la mànega estigui seca, la llança degudament col·locada i que aquesta 
aguanti una pressió de 2 atm. 
Tots els components que formen les BIEs, han de complir les següents normes 
UNE: 
 

• UNE 24400. 
• UNE 23091. 
• UNE 23410. 
 

 

4.10.6. DETECCIÓ AUTOMÀTICA I EXTINCIÓ D’UN INCENDI. 
 

L’elecció del tipus de detector i la seva densitat ve condicionada per diferents 
criteris: 
 

• Naturalesa del combustible. 
• Concentració de valors. 
• Alçada dels locals. 
• Forma dels locals. 
• Estructura dels locals. 
• Naturalesa dels processos i producció a realitzar en els locals a 

protegir. 
• Condicions ambientals permanents: Grau d’humitat, temperatura 

ambient, possibles corrents d’aire, etc. 
• Accessibilitat per operacions de manteniment i neteja. 

 
En general, s’ha de tenir en compte tots aquests factors incidents en les 
característiques de sensibilitat i fiabilitat del sistema de detecció automàtica 
d’incendis. 
D’acord amb els fenòmens que acompanyen i precedeixen a un incendi, els 
detectors automàtics es classifiquen en tres grans famílies: 
 

• Detectors de fums. 
• Detectors de flames. 
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• Detectors tèrmics. 
 
Aquests tipus fonamentals d’elements sensibles, basen les seves característiques 
tèrmiques en una especial aptitud de detectar cadascun dels fenòmens 
predominants en el desenvolupament del foc: 
 

• El detector iònic de gasos de combustió és sensible als fums 
invisibles, anomenats també aerosols de combustió, que apareixen 
en els moments inicials de la majoria dels processos de combustió. 
No precisa manteniment. 

• El detector òptic de fums és sensible als fums visibles (blancs), 
també anomenats de dispersió de la llum o òptic de fum. Es basa en 
el fenomen Tyndall que produeix la reflexió de la llum emesa per 
l’aparell en les partícules de fum. Utilitza llum detector permanent. 
Precisa manteniment. És per fums visibles o pols (focs d’origen 
elèctric). Superfícies de vigilància de 50 a 80 2m i una alçada mitja. 

• Els detectors òptics de flames poden ser de dos tipus, sensibles a les 
radiacions infraroges o sensibles a les radiacions ultraviolades. És 
per a espais oberts i sostres alts amb bona visió. Actua fent 
variacions de tensió degut a les radiacions. 

• Els detectors tèrmics són utilitzats en processos de treball en els que 
s’hi produeixen una gran quantitat de fums o pols que faria actuar 
els detectors òptics de fums. Tenen una superfície de vigilància de 
10 a 12 2m  i actuen quan la temperatura supera el valor que 
l’aparell té programada. El seu funcionament es basa en la dilatació 
de metalls o aliatges. 

 
Instal·larem un total de 32 detectors distribuïts per les dues plantes i quedaran 
col·locats en quadres de comandament i zones d’evacuació. Aquests transmetran 
una senyal elèctrica al detectar la presència de fums a una central de control i 
alarmes. Hem triat els detectors òptics de fums perquè només aquest tipus són 
els que poden garantir un reconeixement en la fase inicial dels incendis o fase de 
precombustió sense flama. 
Haurem de tenir en compte que aquest tipus de sensors necessiten un 
manteniment i hauran de passar unes probes per assegurar la seva eficàcia en 
tot moment. Aquest manteniment i les probes es realitzaran de la següent forma: 
 

En el primer semestre de l’any es procedirà a la neteja de l’equip captador, 
però, només es farà en un de cada dos detectors i es realitzarà una proba 
de funcionament aproximant un generador de fums amb la concentració 
sol·licitada, comprovant que es dispari l’alarma al centre de control. 
Aquesta proba es realitzarà en condicions normals i es repetirà després 
d’haver tallat el subministrament elèctric. 
 
El segon semestre de l’any es comprovarà l’estat dels detectors, 
reemplaçant els que presentin un funcionament deficient. 
 

Els detectors s’alimentaran amb una corrent continua de 24 V, amb una 
intensitat de vigilància de 0’02 mA i una intensitat d’alarma de 60 mA. L’avisador 
funcionarà a 24 V i 0’3 A. El detector que hem triat en el nostre cas es un 
detector òptic de fums  concretament el model SDX-751EM que es connectarà al 
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mateix equip de control, que serà la central analògica intel·ligent d’un llaç, més 
concretament el model ID50. 
 
 

4.10.7. CENTRAL D’ALARMA. 
 
La central d’alarma va connectada amb els detectors i els polsadors per a la seva 
alimentació i recepció d’informació mitjançant línees de senyalització. 
De la central de senyalització sortirà una línia independent per a cada planta on 
es disposarà d’una caixa de connexió per a la línia de senyalització de cada zona 
o sector d’incendis. 
La central de control s’alimentarà del quadre general de baixa tensió, o en el cas 
que el subministrament elèctric falli, aquest haurà d’alimentar-se de les bateries. 
En el nostre cas utilitzarem la central analògica intel·ligent de dos llaços de 
detecció, més concretament el model ID3002.  
 

4.10.8. QUANTITAT D’ELEMENTS CONTRA INCENDIS. 

 
Elements Quantitat 

Polsadors 21 
Extintor ABC 21A de 6Kg 22 
Extintor de Co2 de 2Kg 8 
Llums d’emergència 66 
BIE petty 45 12 
Detectors 32 
Central d’alarma 1 

 
Taula 16. Quantitats d’elements contra incendis. 



 48 

CAPÍTOL 5:        
SECTORS I OPERACIONS 

CONSIDERADES 
 

5.1. NECESSITATS I OBJECTIUS DEL PLA 
D’EMERGÈNCIES. 

 
L’objectiu del pla d’emergències és proposar una protecció eficaç a tot el personal 
dels LABORATORIS TELL, els visitants, el públic en general, a les instal·lacions i 
als efectes mediambientals, tant al interior com en zones annexes, en el cas de 
produir-se una situació d’emergència. 
Així doncs, el Pla d’emergències recollirà la organització, el conjunt dels medis i 
procediments d’actuació en el centre, amb el fi de prevenir accidents de 
qualsevol tipus i reduir-ne els seus efectes al interior de l’edifici. 
Conte les directius bàsiques per la formació i entrenament del personal que té 
alguna missió assignada dins del Pla d’emergències, així com la relació dels 
medis d’intervenció. 

 

5.2. AMBIT I PERSONAL AFECTAT. 
 

El coneixement del Pla d’emergències i el compliment del seu contingut és 
obligatori per a tot el personal dels LABORATORIS TELL. Afecta a totes les 
persones que es troben presents a l’edifici (treballadors, personal contractat, 
personal d’empreses de serveis, visites, etc.) així com el personal aliè la 
col·laboració de la qual sigui necessària per a la resolució de l’emergència. 

 

5.3. SIGLES UTILITZADES EN EL PLA 
D’EMERGÈNCIES. 
 

C.C.A: Centre de Control Avançat. 
C.C.E: Centre de Control de l’Emergència. 
C.C.M: Centre de Control Mèdic. 
D.E: Director de l’Emergència. 
C.I: Cap de la Intervenció. 
E.G: Emergència General. 
E.P: Emergència Parcial. 
C.E: Conat d’emergència. 
P.R.E: Punt de Reunió Exterior. 
P.R.I: Punt de Reunió Interior. 
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5.4. DEFINICIONS. 

 
• Conat d’emergència: És el principi d’una acció o d’un accident que pot 
ésser controlat i dominat de forma senzilla i ràpida, pel personal i medis de 
protecció del local, dependència o sector. 
• Emergència Parcial: Són tots aquells accidents que poden tenir com a 
conseqüència possibles víctimes i danys materials. Les repercussions 
exteriors es limiten, com a màxim, a certes alarmes, efectes adversos o 
algunes petites molèsties en el medi ambient en zones limitades. 
L’accident per a ser dominat, requereix dels equips especials del sector, i 
pot arribar a fer-lo evacuar. 
• Emergència General: Considerarem tots aquells accidents que precisen 
d’una actuació de tots els equips i medis de protecció de l’establiment i la 
intervenció de medis exteriors. Comporta l’evacuació de tot el personal no 
essencial. 
• Emergències Especials: Aquelles situacions que són provocades per 
successos no derivats de les activitats dels propis LABORATORIS TELL. 
Aquests successos poden produir-se per causes naturals com: 
 

o Inundacions. 
o Tempestes i huracans. 
o Sismes. 
o Causes de terceres persones (Amenaces de bomba, etc.). 

 
• Centre de Control de l’Emergència: Lloc de comandament des d’on es 
coordinen totes les activitats durant una emergència. 
• Centre de Control Avançat: És el lloc on estarà situat el Cap de la 
Intervenció. Tindrà una ubicació pròxima al lloc on ha succeït l’emergència. 
• Punt de Reunió Exterior: Lloc on es reuniran les persones en cas 
d’evacuació de l’edifici. Aquest punt serà l’aparcament de vehicles del 
recinte. 

 

5.5. IDENTIFICACIÓ DELS ACCIDENTS QUE NO 
ACTIVEN EL PLA D’EMERGÈNCIES. 

 
En aquest apartat s’inclouen aquells accidents que poden tenir el seu origen a 
l’edifici sense que aquest quedi afectat. 
Entre els possibles accidents cal esmentar els més probables al nostre cas: 
 

• Petits i mitjans vessaments de productes de neteja. 
• Petits i mitjans vessaments de productes inflamables. 

 
Seran considerats petits o mitjans vessaments aquells que no sobrepassin un 
total de 25 litres. 
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5.6. ACCIDENTS QUE ACTIVEN EL PLA 
D’EMERGÈNCIES. 

 
En aquest apartat queden inclosos aquells accidents que puguin tenir el seu 
origen a l’edifici fent que aquest quedi afectat. 
Entre els possibles accidents cal esmentar els més probables, al nostre cas: 
 

• Accident personal greu. 
• Grans vessaments de productes inflamables. 
• Grans vessaments de productes de neteja. 
• Grans vessaments d’olis. 
• Incendis. 
• Explosions. 
• Inundacions. 
• Tempestes i huracans. 
• Sismes. 
• Terrorisme i sabotatge. 

 
Seran considerats grans vessaments tots aquells que sobrepassin un total de 25 
litres. 
 

5.7. DIRECCIÓ I ORGANITZACIÓ DE 
L’EMERGÈNCIA. 

 
Aquest apartat definirà la cadena de comandament, l’organigrama del personal 
clau, els centres de control i l’organització de l’emergència. 
No definirem el personal que actuarà en cada activitat, ja que és una feina que 
realitzarà el Gestor autoritzat. 
 
 1-. CADENA DE COMANDAMENT 
 
 1.1.- Director de l’emergència. 
 
  Titular:.......................................... 
  Suplent:........................................ 
  Ubicació:....................................... 
  Missió: Comandament de totes les activitats de l’emergència. 
 
 1.2-. Cap de la intervenció. 
 

Titular:.......................................... 
  Suplent:........................................ 
  Ubicació:....................................... 

Missió: Comandament i coordinació de totes les accions de resposta 
directa a la situació d’emergència, incloent els medis humans i 
materials. 
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1.3-. Grup d’intervenció. 
 

EPI: Qualsevol persona amb coneixements d’extinció d’incendis que 
detecti l’emergència. 
ESI: Contractes de seguretat i professionals Exteriors (Bombers). 
Missió: Són els responsables de fer front a les emergències utilitzant 
els medis adequats per prevenir i combatre els accidents que 
provoca l’activació del pla d’emergències. De la mateixa forma 
col·laboraran en l’aplicació de les mesures de protecció que senyali 
el cap de la intervenció. 

 
 1.4-. Equip de trànsit i vigilància. 
 
  Responsable de les contractes de seguretat. 
  Personal de les contractes de seguretat. 

Missió: Control dels accessos i sortides de les instal·lacions. Evitar 
l’entrada de persones i vehicles no autoritzats a les instal·lacions 
mentre duri l’emergència. Han d’assegurar-se que la porta d’accés 
de vehicles permet sempre el pas per a què els serveis d’ajuda 
externs puguin accedir-hi. No han de permetre la sortida de 
persones o vehicles de les instal·lacions per a evitar recerques 
improcedents. 

 
 1.5-. Grup de comunicacions externes. 
 

Titular:.......................................... 
  Suplent:........................................ 
  Ubicació:....................................... 

Missió: Realitzar les trucades exteriors i fer la petició d’ajuda 
d’organismes externs per ordre expressa del Director de 
l’emergència. 

 
 1.6-. Grup d’evacuació. 
 

Titular:.......................................... 
  Suplent:........................................ 
  Ajudants:....................................... 

Missió: Dirigir les accions relacionades amb l’evacuació de les 
persones que es trobin en el recinte conduint-los fins al P.R.E.(Punt 
de reunió exterior). 

 
  1.6.1-. Equip social. 
 

 Titular:.......................................... 
   Ubicació:....................................... 

Missió: Coordinar l’assistència de les persones i dels familiars 
dels usuaris. Conèixer l’estat dels accidentats. 
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  1.6.2-. Equip mèdic. 
 

 Titular:.......................................... 
   Personal sanitari:....................................... 

Missió: Assistència als accidentats en un primer moment. 
Sol·licitar al responsable de comunicacions la petició de les 
ambulàncies necessàries i de les trucades als centres 
hospitalaris. 

 
  1.6.3-. Equip de primers auxilis. 
 

Qualsevol persona amb coneixements de primers auxilis que 
detecti l’emergència. 

 
 2-. ORGANIGRAMA DEL PERSONAL CLAU. 
 
En la següent figura s’indica l’organigrama de comandament en les emergències 
corresponents als LABORATORIS TELL. 
 
 

 
   

Figura 4. Organigrama de comandament. 
 
 
 3-. CENTRES DE CONTROL DE L’EMERGÈNCIA (C.C.E.). 
 
Es situarà a la recepció, essent el lloc des del que es dirigiran totes les accions 
relacionades amb l’emergència. És el lloc on es trobarà ubicat el Director de 
l’emergència. 
En el cas que aquest lloc del centre es trobi afectat per l’emergència, el Director 
de l’emergència seleccionarà una nova ubicació del centre de control de 
l’emergència (C.C.E.). 
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 4-. ORGANITZACIÓ DE L’EMERGÈNCIA. 
 
En funció de la disponibilitat dels recursos humans distingirem dos plans 
d’actuació en front l’emergència: 
 

• Jornada normal: Compresa entre les 8 h i les 24 h. 
• Fora de la jornada normal: Compresa entre les 24 h i les 8h. 

 

5.8. OPERATIVITAT FUNCIONAL. 
 

5.8.1. NIVELLS D’EMERGÈNCIA. 
 
Els possibles tipus d’emergències, en funció de la seva magnitud, es classifiquen 
en tres nivells diferents, essent els seus successos iniciadors i les seves accions 
les indicades a continuació. 
 

5.8.1.1. CONAT D’EMERGÈNCIA. 

 
Es aquell accident que pot ésser controlat i dominat de forma senzilla i ràpida per 
el mateix personal i medis de cada una de les àrees. 
 

5.8.1.1.1. CRITERIS PER DECLARAR UN CONAT D’EMERGÈNCIA. 

 
Les condicions que considerarem suficients per a declarar el conat d’emergència 
seran: 
 

• Previsió o inici d’inundacions. 
• Petits focs susceptibles de ser extingits de forma ràpida amb l’ajut d’un 

extintor i que aquests no afectin a una zona perillosa. 
• Accions d’intrusió o de sabotatge. 
• Accidents personals. 
• Explosions o circumstancies perilloses externes que no afectin en gran 

mesura a la seguretat de la instal·lació. 
• Qualsevol altre succés que el Cap d’emergència cregui que és 

mereixedor d’aquest nivell d’emergència. 
 

5.8.1.1.2. ACCIONS. 

 
Els procediments d’actuació de la primera persona que detecta una emergència 
serien: 
 

1. Avisar a qui informa, de què està succeint i a on. 
2. Suspendre els treballs deixant-los en condicions segures sense assumir 

riscos innecessaris. 
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3. Mantenir la calma, sense córrer, ni cridar i evitar provocar el propi pànic 
i el dels demés. 

4. El Cap d’emergència ordenarà al personal present allunyar-se de la 
zona de risc i sol·licitarà ajuda si ho considera oportú per pal·liar 
l’emergència. 

5. Un cop restablertes les condicions de normalitat, el Cap d’emergència 
comunicarà a tot el personal afectat la finalització del conat 
d’emergència i informa a la direcció de les instal·lacions del incident 
esdevingut. 

 

 
   
 Figura 5. Procediment d’actuació. 
 
 

5.8.2. EMERGÈNCIA PARCIAL (E.P.). 
 
És l’accident que no sempre requereix assistència de l’exterior, ni notificació 
immediata als organismes competents. Aquest tipus d’emergència pot requerir 
l’evacuació d’un sector de les instal·lacions. 
 

5.8.2.1. CRITERIS PER DECLARAR UNA EMERGÈNCIA PARCIAL. 

 
Les condicions que s’aconsellen per declarar una emergència parcial són: 
 

• Grans inundacions d’aigua amb tendència a seguir augmentant a curt 
termini. 

• Qualsevol altre fenomen natural previst que pugui posar en perill la 
instal·lació. 

• Petits focs que afectin a zones perilloses, però que puguin ser aïllats en 
sectors limitats, les conseqüències de les quals (radiació tèrmica o 
emissions contaminants) no afectin a altres sectors. 
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• Focs que no afectin a zones perilloses amb una durada màxima de 10 
minuts. 

• Incendis que comprometin a sistemes relacionats amb la protecció. 
• Producció de fums o vapors nocius que obliguin a l’evacuació del sector 

i no afectin a altres sectors. 
• Accidents personals múltiples. 
• Amenaça mantinguda a la instal·lació. 
• Qualsevol incident amb un potencial perillós, però que no presenti des 

del principi una amenaça immediata per a l’emplaçament. 
• L’existència d’altres condicions que el Director d’emergència  cregui 

convenient declarar aquest nivell d’emergència. 
 

5.8.2.2. ACCIONS. 

 
Si el sinistre plantejat en l’emergència no ha pogut ser controlat amb les 
primeres actuacions (Conat d’emergència) i després que el personal més proper a 
la zona afectada ho comuniqui al Director de l’emergència, aquest declararà la 
situació d’emergència Parcial. 
 

Director de l’Emergència: 
  

• Després de l’avís, es dirigirà al centre de control de l’emergència i 
assumirà la direcció de la situació. 

• Avaluarà la situació partint dels informes que el personal li ha donat 
i declararà el nivell d’emergència. 

• Coordinarà l’activació i l’actuació dels diferents equips d’emergència, 
prestant especial atenció al trasllat i cura del personal accidentat i el 
recolzament al grup d’evacuació del sector afectat. 

 
Cap d’Evacuació: 
 

• Avisarà a tot el personal present en la zona afectada de l’existència 
d’una Emergència Parcial, mitjançant la seva pròpia veu o per 
l’activació dels polsadors d’alarma. 

• Confirmarà el tipus d’emergència i comunicarà la zona sobre la que 
s’ha d’actuar i les dependències que han de ser evacuades 
obligatòriament. 

• Dirigirà des del primer moment les accions d’intervenció per eliminar 
o reduir les causes i conseqüències de l’emergència, sempre que no 
es vegin deteriorades les seves condicions físiques o mentals. 

• Notificarà i informarà al Director de l’Emergència de la situació 
existent en el moment que aquest arribi al Centre de Control de 
l’Emergència (C.C.E.) i mantindrà comunicació permanent per 
descriure l’evolució i poder sol·licitar els medis requerits. 

 
Grup de Comunicacions: 
 

• S’encarrega de realitzar les trucades exteriors per ordre directa del 
Director de l’Emergència. 

• Realitzarà la petició de les ambulàncies i les trucades als centres 
hospitalaris per ordre directa del personal destinat a primers auxilis. 
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Figura 6. Organigrama en funcions. 
 
 
 

5.8.3. EMERGÈNCIA GENERAL (E.G.). 
 
És aquell accident que requereix comunicar la situació a les autoritats i que 
també es precisa de l’actuació de tots els equips i medis de protecció existents a 
les instal·lacions i l’ajuda de grups de l’exterior. Aquest tipus d’emergència pot 
donar lloc a l’evacuació de tot el personal. 
 

5.8.3.1. CRITERIS PER DECLARAR UNA EMERGÈNCIA GENERAL. 

 
Els successos inicials que aconsellen declarar l’emergència general són: 
 

• Inundacions que comprometin la seguretat en determinats sectors 
de la instal·lació en general. 

• Qualsevol altre fenomen natural que es produeixi i posi en perill 
greu la instal·lació o determinats sectors d’aquesta. 

• Abocaments tòxics o filtracions que poden afectar a la qualitat de les 
aigües, alterant els seus paràmetres i representant un perill per la 
salut. 

• Incendis dins de la instal·lació que afecten o puguin afectar a zones 
perilloses i no siguin susceptibles a ser controlats amb els medis 
d’extinció disponibles, fent necessària la intervenció dels bombers. 

• Explosions o previsions d’explosions dins de la instal·lació que 
obliguen a l’evacuació. 
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• L’existència d’altres condicions que el Director de l’emergència 
cregui necessària la declaració d’aquest nivell d’emergència. 

 

5.8.3.1. ACCIONS. 

 
Quan el sinistre plantejat no ha pogut ser solucionat (Conat d’Emergència o 
Emergència Parcial) i el risc es presenti de forma que es requereixi no solsament 
el màxim de recursos propis, sinó que també requereixi l’actuació d’ajut exterior, 
el Director de l’Emergència declararà la situació d’Emergència General. 
 

Director de l’Emergència: 
  

• La seva actuació serà la indicada anteriorment en el cas 
d’Emergència Parcial, canalitzant les seves ordres i informacions als 
diferents Grups de Intervenció. 

• Després de conèixer la situació d’emergència, avisarà a totes les 
persones que siguin requerides en el Centre de Control de 
l’Emergència (C.C.E.). 

• Ordenarà al Responsable de Comunicacions realitzar les trucades 
pertinents al nivell d’Emergència General (segons l’ordre existent de 
trucades). 

• Escollirà les vies d’evacuació més adequades i les indicarà al 
Responsable del Grup d’Evacuació. 

• Ordenarà l’evacuació del personal que no sigui necessari per 
l’activació del Pla d’Emergència. 

 
Cap d’Evacuació: 
 

• La seva actuació serà la mateixa indicada anteriorment en el cas 
d’Emergència Parcial. 

• Després de conèixer la situació de l’Emergència General, es dirigirà 
a la zona afectada per preparar l’estratègia. 

• Coordinarà el Grup d’Evacuació que ajudarà a evacuar la zona. 
• Després de l’arribada dels medis exteriors, informarà de la situació i 

coordinarà una actuació conjunta. 
 

Grup de Comunicacions: 
 

La seva actuació serà la indicada en el cas d’Emergència Parcial, 
encarregant-se de realitzar les trucades exteriors per ordre directa del 
Director d’Emergència. 

 
Grup d’Evacuació: 
 

S’encarregarà de dirigir totes les accions relacionades amb l’evacuació 
del personal i assegurarà el control dels accessos i sortides. 
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Figura 7. Informació. 
 
 

5.8.4. EMERGÈNCIES ESPECIALS. 
 
Denominarem Emergències Especials a aquelles que són provocades per 
successos no derivats de les operacions realitzades en les instal·lacions dels 
LABORATORIS TELL. 
Aquests successos poden produir-se per causes naturals: 
 

• Inundacions. 
• Tempestes i huracans. 
• Sismes. 

 
O per causes degudes a terceres persones: 
 

• Amenaces de bomba. 
 

5.8.4.1. FENÒMENS NATURALS. 

 
A excepció dels sismes, els fenòmens naturals es poden predir i prenent les 
mesures idònies, no han d’implicar danys greus. Aquestes mesures a tenir en 
compte són: 
 

• Estar informat sobre la situació meteorològica i si es creu oportú, 
mantenir contactes amb estacions meteorològiques pròximes. 
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• No realitzar operacions perilloses en situacions crítiques. 
• Estar sempre en estat d’alerta. 
 

El procés d’actuació serà anàleg al desenvolupament anterior, segons la 
magnitud de l’accident. 
 

5.8.4.2. AMENACES DE BOMBA. 

 
En el cas de rebre una amenaça de bomba, s’actuarà de la següent forma: 
 

• Una vegada rebuda la comunicació, el Director de l’Emergència, trucarà 
a la Policia Nacional i Municipal mitjançant els telèfons 091 i 092 
respectivament. 

• La persona que ha atès la trucada omplirà el qüestionari adjunt al final 
de l’apartat. 

 
S’avisarà a tot el personal perquè deixi els treballs que estiguin realitzant en 
condicions segures i es dirigeixin ordenadament als Punts de Reunió Exterior 
(P.R.E.), on es realitzarà un recompte dels treballadors fins que la Policia 
Nacional doni per finalitzada l’emergència. 
Aquest procediment també es durà a terme amb tot el personal aliè a les 
instal·lacions (visitants, treballadors externs, etc.) per reunir-los en el Punt de 
Reunió Exterior (P.R.E.) on també seran comptats. 
No s’han de moure objectes, mobles ni tampoc intentar evacuar els vehicles. La 
recerca d’una possible bomba no és responsabilitat del personal dels 
LABORATORIS TELL. 
No s’accionaran els interruptors elèctrics. 
Una vegada hagin arribat els artificiers i amb el fi de facilitar la seva feina, una 
persona que conegui l’àrea (sempre que s’hi presti voluntari), els acompanyarà a 
inspeccionar la zona. 
 

5.8.5. AVÍS I COMUNICACIONS D’EMERGÈNCIA. 
 

5.8.5.1. AVÍS D’EMERGÈNCIA. 

 
Tot el personal existent a l’empresa LABORATORIS TELL pot potencialment 
detectar una situació d’emergència, essent el seu procediment d’actuació el 
següent: 
 

• Suspendrà de forma segura els treballs que estava realitzant i alertarà 
a l’organització de la següent forma: 

 
QUI Informa 
QUE Succeeix 
ON Succeeix 

 
• En cas d’un perill imminent evacuarà la zona. En cas contrari auxiliarà a 

possibles ferits mentre els equips especialitzats no arriben. 
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• Només si es té la formació adequada s’intentarà mitigar el sinistre. 
• Sobretot es mantindrà la calma, no corrent, ni cridant i evitant provocar 

el pànic propi i el dels demés. No s’assumiran riscos innecessaris. 
• Assumirà la funció que tingui en el Pla d’Emergència. En el cas que no 

en desenvolupi cap, acudirà al Punt de Reunió Exterior. 
 

 
 
Figura 7. Informació. 
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5.8.5.2. COMUNICACIONS EN SITUACIONS D’EMERGÈNCIA DINS 
L’HORARI DE LA JORNADA (DE 8:30h a 24:00h). 

 

5.8.5.2.1. PROCEDIMENT. 

 
La persona que detecta l’emergència avisarà indicant: 
 

• Qui informa. 
• Què ha passat. 
• On ha passat. 

 
El Cap d’Evacuació (sempre que sigui Emergència Parcial o General), informarà i 
notificarà el Director de l’Emergència de la situació existent. 
 

5.8.5.2.2. CLASSIFICACIÓ DE L’EMERGÈNCIA. 

 
Els Conats d’Emergència, les Emergències Parcials i les Emergències Generals 
seran classificades pel Director de l’Emergència. 
 

5.8.5.2.3. CONAT D’EMERGÈNCIA. 

 
En aquets cas, el responsable de l’àrea afectada avisarà al Director de 
l’Emergència, i aquest a la vegada informarà a tot el personal del sector de 
l’existència d’un Conat d’Emergència, localitzant al personal que consideri 
necessari per l’actuació. 
 
 

5.8.5.2.4. EMERGÈNCIA PARCIAL. 

 
Una vegada decretada l’Emergència Parcial pel Director de l’Emergència, 
s’actuarà de la següent forma: 
 

• S’avisarà a tot el personal de l’existència d’una Emergència Parcial i 
s’informarà al personal de contractes i als visitants de la necessitat 
d’acudir al Punt de Reunió Exterior. 

• S’ordenarà al Grup de Comunicacions de la realització de les trucades 
corresponents al nivell d’emergència (segons l’ordre de trucades 
existents). 

 

5.8.5.2.5. EMERGÈNCIA GENERAL. 

 
Una vegada decretada l’Emergència General pel Director de l’Emergència, 
s’actuarà de la següent forma: 
 

• S’avisarà a tot el personal de l’existència d’una Emergència General 
perquè tots els treballadors que tinguin una funció assignada dins del 
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Pla d’Emergència, la duguin a terme i la resta del personal iniciï 
l’evacuació cap al Punt de Reunió Exterior. 

• S’ordenarà el responsable de comunicacions de realitzar les trucades 
corresponents al nivell d’emergència (segons l’ordre de trucades 
existents). 

 

5.8.5.3. COMUNICACIONS EN SITUACIONS D’EMERGÈNCIA FORA DE 
L’HORARI DE LA JORNADA (DE 24:00h a 8:30h). 

 

5.8.5.3.1. PROCEDIMENT. 

 
Al no estar prevista la instal·lació d’un sistema de detecció d’incendis automàtic, 
no es poden establir procediments de comunicació en cas d’emergència fora de 
l’horari de la jornada. 
 

5.8.6. PUNT DE REUNIÓ EXTERIOR (P.R.E.). 
 
Ubicació: Aparcament de vehicles del personal de l’empresa. 
 
Titulars: Integrants del Grup d’Evacuació presents en el moment de l’emergència 
o be vigilants de seguretat si es tracta d’un succés excepcional. 
 
Integrants del grup d’evacuació: Seran els encarregats de dirigir el personal al 
punt de reunió exterior (P.R.E.), garantint que ningú del personal estigui dins de 
les instal·lacions. Una vegada a l’exterior (en el Punt de Reunió Exterior), 
comunicaran al personal designat per al control de l’evacuació o al responsable 
del (P.R.E.), el desallotjament del seu personal. 
 
Personal concentrat: Tots els visitants, personal de contractes i personal de 
l’empresa, sense cap missió assignada dins del Pla d’Emergència que en el 
moment de decretar una emergència es trobin al interior de les instal·lacions. 
 
Seria recomanable que a la zona de recepció es disposés de: 
 

• Plànol de l’edifici. 
• Plànol dels medis disponibles contra incendis. 
• Llistat del personal de l’empresa present en l’edifici. 
• Llistat de visitants i personal de contractes en cada moment. 
• Fulls informatius amb instruccions clares i un petit plànol de l’edifici en 

el dors, on s’hi senyalin les vies d’evacuació i el P.R.E. 
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5.8.7. FI DE L’EMERGÈNCIA. 
 

5.8.7.1. CESSAMENT DE L’EMERGÈNCIA.  

 
L’ordre o senyal de finalització de l’emergència serà donada pel Director de 
l’Emergència quan consideri que el succés que va donar origen a la declaració del 
tipus d’emergència està suficientment controlat. 
 

5.8.7.2. POSTEMERGÈNCIA.  

 
Una vegada produït el cessament de l’emergència, les accions a realitzar pel 
Director de l’Emergència són: 
 

• Es farà càrrec de les comunicacions amb les autoritats locals per 
comunicar el cessament de l’emergència. 

• Es posarà en contacte amb el responsable del grup d’evacuació per 
comprovar el control dels accessos a l’edifici. 

• Informarà al personal de l’edifici de la magnitud de les conseqüències. 
• Realitzarà una investigació i un informe de l’accident. 
• Rebrà els familiars del personal present a les instal·lacions que hagin 

pogut ser afectats. 
• Ordenarà el manteniment del control d’entrada i facilitarà les 

autoritzacions d’entrada a les instal·lacions. 
• Comprovarà la situació del personal. 

 

5.8.8. PLA D’EVACUACIÓ. 
 
L’objectiu prioritari del Pla d’Emergència dels LABORATORIS TELL és el de 
protegir la integritat física de les persones que treballen a les seves instal·lacions 
i a les que potencialment s’hi poguessin trobar al interior (visites, contractes). 
 

5.8.8.1. EVACUACIÓ PARCIAL.  

 
• Totes les persones que no estiguin en el pla d’emergència i que en el 

moment de produir-se una emergència parcial es trobin al interior de 
l’edifici, hauran de dirigir-se al Punt de Reunió Exterior on hi haurà una 
persona responsable dels LABORATORIS TELL que s’encarregarà de 
realitzar un recompte i comunicarà al personal responsable de 
l’evacuació el final del desallotjament del personal que està al seu 
càrrec, notificant qualsevol anormalitat que s’hagi pogut produir. 

• El personal que no tingui una funció assignada en el Pla d’Emergència i 
que pertanyi al sector afectat, després que es decreti l’emergència 
parcial, es dirigirà al punt de reunió exterior (P.R.E.), deixant les 
operacions que en aquell moment estigui realitzant en condicions 
segures. Un cop arribi al punt designat esperarà noves ordres. 
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5.8.8.2. EVACUACIÓ GENERAL.  

 
És l’evacuació de totes les persones presents a les instal·lacions en el cas de 
produir-se una situació incontrolada que pugui afectar a totes les instal·lacions i 
inclòs a l’exterior. L’evacuació general només pot produir-se amb una emergència 
general. 
En el cas d’arribar a la decisió de realitzar una evacuació general, el Director de 
l’emergència contactarà amb el responsable del grup d’evacuació i li comunicarà 
les vies d’evacuació més idònies en funció de la localització del perill. Després de 
ser evacuats, es dirigiran al punt de reunió exterior (P.R.E.) on hi haurà una 
persona que s’encarregarà de realitzar el recompte (Responsable del Grup 
d’Evacuació). 
 

5.8.8.3. OPERATIVITAT DEL PLA D’EVACUACIÓ.  

 
Per aconseguir que el pla d’evacuació sigui operatiu s’haurà de: 
 

• Tenir assignat el punt de reunió exterior (P.R.E.) i divulgar-lo a tot el 
personal aliè als LABORATORIS TELL en el moment d’entrar a les 
instal·lacions mitjançant un full de tipus formatiu amb instruccions 
clares i si fos necessari un petit plànol de l’edifici on hi hagi senyalat el 
P.R.E. i també les vies d’accés fins a ell. 

• Tenir senyalitzades totes les sortides de l’edifici. 
• Tenir designades les vies de sortida de l’edifici. 
• Realitzar exercicis parcials de concentració del personal en un P.R.E. 
• Informar a totes les persones que l’evacuació de la zona sempre es 

realitzarà en la direcció transversal al vent. 
• Disposar en el C.C.E. de plànols que permetin identificar les vies 

d’evacuació. 
• Tenir assignat el responsable del P.R.E. i els seus possibles suplents i 

posseir un llistat del personal assignat a aquell punt. També hauran de 
disposar d’algun medi de comunicació efectiva amb el Director de 
l’Emergència, per poder notificar-li l’existència d’algun ferit o persona 
desapareguda. 

 

5.8.8.4. PROCEDIMENT D’EVACUACIÓ GENERAL DE LES 
INSTAL·LACIONS. 

 
• El director de l’emergència o, en la seva absència, el seu suplent, 

decretarà l’emergència general. 
• El director de l’emergència contactarà amb el responsable del grup 

d’evacuació i li comunicarà les vies d’evacuació més idònies en funció 
de la localització del perill. 

• El responsable del grup d’evacuació agafarà un llistat del personal 
assignat al P.R.E. i dirigirà l’evacuació per les vies d’evacuació 
assignades. Realitzarà un recompte del personal avisant al director de 
l’emergència i al cap d’evacuació del resultat. 

• En cas de faltar alguna persona el director de l’emergència serà el 
responsable de coordinar les tasques de recerca i rescat. 
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5.8.8.4. INSTRUCCIONS D’EVACUACIÓ EN CAS D’INCENDI O 
EMERGÈNCIA PER AL PERSONAL EN GENERAL. 

 
L’ordre d’evacuació vindrà donada pel responsable del grup d’evacuació una 
vegada hagi estat comunicada l’ordre pel director de l’emergència o pel seu 
suplent. Les instruccions que ha de seguir el personal són: 
 

• Conservar la calma, NO CRIDAR, no exaltar-se innecessariament ja que 
pot estendre el PÀNIC. 

• Desconnectar els aparells elèctrics. 
• Sortir immediatament, no perdre el temps recollint objectes personals 

ja que la vida de les persones és de major importància. 
• Si el foc impedeix la sortida d’una zona, tancar la porta, tapar les 

juntes i procurar cridar l’atenció. 
• Tancar les portes assegurant-se que no hi ha persones al interior. 
• Utilitzar les vies d’evacuació establertes. 
• Caminar, NO CÓRRER, fins la sortida més pròxima. 
• NO EMPENTAR les altres persones ja que la situació s’acaba d’iniciar i 

es disposa de temps suficient per al seu control. 
• SI excepcionalment HI HA FUM a la via d’evacuació, AJUPIR-SE I 

SORTIR REPTANT, d’aquesta forma es RESPIRARÀ AIRE FRESC I 
OXIGENAT. 

• Si a la sortida d’emergència hi ha una línea de persones o cua esperant, 
no impacientar-se i esperar torn cívicament. 

• Una vegada al carrer, no parar-se, anar fins el punt establert. 
 

5.8.9. INVENTARI DE MESURES ORGANITZATIVES. 
 

5.8.9.1. PLA DE FORMACIÓ.  

 
NO EXISTEIX pròpiament un Pla de Formació del personal en matèria de 
Seguretat en general i de protecció i lluita contra incendis en particular que es 
trobi recollit formalment en un document segons s’exigeix en el Manual 
d’Autoprotecció. Però aquest Pla serà planificat amb l’assessorament d’un Tècnic 
en Prevenció. 
 

5.8.9.2. PLA D’INFORMACIÓ. 

 
Com a conseqüència de la implantació d’aquest manual s’incorporaran plànols de 
distribució dels medis de seguretat contra incendis, essent necessària la seva 
correcta actualització com a conseqüència de reformes o noves adquisicions de 
medis d’extinció. A més a més s’haurà d’incloure la indicació “VOSTÈ ÉS AQUÍ” i 
les vies d’evacuació assignades en cada un dels plànols. 
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5.8.9.3. PLA DE SIMULACRES. 

 
Com a conseqüència de la implantació d’aquest manual es realitzarà un Pla de 
Simulacres periòdics d’actuació en cas d’emergència, amb el fi de detectar 
anormalitats en l’organització plantejada en el pla d’emergència i formar 
adequadament els membres dels diferents grups que constitueixen aquest pla. 
 

5.8.9.4. PLA DE MANTENIMENT. 

 
Es basa única i exclusivament en programar uns cursos periòdics als treballadors 
de l’empresa, amb el fi de que tinguin en ment les mesures a seguir si succeís 
algun accident dins l’empresa. 
 

5.8.9.5. ANÀLISIS D’EVACUACIÓ. 

 

5.8.9.5.1. NÚMERO MÀXIM DE PERSONES A EVACUAR. 

 
En total tindrem un màxim de 105 persones a evacuar. 
 

5.8.9.5.2. ESTIMACIÓ DEL TEMPS REAL D’EVACUACIÓ. 

 
Segons queda recollit en el Decret 341/1999 qualsevol edifici ha d’estar dissenyat 
de manera que l’evacuació total de l’ocupació teòrica màxima previsible sigui 
desenvolupada en un temps igual o inferior a 10 minuts, i en cada planta el 
temps teòric serà igual o superior a 3 minuts. 
El càlcul que a continuació es realitza té com a objecte fer una previsió del temps 
necessari per evacuar l’edifici. 
 

SEGONS EL MÈTODE TOGAWA: 
Aquest mètode és una forma senzilla i ràpida de calcular el temps d’evacuació 
d’un edifici que pot servir com a orientació quan es requereix un càlcul 
d’aquest tipus. 
 

• Temps propi d’evacuació: Temps que ha transcorregut des que apareix 
la primera manifestació del incendi, fum o flames, fins que la última 
persona ha abandonat l’edifici o zona de perill. 
Aquest temps és la suma de les etapes de detecció, alarma, alerta, 
retràs i la pròpia d’evacuació. 

• Etapa de detecció – alarma: És el primer pas de la cadena d’evacuació i 
queda compresa des de la primera manifestació del incendi fins que 
s’activa l’alarma. 

• Etapa d’alerta: És el temps necessari per comunicar a les persones de 
l’edifici que l’han d’evacuar. 

• Etapa de retràs: És la fase compresa entre la senyal d’alerta i el inici 
del desplaçament fins les vies d’evacuació. 

• Etapa pròpia d’evacuació: És l’etapa compresa entre el inici del 
moviment cap a les vies d’evacuació i l’arribada al lloc segur. 

• Fórmula de càlcul: 
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V
L

CcA
PTe +=
·

 

 
  On: 
  Te = Temps propi d’evacuació (Segons). 
  P  = Número de persones màxim. 
  A  = Ample de les escales de sortida (Metres). 

  Cc = Coeficient de circulació (experimentalment 1’3 
sm

persones
·

). 

  L  = Longitud màxima de les vies d’evacuació (Metres). 

  V  = Velocitat mitja de circulació (establerta en 0’6
s
m

). 

 
CÀLCUL: 

 
El càlcul es fa per les condicions actuals de l’edifici i utilitzant el camí d’evacuació 
més llarg. Per realitzar-lo partim d’un punt de l’empresa “x”, i es considera que la 
sortida d’emergència més pròxima està obstaculitzada i que s’ha d’evacuar per la 
següent. 
 

Situació Normal: L’evacuació es pot dur a terme per la porta d’evacuació 
més propera. 
 

V
L

CcA
PTe +=
·

 

 

segonsTe 07'66
6'0

16
3'1·05'2

105
=+=  

 
66’07 segons = 1 minut i 6 segons 

 
Situació Límit: L’evacuació no es pot dur a terme per la porta d’evacuació 
més propera ja que considerem que aquesta està obstaculitzada i hem 
d’evacuar per la següent que es troba una mica més lluny. 
 

V
L

CcA
PTe +=
·

 

 

segonsTe 07'81
6'0

25
3'1·05'2

105
=+=  

 
81’07 segons = 1 minut i 21 segons 
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 CAPÍTOL 6:  
LEGISLACIÓ DAVANT 

ORGANISMES OFICIALS 
 
A continuació es presenta un llistat de Reials Decrets i Reglaments 
considerats al realitzar aquest estudi: 
 

• Llei 31/1995, del 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

• Llei 54/2003, del 12 de Desembre, de reforma del marc normatiu de la 

Prevenció de Riscos Laborals. 

 

• RD 171/2004 de 30 de Gener, en el que es desenvolupa l’article 24 de 

la Llei 31/1995, del 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, 

en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 

• Reial Decret 39/1997, del 17 de Gener, en el què s’aprova el Reglament 

dels Serveis de Prevenció i R.D. 780/1998, pel que es modifica el R.D. 

39/1997. 

 

• Reial Decret 485/1997, del 14 de Abril, sobre disposicions mínimes en 

matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

 

• Reial Decret 486/1997, del 14 de Abril, pel que s’estableixen les 

disposicions mínimes de seguretat i salut en llocs de treball. 

 

• Reial Decret 487/1997, del 14 de Abril, sobre disposicions mínimes de 

seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 

comporti Riscos, en particular lumbars, per als treballadors. 

 

• Reial Decret 488/1997, del 14 de Abril, sobre disposicions mínimes de 

seguretat i salut relatives al treball amb equips que incloguin pantalles 

de visualització. 
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• Reial Decret 664/1997, del 12 de Maig, sobre la protecció dels 

treballadors contra els Riscos relacionats amb la exposició a agents 

biològics al treball. 

 

• Ordre del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, del 25 de Març de 

1998, d’adaptació i modificació del Reial Decret 664/1997. 

 

• Reial Decret 665/1997, del 12 de Maig, sobre la protecció dels 

treballadors contra els Riscos relacionats amb l’exposició a agents 

cancerígens al treball i R.D. 1124/2000, pel que es modifica el R.D. 

665/1997. 

 

• Reial Decret 773/1997, del 30 de Maig, sobre disposicions mínimes de 

seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de 

protecció individual. 

 

• Reial Decret 1215/1997, del 18 de Juliol, sobre disposicions mínimes de 

seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de 

treball. 

 

•  Reial Decret 374/2001, del 6 de Abril, sobre la protecció de la salut i 

seguretat dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els agents 

químics al treball. 

 

•  Reial Decret 614/2001, del 8 de Juny, sobre disposicions mínimes per 

la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc 

elèctric.  

 

•  Reial Decret 2177/1996, del 4 de octubre, pel que s’aprova la Norma 

Bàsica de l’Edificació «CTE: Condiciones de protecció contra incendis de 

los edificis». 

 

•  Reial Decret 786/2001, del Desembre de 2004, pel que s’aprova el 

Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials.  
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• Notes Tècniques de Prevenció (NTP). 

 

• Reglament d’Emmagatzematge de Productes Químics (RAQ). 

 

• Reglament de Seguretat a les Màquines (RSM), R.D.1435/92 i R.D. 

56/95. 

 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT). 

 

• Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció (RAE). 

 

• Reglament d’instal·lacions de Protecció contra Incendis (RII). 

 

• Reial Decret 1425/1998, del 3 de Juliol, pel que es modifica el 

Reglament sobre classificació, envasat i etiquetat de preparats 

perillosos, aprovat pel Reial Decret 1078/1993, del 2 de Juliol. 

 

• Reglament de Residus Tòxics i Perillosos (RTP) i Reial Decret 

1378/1999 de Gestió de Residus, PCB en general. 
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Es presenta a continuació un llistat de Reals Decrets i Reglaments considerats en 
el present estudi: 

 

o Llei 31/1995, del 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

o Reial Decret 39/1997, del 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels 
Serveis de Prevenció. 

o Reial Decret 780/1998, pel que es modifica el Reial Decret 39/1997. 

o Notes Tècniques de Prevenció (NTP). 

o Reglament d’Emmagatzematge de Productes Químics (RAQ). 

o Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT). 

o Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció (RAE). 

o Reglament d’Instal·lacions de protecció contra Incendis (RII). 

o Reglament de Residus Tòxics i perillosos (RTP). 

o Reial Decret 1378/1999 de Gestió de Residus, PCB en general. 

 

Tota la informació es pot obtenir en el B.O.E. o bé mitjançant la web del INSTITUT 
NACIONAL DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL (www.mtas.es). 

http://www.mtas.es/�
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