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E. Protocols 

E.1. Protocol d’operacions 

A la següent figura G.1 es pot veure la imatge real dels protocols. Posteriorment es dóna la 

informació del protocol i els valors límits a les següents figura G.2 i taula G.1: 

 

 

Fig. E.1. Protocol Operacions (plantilla) 

Font: Elaboració pròpia 
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Fig. E.2. Protocol Operacions 

Font: Elaboració pròpia 
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Taula. E.1. Funcions responsables i valors límit 

Font: Elaboració pròpia 
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E.2. Protocol Neteja 

A la següent figura G.3 es pot veure la imatge real dels protocols. Posteriorment es dóna la 

informació del protocol figura G.4. 

 

Fig. E.3. Imatge protocol neteja (plantilla) 

Font: Elaboració pròpia 
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Fig. E.4. Protocol neteja 

Font: Elaboració pròpia 
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E.3. Protocol Excés CO 
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Fig. E.5. Protocol excés CO 

Font: Elaboració pròpia 
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Fig. E.6. Protocol excés CO (plantilla) 

Font: Elaboració pròpia 
 



 

Pàg. 148       Annexes 

 

E.4. Protocol Incendi 

 

Fig. E.7. Protocol Incendi (plantilla) 

Font: Elaboració pròpia 
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Fig. E.8. Protocol Incendi 

Font: Elaboració pròpia 
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E.5. Protocol evacuació 

 

Fig. E.9. Protocol Evacuació (plantilla) 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

A les següents figures E.10 i E.11 es troben les ampliacions del protocol d’evacuació i mapa 

de evacuació respectivament. 
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Fig. E.10. Protocol Evacuació 

Font: Elaboració pròpia 
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Fig. E.11. Mapa ruta evacuació 

Font: Elaboració pròpia 


