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Resum 
 

Aquest projecte desenvolupa el Pla d’Autoprotecció de l’esplai d’avis Buenos A ires i del centre 

de dia Verge de la Montserrat de Martorell. 

 

Es redacta amb la finalitat de complir la normativa actual i crear una eficient organització 

interna de l’edifici i els seus ocupants per tal de fer front a totes les possibles eventualitats que 

es puguin donar en el transcurs de les activitats habituals de l’edifici. 

 

El pla d’autoprotecció pretén capacitar el personal de manera que els permeti identificar, 

prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns, de tal manera que els possibiliti 

respondre adequadament a les possibles situacions d’emergència i es garanteixi la integració 

d’aquestes actuacions en el sistema públic de protecció civil. 

 

El projecte s’estructura en quatre documents bàsics: 

 

 En el primer es descriu detalladament el funcionament i les instal·lacions de l’activitat 

que permet realitzar un inventari i anàlisi de les possibles situacions de risc. 

 En el segon document, es llisten els mitjans de protecció de que disposa l’edifici per 

fer front a qualsevol anomalia. 

 El tercer document és el manual d’actuació on es defineixen les accions a realitzar en 

les situacions d’emergència previstes donant resposta a les preguntes: Què es fa? Qui 

ho fa? Quan ho fa? Com es fa? I On es fa? 

 L’últim document inclou la metodologia d’implantació del pla, així com el protocol de 

manteniment i l’actualització del mateix. 

 

Finalment, declarar la finalitat del projecte, que és la de conferir l’edifici d’un alt nivell de 

seguretat, adequat a la seva tipologia i les funcions a desenvolupar. 
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Motivació 
 

La idea de fer aquest projecte és fruit de la possibilitat de redactar un document tècnic 

d’indubtable utilitat a l’hora de prevenir danys tant personals com materials o inclús a salvar 

vides. 

 

Un aspecte important que ha influït a l’hora d’escollir realitzar aquest projecte és la situació 

laboral actual, ja que ara per ara la realització de projectes constructius no té gairebé sortida 

degut a la crisis, i en canvi, els plans d’Autoprotecció són un tema que està prenent força ja 

que fa relativament poc que s’ha implantat la normativa europea regularitzadora i que és 

d’obligat compliment. 

 

Objectius del Pla d'Autoprotecció 
 

Aquest manual d'autoprotecció s'ha elaborat amb la finalitat que constitueixi una guia per al 

desenvolupament del Pla d'Autoprotecció de l’Esplai d’avis Buenos Aires. Té com a objectiu 

establir els criteris essencials per a la regulació de l'autoprotecció, per a la definició de les 

activitats a les que obliga, i per a l'elaboració, la implantació material efectiva i el manteniment 

de l'eficàcia del Pla d'Autoprotecció. 

 

El document garanteix, per a una situació d’emergència, l'evacuació i protecció de les 

persones, així com una intervenció immediata i coordinada dels mitjans que siguin necessaris 

per combatre'l minimitzant al màxim les seves conseqüències i preparant la possible 

intervenció dels recursos i mitjans exteriors en cas que fos necessari (bombers, ambulàncies, 

policia, etc...). 

 

Aquest manual, a més de desenvolupar les bases tècniques per assolir els objectius 

esmentats ens permetrà: 

 

 Evitar les causes de les emergències. 

 Tenir informats a tots els ocupants de com han d'actuar davant d'una emergència i en 

condicions normals per a la seva prevenció. 

 Disposar de persones organitzades i formades que garanteixin rapidesa i eficàcia en 

les accions a emprendre per al control de l'emergència. 

 Conèixer les instal·lacions i els mitjans de protecció disponibles. 

 Garantir la fiabilitat de tots els mitjans de protecció i les instal·lacions generals. 
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Marc Legal 
 
La norma bàsica referent als temes de seguretat i autoprotecció és la Llei 4/1997, de 20 de 

maig, de protecció civil de Catalunya i el nou Decret 82/2010 de 29 de Juny, pel qual s’aprova 

el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut 

d’aquestes mesures.   

 

Ànnex I 

A: Catálogo de actividades y centros de intererés para la protección civil de Catalunya.  

 g) Actividades docentes: 

Establecimientos docentes especialmente destinados a personas discapacitadas físicas o 

psíquicas o a otras personas que no puedan realizar una evacuación por sus propios medios.  

 

Tot això sense perjudici del que disposa la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals. 

 

Introducció 

 
Per complir els objectius enunciats es prepara el present Pla d'Autoprotecció que comprèn 

aquests quatre documents: 

Document 1: Identificació de la instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluació. 

En aquest document del Pla, es defineix l'emplaçament, les característiques generals de 

l'edifici i els seus usos, així com els titulars de l'activitat i el director del Pla d'Autoprotecció. 

Des d'aquest capítol s'identifiquen, s'analitzen i s'avaluen els riscos de l'activitat i els riscos de 

procedència exterior que puguin raonablement afectar-lo. 

Igualment es quantifica i identifica a les persones afectades a l'activitat i alienes a ella 

però amb accés a les instal·lacions. 

Document 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d'autoprotecció. 

En aquest document es determinen en funció dels riscos avaluats anteriorment, els mitjans 

materials i humans disponibles, es defineixen els equips i les seves funcions i altres dades 

d'interès per a garantir la prevenció dels riscos i el control inicial de les emergències, així com 

les condicions d'ús i manteniment de les instal·lacions. 

Document 3: Manual d'actuació. 

Des d'aquest document es contempla les diferents hipòtesis d'emergència i els plans 

d'actuació per a cadascuna d'elles. Classificació de les emergències en funció del tipus de 

risc, gravetat i ocupació dels mitjans. S'indicaran els procediments de detecció i alerta 

d'emergències, així com els mecanismes d'alarma. 

També s'identifiquen les funcions de les persones i equips que duran a terme els procediments 

i la identificació del responsable de la posada en marxa del Pla d'Autoprotecció. 

Document 4: Implantació, manteniment i actualització. 

Mitjançant aquest document, s'estableixen els criteris i actuacions per a la divulgació general 

del pla, la realització de la formació específica del personal incorporat a aquest, la 
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senyalització i el programa de dotació de mitjans materials i recursos. 

Per finalitzar, amb aquest document s'especificaran les revisions del pla per a la seva 

actualització, dividint aquestes modificacions en programes de reciclatge de formació, 

substitució de mitjans i recursos i simulacres. 

Des del mateix es realitza una descripció del manteniment preventiu de les instal·lacions de 

protecció 

i les inspeccions de seguretat d'acord amb la normativa vigent. 

 

En aquest Pla d’Autoprotecció ens farem càrrec de l’edifici situat al número 6 de l’Av. Fèlix 

Duran  i  Canyameras de  Martorell. 

 

L’edifici objecte del pla està dividit per tal de poder desenvolupar dues activitats diferents, per 

una banda, el Casal d’avis Buenos Aires a la planta baixa i per l’altra el Centre de dia Verge 

de Montserrat a la primera planta. 

Ambdues activitats estan lligades a l’atenció a la gent gran. 
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Identificació de l’activitat. Inventari, 
anàlisi i avaluació del risc.
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1.1.1. Nom 
 

Nom: Esplai d’Avis Buenos Aires 

 
Taula 1.1. – Nom de la instal·lació 
 

1.1.2. Raó social 
 

Raó social: Patronat de Serveis Socials 

 
Taula 1.2. – Raó Social de la instal·lació 
 

1.1.3. Número d'identificació fiscal (NIF) 
 

Nº Identificació fiscal 
(NIF): 

 

 
Taula 1.3. – Número d’identificació fiscal de la instal·lació 
 

1.1.4. Adreça 
 

Adreça de 
l’emplaçament de 

l’activitat: 

Av. Fèlix Duran i Canyameres, 6 

Municipi: Martorell 

Província: Baix Llobregat 

Codi Postal: 08760 

 
Taula 1.4. – Adreça de la instal·lació 
 

1.1.5. Dades de contacte en cas d'emergència 
 

Persona 
interlocutora en cas 

d’emergència: 

 

Telèfon de contacte:  

Correu electrònic:  

Fax:  

 
Taula 1.5. – Dades de contacte en cas d’emergència en la instal·lació 

1.1 IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
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1.1.6. Identificació de les persones titulars de l'activitat 
 

Nom o Raó social del titular de 
l'activitat 

Coordinador del Patronat de Serveis Socials 

Adreça del titular de l'activitat  

Municipi del titular de l'activitat  

Comarca del titular de l'activitat  

C. Postal del titular de l'activitat  

Telèfon del titular de l'activitat  

Fax del titular de l'activitat  

Email del titular de l’activitat  

 
Taula 1.6. – Identificació de les persones titulars de l’activitat de la instal·lació 
 

1.1.7. Nom de la persona titular de la direcció del pla 
d'autoprotecció i responsables 

 

Nom o Raó social del director  

Adreça del director  

Municipi del director  

Comarca del director  

C. Postal del director  

Telèfon del director  

Fax del director  

Email del director  

 
Taula 1.7. – Nom de la persona titular de la direcció del pla d’autoprotecció i responsables de la 

instal·lació 
 

1.1.8. Nom del cap d’emergències 
 

Nom o Raó social del cap 
d’emergències 

 

Adreça del cap d’emergències  

Municipi del cap d’emergències  

Comarca del cap d’emergències  

C. Postal del cap d’emergències  

Telèfon del cap d’emergències  

Fax del cap d’emergències  

Email del cap d’emergències  

 
Taula 1.8. – Nom del cap d’emergències de la instal·lació 
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1.1.9. Dades de la persona encarregada de la redacció 
del Pla d’Autoprotecció 

 

Nom o Raó social del redactor  

Adreça del redactor  

Municipi del redactor  

Comarca del redactor  

C. Postal del redactor  

Telèfon del redactor  

Fax del redactor  

Email del redactor  

 
Taula 1.9. – Dades de la persona encarregada de la redacció del pla d’autoprotecció de la 

instal·lació 
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1.2.1.  Descripció de l'entorn 
 
L’edifici en el que es situa l’activitat es troba al nucli urbà de Martorell, concretament al barri 

de Buenos Aires, en l’Avinguda Fèlix Duran i Canyameres enquadrat a la trama urbanitzada 

del municipi. 

L’emplaçament es troba a les proximitats dels següents elements: 

 400 metres de l’autopista AP7. 

 500 metres de la carretera BV224. 

 350 metres del riu Anoia. 

 100 metres de la carretera NIIa. 

Aquesta instal·lació es troba a 77 metres sobre el nivell del mar. 

 

1.2.2.  Coordenades 
 

Les Coordenades UTM (ED50 Fus 31T) de l'establiment, son: 

 

Coordenades UTM de l’establiment 

X Y 

409,924.69 4,591,957.17 

 

Taula 1.10. – Coordenades de la instal·lació 

 

1.2.3.  Entorn constructiu 
 
L’entorn constructiu contigu és el següent: 

 Nord: Av. Fèlix Duran i Canyameras, vial urbà de doble sentit de 12 metres d’amplada. 

 Sud: Camps de conreu: horts de l’Anoia 

 Est: IES Pompeu Fabra  

 Oest: IES Joan Oró 

A les proximitats del centre cal destacar la presència de l’Hospital Sant Joan de Deu i la 

Caserna de la Guàrdia Civil, ambdós a 300 metres. 

 

1.2.4.  Composició del centre 
 

L’edifici està gestionat pel Patronat de Serveis Socials de l’Ajuntament de Martorell i es 

desenvolupen dues activitats compatibles però diferenciades: 

A la planta baixa se situa un espai d’oci per a gent gran, l’Esplai d’avis 

En la primera planta es duu a terme l’activitat d’un centre de dia també per a gent gran.  

1.2. EMPLAÇAMENT: DESCRIPCIÓ I PLANS, COORDENADES 
UTM DE L’ESTABLIMENT 
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1.2.5.  Espai exterior 

 
L’edifici es troba situat al centre d’un solar d’aproximadament 50 metres de llargada per 30 

metres d’amplada parcialment enjardinat i està completament envoltat d’una tanca metàl·lica. 

La distancia entre la tanca i l’edifici varia entre 3 i 8 metres. 

 

1.2.6.  Descripció dels accessos 

 
El recinte disposa d’un únic accés d’aproximadament 3,5 metres per a tots els usuaris i 

serveis de l’activitat des del número 6 de l’Av. Fèlix Duran i Canyameras. Aquest accés és 

compartit per persones i vehicles i el seu horari d’obertura coincideix amb el de les activitats 

que es desenvolupen a l’edifici. 

A l’exterior del recinte orientat a l’Av. Fèlix Duran i Canyameras i just davant del centre no hi 

ha estacionament de vehicles ja que a la calçada hi ha habilitat un carril de parada per als 

autobusos urbans. 

Pel que fa a l’edifici on es desenvolupen les activitat del centre, a la planta baixa hi ha un 

accés principal situat a la façana orientada a l’Av. Fèlix Duran i Canyameras  i  un  accés  

secundari  a  la  façana  orientada  al  sud.  

A la primera planta, l’edifici té un accés principal situat a la façana orientada al sud al qual 

s’accedeix mitjançant una escala exterior. 
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1.3.1.  Aproximació a l'edifici 

 
Els  vials  d'aproximació  dels  vehicles  de  bombers  als  espais  de  maniobra  propers  a  

l'edifici, compleixen les condicions mínimes següents: 

a) amplada mínima lliure és superior a 3,5 m; 

b) alçada mínima lliure o gàlib és superior a 4,5 m; 

c) capacitat portant del vial 20 kN / m² 

Figura 1.1. – Condicions d’aproximació a l’edifici 
 

El parc de Bombers de la Generalitat es troba situat a aproximadament 2500 metres de la 

instal·lació a la NII (Polígon Industrial Barcelonès Gran Via Seat), per tant l’aproximació 

d’aquests de la Generalitat tindria lloc per la NIIa des d’on s’accediria a l’Av. Fèlix Duran i 

Canyameras on està ubicat el centre. 

 

1.3.2.  Condicions d'accessibilitat 
 

L’Av. Fèlix Duran i Canyameras es de 12 metres d’amplada, a més a més, el recinte no té 

vehicles estacionats al davant ja que en aquell lloc hi ha ubicada una parada de bus i l'espai 

de maniobra es manté lliure de mobiliari urbà, arbrat, jardins, fites o altres obstacles. 

Tot això fa que les condicions d’accessibilitat dels vehicles d’emergència siguin bones. 

En canvi, on s'ha previst l'accés a la façana amb escales o plataformes hidràuliques, 

existeixen branques d'arbres que podrien interferir amb les escales. 

 

1.3.3.  Accessibilitat per façana 
 
Les façanes de l'edifici disposen de buits que permeten l'accés des de l'exterior al personal del 

servei d'extinció d'incendis i també hi ha dues escales exteriors per accedir a la planta 

primera. 

    1.3.   ACCESSIBILITAT PER AJUDA EXTERNA: 
DESCRIPCIÓ I PLÀNOLS 
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1.4.1.  Característiques constructives: 
 

Nombre de plantes Planta baixa + Planta + Sotacoberta 

Registre de reformes No hi ha constància 

Tipologia estructural Formigó i obra 

Façanes Obra i finestres d’alumini 

Cobertes 
Estructura de formigó i recobriment amb teula ceràmica 
Coberta a dues aigües 

 
Taula 1.11. – Característiques constructives de la instal·lació 

 

1.4.2.  Àrees i activitats de la instal·lació: 
   

Al centre es desenvolupen dos tipus d’activitats que utilitzen espais diferenciats, la planta 

baixa de l’edifici es un Esplai d’avis on es realitzen activitats lúdiques, d’oci i/o formatives 

adreçades a gent gran i la planta primera es un Centre de Dia per a l’atenció i teràpia a gent 

gran amb necessitats especifiques, aquestes persones poden patir discapacitats psíquiques 

i/o físiques. 

 

Planta: Planta Baixa 
Relació d'Activitats desenvolupades en planta / Superfície 

Activitat/Recinte Superfície (m
2
) Activitat Risc 

Lavabos 36.51 Serveis Baix 

Sala polivalent 109.52 Cultural/Oci Baix 

Sala afegida 78.84 Cultural/Oci Baix 

Cuina 9.78 Serveis Baix 

Vestidors 13.54 Serveis Baix 

Consergeria 9.78 Administrativa Baix 

Magatzem neteja 8.15 Serveis Mitjà 

Sala d’Actes 124.96 Cultural/Oci Baix 

Biblioteca 39.10 Cultural/Oci Mitjà 

Sala de màquines ascensor 6.79 Serveis Alt 

Traster 10.77 Serveis Baix 

Despatx 10.86 Administrativa Baix 

Sala de reunions 11.95 Cultural/Oci Mitjà 

Sala de podòleg 5.70 Socio-sanitària Baix 

Sala buida 24.63 Serveis Baix 

Ascensor 4.35 Cultural/Oci Baix 

Vestíbul i passadissos 54.46 - Baix 

TOTAL 559.69  

 

 

 
Taula 1.12. – Àrees i activitats de la instal·lació en la planta baixa 
 

1.4. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
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Planta: Planta Primera 
Relació d'Activitats desenvolupades en planta / Superfície 

Activitat/Recinte Superfície (m
2
) Activitat Risc 

Lavabos 33.70 Serveis Baix 

Sala de dutxes 7.70 Serveis Baix 

Sala vestidors 7.70 Serveis Baix 

Cuina 23.77 Serveis Mitjà 

Menjador 77.04 Socio-sanitària Baix 

Sala Polivalent 94.52 Socio-sanitària Baix 

Infermeria 6.93 Socio-sanitària Mitjà 

Sala de manualitats 83.64 Cultutal/Oci Baix 

Sala de conferències 51.12 Cultutal/Oci Baix 

Despatx 38.03 Administrativa Baix 

Traster 5.43 Serveis Mitjà 

Vestíbul i passadissos 62.68 - Baix 

TOTAL 492.24   

 

Taula 1.13. – Àrees i activitats de la instal·lació en la planta primera 

 

1.4.3.  Instal·lacions generals de l’edifici: 

 

Instal·lació Característiques específiques de la instal·lació 

Telefonia 
Es disposa de diverses línies de telefonia fixa en diferents punts de 
l’edifici. 

Climatització i ACS 
Es disposa d’una instal·lació de climatització elèctrica que subministra 
confort tèrmic. 

Electricitat 
Es disposa de subministrament d’electricitat i la instal·lació compleix 
amb les especificacions del reglament electrotècnic de baixa tensió. 
El quadre central es troba a la sala de reunions de la planta baixa. 

Aigua Es disposa de subministrament d’aigua per a usos sanitari i de neteja. 
Els desguassos estan connectats a la xarxa de clavegueram.  

Gas No disposa. 

Ascensor L’edifici compta amb un ascensor que connecta la planta baixa i la 
primera planta que disposa. 
L’ascensor es troba al vestíbul. 

 
Taula 1.14. – Instal·lacions generals de l’edifici 
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Els usuaris habituals de les instal·lacions objecte d'aquest Pla d'Autoprotecció, es classifiquen 

en tres apartats: 

Treballadors afectes a l'activitat: Entren a formar part d'aquest grup, el conjunt de persones 

que conformen la plantilla de l'empresa. 

Visitants: S'inclouen en aquest grup, a totes aquelles persones que esporàdicament van al 

centre de visita o temporalment, i que durant un cert interval de temps formen part de 

l'ocupació de l'edifici. 

Treballadors d'empreses concurrents i / o de manteniment: S'inclouen en aquest grup, a 

tots els operaris pertanyents a altres empreses, però que realitzen funcions de neteja, 

proveïdors i manteniment del centre. 

 

1.5.1.  Plantilla i ocupació màxima de les instal·lacions 
objecte d'aquest Pla d'Autoprotecció 

 
La plantilla es dividirà entre la existent a l’Esplai d’avis de la planta baixa i la del Centre de Dia 

de la planta primera. 

 

1.5.1.1.   Esplai d’Avis 

 

La plantilla de l’esplai d’avis està formada pel següent personal: 

 Propi 

 1 coordinador/a de  l’esplai. 

 1 conserge. 

 1 coordinador/a del Patronat. 

 Aliè 

Personal de neteja i serveis. 

Les hores d’obertura de l’esplai d’avis son de dilluns a diumenge de 10:00 a 13:00 hores i de 

16:00 a 20:00 hores. 

 

1.5.1.2.   Centre de Dia 

 

La plantilla de l’esplai d’avis està formada pel següent personal: 

 Propi 

 1 coordinador/a de  l’esplai. 

 3 – 4 treballadors. 

 Aliè 

Personal de neteja i serveis. 

Les hores d’obertura del centre de dia son de dilluns a divendres de 09:00 h a 19:00 h. 

1.5. OCUPACIÓ 
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1.5.1.3.    Ocupació màxima 
 

 Esplai d’avis: 

L’ocupació màxima prevista és de 400 persones. Aquesta ocupació es dona amb 

motiu d’actes singulars en la sala d’actes de la planta baixa i es pot donar sobretot els 

diumenges a la tarda ja que el centre organitza sessions de ball que aglutinen molts 

usuaris. 

 
 Centre de Dia: 

L’ocupació màxima prevista és de 70 persones. Aquesta ocupació es pot donar si 

coincideixen activitats a la sala de conferències de la primera planta amb l’activitat 

quotidiana del centre de dia. 

 
 No procedeix calcular l’ocupació màxima prevista en el cas de les golfes ja que només 

accedeix personal de serveis per a fer el manteniment dels aparells de climatització. 

 

1.5.2.  Quadres de presència en les diferents hores del 
dia de personal i ocupants 

 
La distribució del personal tant de l’Esplai d’avis com del Centre de dia es resumeix en les 

següents taules: 

 

1.5.2.1.    Ocupants a l’Esplai d’Avis 

 

Esplai d’Avis 

Personal Centre Aliè 

 
Coordinador 

Esplai 
Conserge 

Coordinador 
Patronal 

2 - 3 

Total De 5 a 6 persones 

Horari Dilluns a diumenge de 10:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00 hores 

 
Taula 1.15. – Ocupants de l’esplai d’avis 
 

1.5.2.2.    Ocupants al Centre de Dia 

 

Centre de Dia 

Personal Centre Aliè 

 Coordinador 3 – 4 treballadors 2 - 3 

Total De 6 a 8 persones 

Horari Dilluns a divendres de 09:00 a 19:00 hores 

 
Taula 1.16. – Ocupants del centre de dia 
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1.5.2.3.    Personal propi del Centre segons horari 

 

Horari 

 Dilluns a divendres Cap de Setmana 

 9 a 10 h 10 a 13 h 13 a 16 h 16 a 19 h 19 a 20 h 10 a 13 h 13 a 20 h 

Esplai 
d’Avis 

- 3 - 3 3 3 3 

Centre de 
Dia 

4 – 5 4 – 5 4 – 5 4 – 5 - - - 

TOTAL 4 – 5 7 – 8 4 – 5 7 – 8 3 3 3 

 
Taula 1.17. – Personal propi del centre en funció de l’horari 

 

1.5.3.  Organigrama 
 

 
 
Figura 1.2. – Organigrama  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Patronat Municipal de Serveis 

d’Atenció a les Persones de 

Martorell 

 

Esplai d’Avis 
 

Centre de Dia 

 

Coordinador/a 

 

 

Coordinador/a 

 

 

Equip Propi 

 

Equip Aliè 
 

Equip Aliè 

 

Equip Propi 
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1.6.1.  Anàlisi històric 

 
No es coneixen antecedents de sinistralitat internes sofertes per les instal·lacions objecte 

d'aquest Pla d'Autoprotecció, en anys anteriors.  

Es té constància d’inundacions prop de la instal·lació degut a crescudes del riu Anoia així com 

també d’algunes afectacions per nevades. 

 

1.6.2.  Metodologia de l’anàlisi de risc intern 

 
El risc intern s’analitzarà mitjançant el mètode Mosler que té per objecte la identificació, anàlisi 

i avaluació dels factors que poden influir en la manifestació d'un risc al que està sotmès una 

persona, bé o servei, per tal que la informació obtinguda permeti calcular el seu nivell.  

Aquest mètode és aplicat en l'anàlisi de riscos en el sector privat, especialment als riscos 

derivats dels processos de producció, per la qual cosa recull per a la valoració les funcions 

que compleixen les entitats amenaçades i la seva possibilitat de substitució. 

El  model d'anàlisi de  riscos que  es  proposa en  aquest document és  una adaptació del 

mètode Mosler a les necessitats pròpies de la seguretat pública, fet que fa que en la definició 

de les variables de risc es doni per descomptada la importància de la funció de l'entitat 

amenaçada i s’obvia, per inadequada, la possibilitat de substitució de la mateixa. En def initiva, 

aquest model centra la seva atenció en les variables relacionades amb les conseqüències que 

es produeixi  una  determinada  amenaça,  la  repercussió  de  la  mateixa,  la probabilitat que 

l'amenaça tingui lloc i la vulnerabilitat de l'entitat amenaçada. 

El procediment d'anàlisi consisteix en la quantificació de les variables que s’han definit 

prèviament en el model. Aquestes variables són les conseqüències que una determinada 

amenaça es produeixi, la repercussió que tindria el fet que l’amenaça es consumés, la 

probabilitat que té l’amenaça de produir-se i la vulnerabilitat de l’entitat amenaçada. 

Cadascuna d’aquestes variables es valorarà en una escala de cinc nivells adaptada a les 

característiques de cada variable. 

 

1.6.2.1.    Les consequencies 

Aquesta variable fa referència a les conseqüències que tindria sobre l’entitat el fet que 

l’amenaça es materialitzés. 

Les conseqüències s’haurien de valorar a partir de la següent escala: 

 

Molt lleus 1 Lleus 2 Moderades 3 Greus 4 Molt greus 5 

 
Taula 1.18. – Escala de valoració de les conseqüències de l’accident 

 

1.6.  ANÀLISI DE RISCOS 
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1.6.2.2.    La repercusió 

La variable de la repercussió valora la pertorbació que produiria la materialització de 

l’amenaça. 

La valoració de la repercussió també es realitza en una escala de l’1 al 5, tot seguint la 

següent gradació: 

 

Molt baixa 1 Baixa 2 Mitjana 3 Alta 4 Molt alta 5 

 
Taula 1.19. – Escala de valoració de la repercusió de l’accident 
 

1.6.2.3.    La probabilitat 

Aquesta variable prova de quantificar la probabilitat que té l’amenaça valorada de produir-se. 

La probabilitat que l’amenaça es manifesti es valora a partir de la següent escala: 

 

Molt baixa 1 Baixa 2 Mitjana 3 Alta 4 Molt alta 5 

 
Taula 1.20. – Escala de valoració de la probabilitat d’ocurrència de l’accident. 
 

1.6.2.4.    La vulnerabilitat 

La vulnerabilitat fa referència a les mesures que adopta l’entitat per evitar l’amenaça objecte 

d’anàlisi i les possibles dificultats per posar-les en funcionament. La valoració de la 

vulnerabilitat també es realitza en una escala de l’1 al 5, tot seguint la següent gradació: 

 

Molt baixa 1 Baixa 2 Mitjana 3 Alta 4 Molt alta 5 

 
Taula 1.21. – Escala de valoració de la vulnerabilitat de l’edifici. 
 

1.6.2.5.    Calcul del nivel de risc 

El càlcul del nivell de risc té per objecte quantificar el risc al qual es veu sotmesa l’entitat a 

partir de la definició d’una amenaça. El procediment es descompon en els següents càlculs:  

   Càlcul del caràcter de l’amenaça: per a obtenir aquest càlcul es sumen els valors de 

les variables conseqüències (C) i repercussió (R). 

   Càlcul de la possibilitat de que es produeixi l’amenaça: aquest càlcul és el resultat 
del producte de les variables probabilitat (P) i vulnerabilitat (V) 

El resultat final del nivell de risc és el producte del càlcul del caràcter de l’amenaça i el càlcul 

de la possibilitat de que es produeixi l’amenaça (C+R)*(P*V) 

El valor resultant d’aquesta operació determinarà el nivell de risc a partir de l’aplicació de la 

següent escala: 
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Risc molt baix Risc baixa Risc moderat Risc alt Risc molt alt 

2 – 50 51 – 100 101 – 150 151 – 200 201 – 250 

 
Taula 1.22. – Escala de valoració del nivell de risc. 

 

1.6.3.  Risc Intern 
 

1.6.3.1.    Incendi 

Descripció del tipus de Risc: 

Des del punt de vista d'Emergències, considerem l'incendi com un foc no controlat per l'home, 

podent estendre's  per  tot  l'edifici  i  afectar  les  activitats  desenvolupades,  als  béns  i  

evidentment  a  les persones. 

Es valora el nivell de risc d’un incendi com a un foc no controlat amb possibilitat d’extensió per 

tot l’edifici i afectació als béns i les persones: 

 

Conseqüències Repercussió Probabilitat Vulnerabilitat NIVELL 

Molt greus Alta Baixa Mitjana BAIX 

 
Taula 1.23. – Taula d’anàlisis del risc d’incendi. 
 
 

1.6.3.2.    Explosió 

Descripció del tipus de risc: 

L'explosió pot estar originada per diverses causes i situacions, les quals s'especifiquen: 

 Explosió d’una canonada de gas 

 Explosió de la caldera 

Les conseqüències poden ser importants, tant en béns materials com en vides humanes. 

Es considera la possibilitat d’una explosió a una de les calderes d’aigua calenta sanitària amb 

extensió localitzada i afectació als béns i les persones: 

 

Conseqüències Repercussió Probabilitat Vulnerabilitat NIVELL 

Greus Mitjana Molt baixa Mitjana MOLT BAIX 

 
Taula 1.24. – Taula d’anàlisis del risc d’explosió. 
 

És difícil predir quan passarà una explosió, en quina zona, situació, instal·lació o punt, igual 

que la naturalesa dels danys causats per aquesta, però no obstant això, sí que és fàcil 

prevenir front a aquest tipus de sinistres, de la mateixa manera que és fàcil localitzar les 

zones, instal·lacions, materials i combustibles que són capaços de provocar aquest tipus de 
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situacions. 

Es pot afirmar que la prevenció és la millor arma que es pot disposar per fer front a aquest 

tipus de situacions, de manera que haurem d'establir una bona política preventiva, de 

manteniment d'instal·lacions, revisions periòdiques i auditories de seguretat. 

 

1.6.3.3.    Fallada del subministrament elèctric 

La decisió del subministrament elèctric pot suposar un risc a l'empresa, a causa de la 

naturalesa de les activitats desenvolupades en aquesta, i que pot estar originat per: 

 Companyia subministradora 

 Tall per obres o manteniment 

 Averia 

En general, es tracta d'una situació, les conseqüències poden ser importants, des de dos 

punts de vista: 

 Per l'activitat desenvolupada: Interrompre l'activitat desenvolupada pot suposar un 

risc, posant en perill els equips o instal·lacions, així com al personal. 

 Per la situació de pànic ocasionada: Podeu portar greus conseqüències durant les 

operacions d'evacuació, la situació de pànic esdevinguda davant la falta d'energia 

elèctrica. 

Es considera la possibilitat de fallada del subministrament elèctric amb extensió a tot l’edifici i 

afectació a les persones: 

 

Conseqüències Repercussió Probabilitat Vulnerabilitat NIVELL 

Lleus Baixa Mitjana Mitjana MOLT BAIX 

 
Taula 1.25. – Taula d’anàlisis del risc de fallada del subministrament elèctric. 
 
 

1.6.3.4.    Avís de Bomba 

Descripció del tipus de Risc: 

Els avisos de bomba, es realitzen amb l'objectiu d'alterar el normal funcionament de les 

activitats desenvolupades i interferir en els processos de treball, al mateix temps que causar 

danys i les molèsties conseqüent a treballadors i personal de pas. 

L'avaluació del risc d'avís o conat de bomba, s'efectua a partir de dos paràmetres 

fonamentals: 

 Detecció de l'avís procedent del Terrorisme: En aquesta situació, s'ha de prendre les 

actuacions i les possibles conseqüències com a greus o molt greus, ja que 

probablement porti associada la detonació final del producte explosiu. 

 Per determinar la magnitud del risc, s'ha de tenir present sempre la magnitud i abast 

dels últims actes terroristes, ja que el grau d'intensitat i abast de l'explosió, sol anar 

acompanyat de la situació política i social del moment. 
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Conseqüències Repercussió Probabilitat Vulnerabilitat NIVELL 

Greus Alta Molt baixa Baixa MOLT BAIX 

 
Taula 1.26. – Taula d’anàlisis del risc d’avis de bomba. 
 

1.6.4.  Risc laboral 
 

1.6.4.1.  Descripció del tipus de Risc: 

L'accident laboral ha de ser identificat com un fracàs de la prevenció de riscos. Aquests 

fracassos poden ser deguts a multitud de causes, entre les quals destaquen les de difícil o nul 

control, per estar influïdes de manera important pel factor humà. 

Una classificació dels mateixos, és: 

 

A) Accident sense baixa laboral. B) Accident amb baixa laboral. 

C) Accident greu, molt greu o mortal. 

 

Degut a la naturalesa de l’activitat no és considera que hi hagi cap situació que pugui 
originar una situació d’emergència. 

 

1.6.5.  Risc Extern 
 

1.6.5.1.    Tempestes i Inundacions 

El  risc  d'inundació  es  caracteritza  per  la  participació  simultània  de  fenòmens  geològics  

i meteorològics,  ja  que  encara  que  habitualment  és  el  fenomen  meteorològic  el  que  

origina l'esdeveniment, aquest no arriba a tenir lloc si la coberta litosfèrica no contribueix amb 

la seva aportació. 

Poden afectar l'activitat desenvolupada de manera important. 

El risc d'inundació és a causa de les crescudes de caràcter catastròfic fruit de la convergència 

de factors de variada índole, com ara: 

 La irregularitat interanual de les precipitacions. 

 L'elevada presència de materials impermeables. 

 L'especial configuració de la xarxa hidrogràfica. 

 El desmantellament antròpic dels boscos i bardisses, que ha afavorit l'erosió de les 

terres. 

 La insuficient canalització de les rieres i la xarxa de clavegueram en moments 

puntuals, que ocasionen inundacions en determinades zones del municipi. 

 

Avaluació del Risc: 

Segons l'especificat en el Mapa de Protecció civil de Catalunya, el Municipi de Martorell té risc 

d’inundació per lo que l'activitat es troba en una zona afectada pel Pla Especials 

d'emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT). Per aquest motiu està obligat a 
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elaborar el Pla d’actuació municipal per a inundacions, tot i així, malgrat els antecedents 

d’inundacions a les proximitats del centre l’edifici no es trova en una zona inundable, per tant, 

no afecta a la nostra instal·lació. 

 

Conseqüències Repercussió Probabilitat Vulnerabilitat NIVELL 

Moderades Baixa Molt baixa Alta MOLT BAIX 

 
Taula 1.27. – Taula d’anàlisis del risc de tempestes i inundacions. 
 

1.6.5.2.    Moviments Sísmics 

Descripció del tipus de Risc  

Els sismes es defineixen com sacsejades sobtades del terreny produïdes pel pas d'ones 

elàstiques irradiades d'una regió determinada de l'escorça o del mantell superior de la Terra. 

L'avaluació de la mida del sisme s'efectua a partir de dos paràmetres fonamentals: 

 La  seva  magnitud,  mesurada  instrumentalment  en  termes  absoluts  i  dependent  

de  l'energia sísmica alliberada. 

 La seva intensitat (que està en relació amb els efectes causats pel sisme) mesura en 

diferents escales, encara que la més utilitzades és la MSK, amb dotze graus 

d'intensitat màxima. 

Respecte a la perillositat, direm que es tracta del desastre intensiu per excel·lència, atès que 

la seva freqüència d'aparició és molt rara (pel que fa a grans terratrèmols), la seva durada és 

molt curta, la seva extensió espacial reduïda, la seva velocitat d'implantació molt ràpida, la 

seva dispersió espacial concentrada i la seva espaiament temporal totalment aleatori. 

 

Segons l'especificat en el Mapa de Protecció civil de Catalunya, l'activitat es troba en una 

zona afectada pel Pla Especials d'emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT), amb una 

intensitat VI, tot i que molt a prop de la zona VI- VII, per tant, es recomana la planificació 

municipal de l’emergència (PAM SISMICAT). 

S’haurà de preveure la interacció amb el Pla de protecció civil de la Generalitat : SISMICAT. 

 

Conseqüències Repercussió Probabilitat Vulnerabilitat NIVELL 

Greus Mitjana Molt baixa Mitjana MOLT BAIX 

 
Taula 1.28. – Taula d’anàlisis del risc de moviments sísmics. 
 

1.6.5.3.    Nevades 

Es tracta de riscos relacionats amb fenòmens atmosfèrics i comportament extrem del clima, 

els quals poden donar lloc a situacions d'emergència. 

La informació de precipitacions, temperatures, humitat, etc., es recull a través de les estacions 
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climàtiques, processant i sotmetent a tractament estadístic en els Centres Meteorològics. 

L'Institut Nacional de Meteorologia té establerta una densa xarxa d'estacions climàtiques en 

les que s'obtenen dades diàries de precipitacions, temperatures màximes i mínimes i 

informació referent a la insolació, nuvolositat, velocitat del vent, humitat relativa, etc., en temps 

real. 

Les nevades són ocasionades per precipitacions continuades de neu que s'acumulen en 

capes ocasionant la incomunicació. 

 

Segons l'especificat en el Mapa de Protecció civil de Catalunya, l'activitat es troba en una 

zona afectada pel Pla Especials d'emergències per risc de neu (NEUCAT), i es recomana la 

planificació municipal de l’emergència (PAM NEUCAT). 

S’haurà de preveure la interacció amb el Pla de protecció civil de la Generalitat: NEUCAT. 

 

Conseqüències Repercussió Probabilitat Vulnerabilitat NIVELL 

Moderades Alta Baixa Mitjana MOLT BAIX 

 
Taula 1.29. – Taula d’anàlisis del risc de nevades. 

 

1.6.5.4.    Incendis forestals 

Descripció del tipus de Risc : 

Des del punt de vista d'Emergències, considerem l'incendi forestal com un foc no controlat per 

l'home i que afecta la vegetació que cobreix els terrenys forestals, i pot abastar diversos 

termes municipals, de la mateixa manera d'avançar cap a sectors urbanitzats i en 

conseqüència de una manera indirecta afectar les activitats desenvolupades per l'immoble 

objecte d'aquest Programa Intern de Protecció Civil. 

Els incendis forestals tenen com a causes generalitzades: 

 Un prolongat període estival sec i amb altes temperatures. 

 Un ús cada vegada més generalitzat d'aquests espais públics amb vegetació com a 

zones d'oci i acampada. 

Segons l'especificat en el Mapa de Protecció civil de Catalunya, l'activitat es troba en una 

zona afectada pel Pla Especials d'emergències per risc de incendis forestals (INFOCAT) amb 

una qualificació de perill BAIXA i la vulnerabilitat MITJANA, i per aquest motiu s’ha d’elaborar 

el Pla d’actuació municipal per a incendis forestals. 

S’haurà de preveure la interacció amb el Pla de protecció civil de la Generalitat: INFOCAT. 

 

Conseqüències Repercussió Probabilitat Vulnerabilitat NIVELL 

Greus Alta Molt baixa Mitjana MOLT BAIX 

 
Taula 1.30. – Taula d’anàlisis del risc d’incendi forestal. 
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1.6.5.5.    Emergència química 

Segons l'especificat en el Mapa de Protecció civil de Catalunya, l'activitat es troba en una 

zona afectada pel Pla Especials d'emergències per risc químic (PLASEQCAT) per ser un 

municipi o be proper o be que conté industria química classificada com a molt perillosa d’acord 

amb la directiva SEBESO, i es recomana la planificació municipal de l’emergència (PAM 

PLASEQCAT). 

S’haurà de preveure la interacció amb el Pla de protecció civil de la Generalitat: PLASEQCAT. 

 

Conseqüències Repercussió Probabilitat Vulnerabilitat NIVELL 

Greus Mitjana Mitjana Alta BAIX 

 
Taula 1.31. – Taula d’anàlisis del risc d’emergència química. 
 

1.6.5.6.    Transport de mercaderies perilloses 

El transport de mercaderies perilloses es un risc que es podria aparèixer en qualsevol moment 

ja que l’autopista AP7 transcorre a uns escassos 400 metres de la instal·lació i es una via amb 

un elevat flux de transport de mercaderies perilloses 

 

Conseqüències Repercussió Probabilitat Vulnerabilitat NIVELL 

Greus Mitjana Molt Baixa Alta BAIX 

 
Taula 1.32. – Taula d’anàlisis del risc de transport de mercaderies perilloses. 

 
1.6.5.7.    Altres Riscos 

 

RISCOS EXTERNS AFECTACIÓ 

Aeronàutics No s’aplica 

Contaminació aigües marines No s’aplica 

Nuclear No s’aplica 

Bèl·lic No s’aplica 

Plagues No s’aplica 

Pandèmies No s’aplica 

Contaminació No s’aplica 

 
Taula 1.33. – Taula d’anàlisis de la resta de tipus de riscs. 
 

1.6.6.  Avaluació de les condicions d’evacuació 
 

Les portes d’accés i sortida de l’Esplai d’Avis, compleixen amb les mesures mínimes 
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reglamentades per l’apartat 4 del document SI3 del CTE, els recorreguts d’evacuació i accés a 

les sortides es realitzaran sempre per passadissos amb amples superiors al metre. 

Falta senyalització en alguns dels mitjans d'accés (passadissos, escales) però els mitjans 

d'extinció estan degudament senyalitzats.  

S’haurien d’afegir alguns cartells d’emergencia i algunes llums d’emergencia per tal de 

facilitant així als ocupants la localització i identificació de les vies d'evacuació, sentits 

d'evacuació, portes d'evacuació, mitjans o instal·lacions de protecció . 

Les dimensions dels senyals, així com les seves característiques específiques i la seva 

deguda ubicació, garanteixen la seva bona visibilitat i comprensió, com diu el RD. 485/1997 

 

1.6.6.1.    Temps d’evacuació 

El desallotjament per incendi o emergència es pot diferenciar en quatre temps d’evacuació: el 

temps de detecció (Td), el d’alarma (Ta), el de retard (Tr), i el temps propi de l’evacuació (Tpe) 

 
 

Temps de detecció 

Pot oscil·lar entre un màxim de 10 minuts si la detecció va a càrrec del personal present i 

menys d’un minut amb la central d’alarma automatitzada. 

 
Temps d’alarma 

És el temps propi dels missatges, llums i sons codificats, no ha de ser superior a un minut. 
 

Temps de retard 

És inferior al minut, ja que hi ha implantat el Pla d’Autoprotecció de l’activitat. 
 

Temps propi de l’evacuació 

Una  persona  adulta  sense  cap  impediment  físic  la  velocitat  s’estima  a  raó  de  1  m/s  

en  el desplaçament horitzontal i 0,5 m/s en el desplaçament vertical (escales). 

Per tant, el temps d’evacuació total és: 

 

TE = 1 minut ( detecció / alarma ) +0,5 minuts de retard + 1 minut d’evacuació = 2,5 minuts 

 

Els paràmetres a partir dels quals s’han avaluat les condicions d’evacuació són els següents: 

 Ocupació màxima planta baixa 400 persones  

 Ocupació màxima primera planta 70 persones  

 Densitat: 4 persones/m2 

 Velocitat de pas restringida 

 Circulació amb contacte entre els ocupants 

 

1.6.6.2.    Condicions i avaluació de l’evacuació de l’edifici 
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Sortides de 

l’edifici 
Capacitat de 

l’escala/sortida 

Persones a 
evacuar 

Avaluació 

S1 PB 640 200 Adequat 

S2 PB 320 200 Adequat 

S3 PB 320 90 Adequat 

S4 PB 120 10 Adequat 

S1  PP 640 40 Adequat 

S2 PP 320 30 Adequat 

S3 PP 320 15 Adequat 

E1 192 35 Adequat 

E2 256 35 Adequat 

 
Taula 1.34. – Avaluació de les condicions d’evacuació de l’edifici. 

 

1.6.7.  Avaluació de les condicions de confinament 
 

Els paràmetres a partir dels quals s’han avaluat les condicions d’evacuació són els següents:  

 Ocupació màxima: 

 Planta baixa: 400 persones 

 Primera planta: 70 persones  

 Densitat: 4 persones/m2 

Degut al tipus d’activitat que es realitza al Centre de Dia es molt convenient tenir una zona de 

confinament ja que hi ha molta gent amb mobilitat reduïda i els únics mitjans per sortir de la 

primera planta en cas d’emergència son les escales exteriors. 

També s’habilitarà una zona de confinament a la planta baixa per garantir l’existència d’una 

zona segura per possibles emergències. 

 

Les condicions i avaluació del confinament de l’edifici es recullen a la taula següent:  

Planta 
Àrees de 

confinament 
Superfície 
confinable 

Ocupació 
màxima 

Capacitat Avaluació 

Baixa Sala polivalent 109.52 m
2 

400 438 Suficient 

Primera Sala Polivalent 94.52 m
2
 70 284 Suficient 

 
Taula 1.35. – Avaluació de les condicions de confinament de l’edifici. 
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1.7.1.  Zones de risc 
 

 

Plànols 
Identificació zones de risc de les intal·lacions objecte del Pla d’Autoprotecció 

 

 

En l'Annex 3, d'aquest Pla d'Autoprotecció, s'identifiquen les Zones de Riscs : 

 
• Plànol 3.1 Zones de risc Planta Baixa. 

• Plànol 3.2 Zones de risc Planta Primera. 

• Plànol 3.3 Zones de risc Planta Sotacoberta. 

 

1.7.2.  Plànols de les instal·lacions i àrees on es realitza 
l'activitat 

 
 

Plànols 
Plànols de les instal·lacions i àrees on es realitza la activitat: Pla de Situació 

 

 

En l'Annex 3, d'aquest Pla d'Autoprotecció, s’identifiquen el plànols de les instal·lacions: 

 
• Plànol 4.1 Instal·lacions Planta Baixa. 

• Plànol 4.2 Instal·lacions Planta Primera. 

 

1.7.3.  Plànols d’identificació dels subministraments 
bàsics 

 
 

Plànols 
Plànols d’identificació del control dels subministraments bàsics 

 

 

En l'Annex 3, d'aquest Pla d'Autoprotecció, s’identifiquen els subministraments bàsics: 

 
• Plànol 8.1 Subministres Planta Baixa.

 

 

 
 

 
 
 
 

1.7. PLÀNOLS 
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Inventari i descripció dels mitjans 
i mesures d’autoprotecció.
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2.1.1.  Sectorització 
 
No hi ha cap compartimentació en sectors d’incendi en les diferents plantes de l’edifici. 

 

2.1.2.  Instal·lacions de detecció 
 
El centre no disposa d’instal·lació de detecció de fums ni d’incendi, ja sigui manual o 

automàtica. 

2.1.3.  Instal·lacions d’extinció d’incendis 
 
La següent taula enumerant les instal·lacions d’extinció d’incendis existents a l’edifici: 
 

Planta Àrea Extintors BIE 

Baixa Sala polivalent 1 - 

Baixa Lavabos - - 

Baixa Cuina 1 - 

Baixa Vestidors - - 

Baixa Passadís 2 1 

Baixa Vestíbul 1 - 

Baixa Consergeria - - 

Baixa Magatzem neteja - - 

Baixa Sala d’actes 1 - 

Baixa Biblioteca 1 - 

Baixa Sala màquines - - 

Baixa Sala de reunions - - 

Baixa Sala podologia - - 

Baixa Despatx - - 

Baixa Ascensor - - 

Primera Lavabos - - 

Primera Dutxes - - 

Primera Vestidor - - 

Primera Passadís - 1 

Primera Vestíbul 1 - 

Primera Cuina 1 - 

Primera Menjador 1 - 

Primera Sala polivalent 1 - 

Primera Infermeria - - 

Primera Sala de manualitats 1 - 

Primera Sala de conferències 1 - 

Primera Despatx Patronat - - 

Primera Despatx Centre de Dia - - 

Primera Traster - - 

Primera Ascensor - - 

Sotacoberta Golfes - - 

 

2.1.   MITJANS MATERIALS DISPONIBLES 
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Taula 2.1. – Instal·lacions d’extinció d’incendis. 
 

Els mitjans de protecció contra incendis d'utilització manual (extintors, boques d'incendi, 

polsadors manuals d'alarma i dispositius de tret de sistemes d'extinció) estan senyalitzats 

mitjançant senyals definides en la norma UNE 23033-1. 

Conforme la documentació que es troba en el nostre poder, la instal•lació dels extintors i els 

seus components, ha estat realitzada per un instal•lador degudament autoritzat les dades del 

qual reflecteixen, i en la mateixa s'han seguit les especificacions del RD 1942/1993, de 5 de 

novembre. 

Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis 

Pel  que  fa  als  elements d’extinció d’incendis de  l’exterior de l’edifici, a  la cantonada de 

l’Av. Fèlix Duran i Canyameras amb el carrer Tenor Palet hi ha un hidrant d’ús exclusiu per a 

bombers de 100 mm de diàmetre. Aquest element es troba aproximadament a 100 metres de 

l’edifici. 

El detall de la ubicació dels elements d’extinció d’incendis es troba als plànols inclosos a 

l’Annex III. 

 

2.1.4.  Altres equipaments de lluita contra sinistres 

 
El centre no disposa d’instal·lacions d’evacuació, extracció i depuració de fums, ni altres 

equipaments de lluita contra sinistres. 

 

2.1.5.  Senyalització d’emergències 

 
La següent taula ens mostra la disposició de l’enllumenat d’emergències del centre: 

Planta Àrea 
Enllumenat 

d’emergència 

Baixa Sala polivalent 1 

Baixa Lavabos 3 

Baixa Cuina - 

Baixa Vestidors - 

Baixa Passadís - 

Baixa Vestíbul 2 

Baixa Consergeria - 

Baixa Magatzem neteja - 

Baixa Sala d’actes 1 

Baixa Biblioteca - 

Baixa Sala màquines ascensor - 

Baixa Escenari - 

Baixa Sala de reunions - 

Baixa Sala podologia - 

Baixa Despatx - 

Baixa Ascensor - 
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Primera Lavabos 3 

Primera Dutxes 1 

Primera Vestidor 1 

Primera Passadís 3 

Primera Vestíbul 2 

Primera Cuina - 

Primera Menjador 2 

Primera Sala polivalent 2 

Primera Infermeria - 

Primera Sala de manualitats 1 

Primera Sala de conferències 1 

Primera Despatx Patronat 1 

Primera Despatx Centre de Dia 1 

Primera Traster - 

Primera Ascensor - 

Sotacoberta Golfes - 

 

Taula 2.2. – Senyalització d’emergència. 

 
El detall de la ubicació dels elements de senyalització d’emergències es troba als plànols 

inclosos a l’Annex III. 

 

2.1.6.  Sistemes d’avisos interns 

 
Els ocupants d'aquest centre, davant d'una situació d'emergència, es comuniquen 

immediatament entre si mitjançant el servei de telefonia o directament entre ells de forma oral, 

transmetent qualsevol tipus d'incidència directament o per via més ràpida al director del Pla 

d'autoprotecció, per que es responsabilitzi i es faci càrrec de la situación i així poder adoptar 

les mesures oportunes. 

Es descriuen les indicacions de comunicació en cas d'observar qualsevol incident, i les 

recomanacions de comportament, seguint els protocols establerts en el Document  3:  Manual 

d'actuació. 

El detall de la ubicació dels elements d’avisos interns es troba als plànols inclosos a 

l’Annex III. 

 

2.1.7.  Dispositius de vigilància 

 
En el centre no hi existeix cap dispositius específics de vigilància per detectar emergències 

més enllà del personal propi ja que no està obligat a disposar de mitjans de vigilància d’acord 

amb l’annex III del Decret 82/2010. 

Tanmateix, el centre disposa d’una alarma d’intrusió connectada a una central receptora 

d’alarmes. 
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L’Annex III del Decret 82/2010 ens determina els mitjans humans sanitaris i de prevenció, 

extinció d’incendis i salvaments mínims que es necessitaran. 

En  els  apartats: 

 2: mitjans  sanitaris 

 3: mitjans  de  prevenció,  extinció d’incendis i salvament  

d’aquest annex es determinen els mitjans a partir de les activitats que es desenvolupen i del 

tipus d’establiment.  

Degut a que en aquest edifici es desenvolupen dues activitats diferenciades (esplai d’avis a la 

planta baixa i centre de dia a la primera planta) en aquest apartat es consideraran de forma 

diferenciada els mitjans en funció de l’activitat desenvolupada a cada planta de l’edifici. 

A continuació s’enumeren i es descriuen els mitjans humans d’autoprotecció disponibles a la 

instal·lació. 

 

2.2.1.  Mitjans sanitaris 
 
2.2.1.1.    Esplai d’avis 

 
A l’Esplai d’avis no hi ha personal específicament format en primers auxilis o suport vital bàsic 

i només es disposa d’una farmaciola ubicada a la recepció. 

De totes maneres es pot garantir un temps d’arribada màxim de cinc minuts per als serveis 

públics d’emergència ja que a escassos 300 metres hi ha l’Hospital Sant Joan de Deu. 

 
2.2.1.2.    Centre de dia 

 
En el Centre de dia tenim personal específicament format en primers auxilis o suport vital 

bàsic, ja que la majoria de personal és auxiliar geriàtric. 

Tanmateix podem garantir un temps d’arribada màxim de cinc minuts per als serveis públics 

d’emergència ja que a escassos 300 metres hi ha l’Hospital Sant Joan de Deu. 

 

2.2.2.  Mitjans de prevenció, extinció d’incendis i 
salvaments 

 

2.2.2.1.    Esplai d’avis 

 
El personal de l’Esplai d’avis disposa d’una formació mínima de caràcter genèric relativa a la 

identificació de situacions de risc i avisos d’emergència, per tal de poder formar part de l’equip 

de primera intervenció davant de conats d’incendi, evacuació dels i de les ocupants.  

Aquesta formació s’ha rebut del Servei de Prevenció que cobreix la Prevenció de Riscos 

Laborals. 

Seria convenient que hi hages un cert nombre de treballadors formats per poder formar part 

del equip de segona intervenció i poder fer front a les possibles eventualitats. 

2.2.   MITJANS HUMANS DISPONIBLES 
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2.2.2.2.    Centre de dia 

 
El personal del Centre de Dia disposa d’una formació mínima de caràcter genèric relativa a la 

identificació de situacions de risc i avisos d’emergència, per tal de poder formar part de l’equip 

de primera intervenció davant de conats d’incendi, evacuació dels i de les ocupants.  

Aquesta formació s’ha rebut del Servei de Prevenció que cobreix la Prevenció de Riscos 

Laborals. 

Seria convenient que hi hages un cert nombre de treballadors formats per poder formar part 

del equip de segona intervenció i poder fer front a les possibles eventualitats. 
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2.3.1.  Mitjans materials disponibles 
 

2.3.1.1.    Sectorització 

 
A l’edifici no hi ha sectors d’incendi diferenciats segons disposa el Document Bàsic de 

seguretat en cas d’incendi (DB-SI) del Codi Tècnic d’Edificació (CTE), a la seva secció SI1, 

per tal d’evitar la propagació interior d’un incendi. 

Seria convenient aplicar a l’edifici els criteris de la taula 1.1 del DB-SI1 en la que es 

determinen les condicions de compartimentació en sectors d’incendi. 

 
2.3.1.2.    Instal·lacions de detecció 

 
El centre no disposa d’instal·lació de detecció de fums ni d’incendi, ja sigui manual o 

automàtica. 

Seria convenient dotar l’edifici de sistemes automàtics de detecció de fum i foc. 

 

2.3.2.  Mitjans humans disponibles 
 
 
Per tal d’identificar el tipus d’activitat realitzada a l’edifici consultarem l’apartat A del Annex I 

del Decret 82/2010. 

Aquesta ens diu que l’activitat desenvolupada al Centre de Dia és la pròpia d’un establiment 

d’ús educatiu especialment destinat a persones discapacitades físiques o psíquiques o a 

altres persones que no puguin realitzar una evacuació pels seus propis mitjans.  

I l’activitat de l’Esplai d’Avis es classifica com Activitats residencials públiques. 

 

2.3.2.1.    Mitjans sanitaris 
 

Segons el tipus d’activitat consultarem la taula 1 del punt 2 de l’Annex III del Decret 82/2010 

per saber els mitjans d’autoprotecció mínims necessaris. 

Per tal de complir amb la normativa els dos tipus d’activitat del centre haurien de disposar de 

dues persones formades en primers auxilis o en suport vital bàsic i un desfibril·lador extern 

semiautomàtic. 

A l’edifici, concretament al Centre de Dia, hi ha personal format adequadament en primers 

auxilis ja que part del personal te la titulació d’auxiliar geriàtric, però no es té constància que hi 

hagi un desfibril·lador extern semiautomàtic. 

En cas d’emergència es pot garantir un temps d’arribada màxim de cinc minuts per als 

serveis públics d’emergència degut a la proximitat de l’Hospital Sant Joan de Deu. Aquesta 

garantia hauria de ser certificada pels serveis públics. 

 

2.3.   MESURES CORRECTORES DEL RISC I DE 
L’AUTOPROTECCIÓ 
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2.3.2.2.    Mitjans de prevenció, extinció d’incendis i salvaments 

 
Segons l’establert en la taula 1 del punt 3 de l’Annex III del Decret 82/2010, als efectes del 

càlcul dels mitjans de prevenció, extinció d’incendi i salvaments s’entén que tan el Centre de 

Dia com l’Esplai d’Avis hauria de disposar dels següents mitjans humans de prevenció, 

extinció d’incendi i salvaments: 

 Equip de primera intervenció (EPI): 

 És un equip d’intervenció de nivell bàsic. 

 La composició mínima d’un EPI serà de dues persones sempre que es disposi 

de personal suficient, i el total disponible es determinarà en funció de la 

grandària i l’activitat de l’empresa, edifici, establiment o infraestructura. L’EPI 

ha de disposar d’una formació mínima de caràcter genèric relativa a la 

identificació de situacions de risc i avisos d’emergència, primera intervenció 

davant de conats d’incendi, evacuació dels i de les ocupants i aplicació de 

primers auxilis. 

 Equip de segona intervenció (ESI): 

 És un equip d’intervenció de nivell avançat. 

 La composició mínima d’un ESI serà de dues persones sempre que  es  

disposi  de  personal  suficient,  i  el  total disponible  es determinarà en funció 

de la grandària i l’activitat de l’empresa, edifici, establiment o infraestructura. 

L’ESI ha de disposar d’una formació referida a la identificació dels riscos 

concrets inherents a l’activitat, edifici, instal·lació o infraestructura 

considerada, a la identificació i instruccions d’ús dels mitjans específics de 

protecció davant d’aquests riscos i als procediments d’actuació en cas 

d’emergència, complementant la de l’EPI. 
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2.4.1.  Instal·lacions de detecció i d'extinció d'incendis 
 
 
 

Plànols 
Extintors d'incendi de les Plantes de l'edifici objecte del Pla d'Autoprotecció 

 
 

En l'Annex 3, d'aquest Pla d'Autoprotecció, s’identifica el plànol dels extintors: 

 

• Plànol 5.1 Instal·lacions Planta Baixa 

• Plànol 5.2 Instal·lacions Planta Primera. 

 
 
 

Plànols 
Sistemes de boques d'incendi equipades BIE de les Plantes de l'edifici objecte 

del Pla d'Autoprotecció 

 
En l'Annex 3, d'aquest Pla d'Autoprotecció, s’identifica el plànol de les BIES’s: 

 
• Plànol 5.1 Instal·lacions Planta Baixa. 

• Plànol 5.2 Instal·lacions Planta Primera. 

 

2.4.2.  Senyalització d’emergència i sistemes interns 
d’avis 

 

 

Plànols 
Senyalització d’emergència i sistema intern d’avis de les Plantes de l'edifici 

objecte del Pla d'Autoprotecció 
 

 
En l'Annex 3, d'aquest Pla d'Autoprotecció, s’identifica el plànol amb la senyalització 

d’emergència i els sistemes interns d’avis.: 

 
• Plànol 6.1 Senyalització Planta Baixa. 

• Plànol 6.2 Senyalització Planta Primera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.4.  PLÀNOLS 
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2.4.4.  Vies d'evacuació 
 

 

Plànols 
Vies d'evacuació de les Plantes de l'edifici objecte del Pla d'Autoprotecció 

 

 
En l'Annex 3, d'aquest Pla d'Autoprotecció, s’identifica el plànol de les vies d’evacuació:  

 
• Plànol 7.1 Senyalització Planta Baixa. 

• Plànol 7.2 Senyalització Planta Primera. 

• Plànol 7.3 Senyalització Planta Sotacoberta. 

 
 

2.4.5.  Àrees de confinament 
 

 

Plànols 
Identificació d'Àrees de confinament establertes en el Pla d'Autoprotecció 

 

 

En l'Annex 3, d'aquest Pla d'Autoprotecció, s’identifica el plànol amb les àrees de confinament: 

 
• Plànol 9.1 Confinament Planta Baixa. 

• Plànol 9.2 Confinament Planta Primera. 
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L'objectiu principal d'aquest Document 3: Manual d'actuació, és preparar l’Esplai d’Avis per a 

la RESPOSTA en cas d’emergència. 

 

A partir de l'estudi realitzat en els documents 1 i 2 d'aquest Pla d'Autoprotecció, hem identificat 

i conegut en detall a l'empresa, la seva activitat desenvolupada, les amenaces, vulnerabilitats i 

els riscos a què està exposada i a partir dels mateixos ens hem preparat en la PREVENCIÓ, 

mitjançant la  descripció  de  mitjans, instal·lacions i  mesures  que  ens  permetrà  eliminar  el  

risc  en  origen  o minimitzar-ne les conseqüències. Però si fallem en la prevenció, haurem 

d'estar preparats per enfrontar-nos al risc, i per això mitjançant aquest document es matisarà 

l'adopció de mesures, actuacions, protocols de resposta i actuacions encaminades a garantir 

l'èxit. 

 

Aquest Manual d'actuació constitueix l'element fonamental contra qualsevol situació 

d'emergència que pugui donar-se, per evitar o dominar, en la mesura del possible, la situació 

d'emergència, establint normes de comportament, perquè en lloc d'anar a remolc dels 

esdeveniments, puguem avançar-nos als mateixos mitjançant la previsió, el que sens dubte, 

reduirà les conseqüències dels fets que van originar l'emergència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.   OBJECTE 
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3.2.1.  En funció del tipus de risc 
 

En funció del tipus de tipus de risc tenim les següents emergències: 

 Riscos interns: 

 Incendi 

 Explosió 

 Fallada del subministrament elèctric 

 Avis de bomba 

 Riscos externs: 

 Inundació 

 Risc sísmic 

 Nevades 

 Incendi forestal 

 Risc químic 

 

3.2.2.  En funció de la gravetat 
 

En funció de la gravetat de la situació  en aquest pla d’Autoprotecció es previndran dues fases 

d’activació:  

 Conat o alerta: es considerarà qualsevol accident o incident localitzat i de petita 

extensió que pugui ser controlat de manera senzilla pel personal propi i els mitjans de 

protecció de cada zona, edifici, sector o dependència. Cal dir que la característica 

fonamental del Conat/Alerta és que la seva resolució es fa amb els mitjans de 

protecció disponibles al lloc on es produeix. 

 Emergència: aquesta situació pot comportar una evacuació parcial o total d’un o 

diversos sectors, plantes o dependències, i precisa de la mobilització de tots els 

mitjans tècnics i humans propis previstos en el Pla d’Autoprotecció, així com l’ajuda de 

mitjans d’auxili externs. 

 

3.2.3.  En funció de l’ocupació 

 
La disponibilitat de les persones dels equips d’emergència segons els horaris així com 

l’ocupació de l’edifici es mostra a la següent taula: 

 

 

 

 

3.2.   IDENTIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE LES 
EMERGÈNCIES 
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 Personal actuant 
Personal no 

actuant 
Total 

d’ocupants 

 EPI ESI EEC EPA Total   

Esplai d’Avis 

10 – 13 h 1 2   3 0 – 397 400 

16 – 20 h 1 2   3 0 – 397 400 

Centre de Dia* 

9 – 19 h 1  1 - 2 2 4 - 5 0 – 65 70 

*El Centre de Dia només obre de dilluns a divendres 

Taula 3.1. – Disponibilitat de personal en funció de l’horari. 

 

3.2.4.  Quadre d’exemples en funció del tipus de risc i la 
gravetat 

 
A continuació es mostren els riscos considerats i les fases d’activació del Pla d’Autoprotecció, 

així com un exemple de cadascuna de les situacions generades: 
 

RISCOS 
CONSIDERATS 

TIPUS 

CONAT O ALERTA EMERGÈNCIA 

RISCOS INTERNS 

Incendi 
Combustió d’un aparell elèctric 

del edifici  
Incendi estès a tota una 

habitació de l’edifici 

Explosió 
Mal-funcionament d’una caldera 
d’aigua sanitària als serveis de la 

primera baixa 

Explosió d’una caldera d’aigua 
sanitària calenta 

Fallada del 
subministrament 

elèctric 

Apagament general de les llums 
de l’edifici 

Caiguda de l’ascensor per falta 
de subministrament elèctric i 
fallada dels mecanismes de 

seguretat d’aquest 

Avis de bomba 
Avis de bomba en un edifici 

proper al nostre 
Avis de bomba en el nostre 

edifici 

RISCOS EXTERNS 

Inundació 
Avís d’inundació al riu Anoia al 

seu pas per Martorell 
Inundació d’una planta de 

l’edifici 

Risc sísmic Avís de risc sísmic Moviment sísmic 

Nevades 
Avis de protecció civil per 

possibles nevades 
Acumulació de gruixos de neu 

importants  

Incendi forestal 
Avís d’incendi forestal a les 

proximitats de l’edifici 
Incendi als arbres contigus al 

pati de l’edifici 

Risc químic 
Avís de risc químic a una 

empresa situada a Martorell 
Fuita tòxica a una empresa 

situada a Martorell 

Transport de 
mercaderies 

perilloses 

Avís d’accident de transport de 
mercaderies perilloses a l’AP-7 

Accident d’un camió de 
transport de mercaderies 

perilloses a l’AP-7 a menys d’un 
kilòmetre del centre 

 
Taula 3.2. – Riscos a considerar i nivell d’alerta. 
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A continuació es detallen les  persones  responsables  i  equips  d’emergència  necessaris  

per  a  la instal·lació: 

 Cap d’emergència. 

 Responsable del Centre de Control, Alarma i Comunicacions. Cap d’Intervenció. 

 Equips d’Intervenció: 

 Equip  de  Primera  Intervenció  (EPI)  a  la  planta  baixa  (Esplai d’avis). 

 Equip de Segona Intervenció (ESI) a la primera planta (centre de dia). 

 Equip de suport a l’Evacuació i/o Confinament (EEC).  

 Equip de Primers Auxilis (EPA). 

 Responsable de recepció dels mitjans d’ajuda externa. 

 

A continuació es mostra l’estructura dels equips d’emergència: 

 

 

Figura 3.1. – Organigrama equips d’emergència. 

 

3.3.   EQUIPS D’EMERGÈNCIA 
 

 
CAP D’EMERGÈNCIA 

 
CAP D’INTERVENCIÓ 

 
EQUIP PRIMERS AUXILIS 

EQUIP SUPORT A 

L’EVACUACIÓ I 

CONFINAMENT 

RESPONSABLE 

RECEPCIÓ AJUDA 

EXTERNA 

 
RESPONSABLE CCAC 

 
EQUIP DE PRIMERA 

INTERVENCIÓ 

 
EQUIP DE SEGONA 

INTERVENCIÓ 



   Document III 

- 50 - 

 

3.3.1.  Responsable del Centre de Control, Alarma i 
Comunicacions 

 
El Centre de Control, Alarma i Comunicacions, és el lloc on es gestionaran les emergències, 

centralitzant i coordinant totes les accions de notificació d’alerta, activació d’alarmes parcials i 

generals, intervenció, evacuació i/o confinament i comunicació interna i externa. 

A continuació es mostra el manual d’actuació del/de la Responsable del Centre de Control, 

Alarma i Comunicacions: 

UBICACIÓ:  

TELÈFON:  

FAX:  

CORREU-E:  

RESPONSABLES 

HORARI NOM I COGNOMS 

Laborables 
09:00 a 13:00 h 

Titular:  Suplent:  

Laborables 
13:00 a 16:00 h 

Titular:  Suplent:  

Laborables 
16:00 a 20:00 h 

Titular:  Suplent:  

Festius, Ds i Dg 
10:00 a 13:00 h 

Titular:  Suplent:  

Festius, Ds i Dg 
16:00 a 20:00 h 

Titular:  Suplent:  

FUNCIONS 

 Conèixer el PAU i controlar que té a l’abast tots els mitjans tècnics que s’especifiquen 
 Rebre i recollir els avisos d’emergència d’acord amb els mitjans disponibles i previstos 

existents en l’edifici. 
 Organitzar el pla de comunicacions internes per avisar als Equips d’Emergència 
 Facilitar la comunicació amb tots els integrants dels diferents Equips d’Emergència 
 Realitzar les trucades als mitjans exteriors: Bombers, Policia, CECAT, Ajuntament, 

Ambulàncies... 
 Rebre la informació de la situació d’emergència, si cal amb el Formulari 1 inclòs a 

l’Annex II. 
 Activar les alarmes i donar els avisos generals en cas d’evacuació o confinament 

DOTACIÓ 

 Una còpia actualitzada del PAU 
 Els mitjans de recepció d’avisos i de comunicacions que necessiti d’acord amb les 

seves funcions. 
 Un directori telefònic d’acord amb l’annex I i actualitzat segons el Formulari 1, inclòs a 

l’Annex II. 
 Uns formularis d’avís segons Formularis 1,2, 3 i 5, inclosos a l’Annex II. 
 Un joc de claus de tot l’edifici (o una clau mestra per facilitar-la en cas necessari als 

grups d’actuació propis o externs) 
 Un aparell de ràdio i una llanterna amb piles 
 Connexió a internet. 

 
Taula 3.3. – Manual d’actuació del responsable del centre de control, alarma i comunicacions. 
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3.3.2.  Cap d’emergència 

 
La persona que assumeix la funció de Cap d’Emergència és la figura amb autoritat i amb 

capacitat de gestió de les actuacions encaminades a la resposta davant les emergències, 

d’acord amb el contingut del manual d’actuació. 

 

Degut a la manca de personal es considera una figura de cap d’emergències que exerciria 

aquesta funció per a les dues activitats que es desenvolupen a l’edifici. 

A continuació es mostra el manual d’actuació del/de la Cap d’Emergència: 

 

UBICACIÓ:  

ADREÇA:  

MUNICIPI:  

COMARCA:  

CODI POSTAL:  

TELÈFON:  

FAX:  

CORREU-E:  

RESPONSABLES 

HORARI NOM I COGNOMS 

Laborables 
09:00 a 13:00 h 

Titular:  Suplent:  

Laborables 
13:00 a 16:00 h 

Titular:  Suplent:  

Laborables 
16:00 a 20:00 h 

Titular:  Suplent:  

Festius, Ds i Dg 
10:00 a 13:00 h 

Titular:  Suplent:  

Festius, Ds i Dg 
16:00 a 20:00 h 

Titular:  Suplent:  

FUNCIONS 

En situació de normalitat haurà de: 

 Portar el telèfon mòbil permanentment 
 Ser la persona responsable de mantenir actualitzat i visible el directori de telèfons. 
 Ser la persona responsable de que es tingui a disposició el Pla d’autoprotecció, les 

claus de l’edifici i el telèfon mòbil. 

Les seves funcions i accions en situació d’Emergència seran: 
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 Acudir o contactar amb el CAC en quan rebi l’avís d’emergència. 
 Informar-se de la magnitud i evolució de la situació d’emergència. 
 Avaluar la situació d’emergència i establir o confirmar el nivell d’emergència inicial, 

activant el pla, si cal. 
 Confirmar que s’ha avisat als mitjans exteriors. 
 Donar les instruccions de comunicació i d’actuació pertinents, ja sigui a través del 

centre de control o directament als equips d’emergència. 
 Coordinar totes les actuacions dels diferents equips d’emergència. 
 Coordinar les operacions de control, supressió de l’emergència i d’informació. 
 Decidir i donar ordre de canvi de nivell d’emergència. 
 Decidir i donar l’ordre d’evacuació, si és que es considera pertinent. Indicar el mode 

d’evacuació: parcial o general. 
 Decidir i donar l’ordre de confinament, si és que es considera pertinent. Indicar el lloc o 

llocs de confinament segons el nombre de persones en risc. 
 Quan es donen les circumstàncies necessàries, notificar el final de l’emergència i 

desactivar el pla 

DOTACIÓ 

Telèfon mòbil operatiu 24 h. 
Còpia actualitzada del PAU de la instal·lació. 

 
Taula 3.4. – Manual d’actuació del cap d’emergència. 
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3.3.3.  Cap i Equip d’Intervenció 

 
Es designa el Cap d’Intervenció com la persona responsable de les tasques a realitzar en cas 

d’emergència al lloc de l’emergència, i de la seguretat dels membres del seu equip 

d’intervenció. 

Degut a la manca de personal es considera una única figura de cap d’intervenció que exerciria 

aquesta funció per a les dues activitats que es desenvolupen a l’edifici. 

A continuació es mostra el manual d’actuació del/de la Cap d’Intervenció: 

 

UBICACIÓ:  

TELÈFON:  

FAX:  

CORREU-E:  

RESPONSABLES 

HORARI NOM I COGNOMS 

Laborables 
09:00 a 13:00 h 

Titular:  Suplent:  

Laborables 
13:00 a 16:00 h 

Titular:  Suplent:  

Laborables 
16:00 a 20:00 h 

Titular:  Suplent:  

Festius, Ds i Dg 
10:00 a 13:00 h 

Titular:  Suplent:  

Festius, Ds i Dg 
16:00 a 20:00 h 

Titular:  Suplent:  

FUNCIONS 

En situació de normalitat haurà de: 

 Portar el telèfon mòbil permanentment 
 Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans de prevenció, protecció i actuació a 

l’edifici. 

Les seves funcions i accions en situació d’Emergència seran: 
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 Contactar amb el CAC quan rebi l’avís d’emergència. 
 Informar-se de la magnitud i les característiques de la situació d’emergència. 
 Personar-se al lloc de l’emergència per a fer una primera avaluació de la situació. 
 Mantenir-se en contacte amb el cap d’emergència. 
 Donar l’ordre d’anar perquè les persones vagin a zona segura  
 Coordinar les maniobres dels equips d’intervenció per a fer front a l’emergència i si cal les 

maniobres de parada de determinats equips o instal·lacions per a què es facin de forma 
segura. 

 Coordinar l’actuació dels equips d’intervenció amb l’ajut extern i donar suport a aquest. 
 Quan la situació estigui sota control, fer la inspecció pertinent per assegurar-se’n, i 

comunicar-ho al cap d’emergència. 
 Un cop finalitzada l’emergència, col·laborar amb les activitats post-emergència i si 

s’escau, redactar un informe sobre les accions desenvolupades. 
 Demanar mitjans addicionals als seus superiors, si cal, fins i tot mitjans externs. 
 En cas que calgui l’ajuda externa, treballar i col·laborar amb aquesta d’acord el que se li 

demani. 
 Informar sobre l’evolució de l’emergència al cap de l’emergència i al centre de control. 
 Establir les zones de seguretat. 
 Coordinar i dirigir les actuacions a fer pels equips d’intervenció. 

DOTACIÓ 

Telèfon mòbil operatiu 24 h 
Còpia actualitzada del PAU de la instal·lació. 
 

 
Taula 3.5. – Manual d’actuació del cap d’intervenció. 

 
Segons l’establert en la taula 1 del punt 3 de l’annex III del Decret 82/2010, als efectes del 

càlcul dels mitjans de prevenció, extinció d’incendi i salvaments s’entén que el centre de dia 

és una residència de gent gran o de persones amb mobilitat reduïda no incloses a l’apartat A: 

residències assistides i centres de dia
 

Amb aquesta consideració, el centre de dia situat a la primera planta de l’edifici hauria de 

disposar dels següents mitjans humans de prevenció, extinció d’incendi i salvaments: 

 Equip de primera intervenció (EPI): 

 És un equip d’intervenció de nivell bàsic. 

 La composició mínima d’un EPI serà de dues persones sempre que es disposi 

de personal suficient, i el total disponible es determinarà en funció de la 

grandària i l’activitat de l’empresa, edifici, establiment o infraestructura. L’EPI 

ha de disposar d’una formació mínima de caràcter genèric relativa a la 

identificació de situacions de risc i avisos d’emergència, primera intervenció 

davant de conats d’incendi, evacuació dels i de les ocupants i aplicació de 

primers auxilis. 

 Equip de segona intervenció (ESI): 

 És un equip d’intervenció de nivell avançat. 

 La composició mínima d’un ESI serà de dues persones sempre que  es  

disposi  de  personal  suficient,  i  el  total disponible  es determinarà en funció 

de la grandària i l’activitat de l’empresa, edifici, establiment o infraestructura. 

L’ESI ha de disposar d’una formació referida a la identificació dels riscos 

concrets inherents a l’activitat, edifici, instal·lació o infraestructura 
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considerada, a la identificació i instruccions d’ús dels mitjans específics de 

protecció davant d’aquests riscos i als procediments d’actuació en cas 

d’emergència, complementant la de l’EPI. 

Atès els diferents horaris i les diferents activitats que es desenvolupen a l’edifici, es 

consideren dos equips d’intervenció, un amb el personal de la planta baixa i un altre amb el 

personal de la primera planta. 

 

A continuació es mostra el manual d’actuació de l’Equip de Primera Intervenció de la planta 

baixa: 

 

PLANTA BAIXA 

UBICACIÓ:  

TELÈFON:  

FAX:  

CORREU-E:  

RESPONSABLES 

HORARI NOM I COGNOMS 

Laborables 
10:00 a 13:00 h 

Membre 1: Membre 2:  

Laborables 
16:00 a 20:00 h 

Membre 1: Membre 2:  

Festius, Ds i Dg 
10:00 a 13:00 h 

Membre 1: Membre 2:  

Festius, Ds i Dg 
16:00 a 20:00 h 

Membre 1: Membre 2:  

FUNCIONS 

En situació de normalitat haurà de: 

 Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans de prevenció, protecció i actuació 
de la zona assignada. 

Les seves funcions i accions en situació d’Emergència seran: 

 En cas d’emergència, primerament protegir als usuaris, en segon lloc evacuar la zona i 
rescatar les persones en perill immediat. 

 Avisar ràpidament al CAC i/o, si n’hi ha, prémer el polsador d’alarma. 
 Treballar sota les ordres del Cap d’Intervenció (o el Cap d’Emergència en el cas en que 

el CI no es trobi en el lloc), i mantenir-lo informat del que es faci i es detecti durant 
l’alarma 

 Evitar la propagació del perill per l’edifici mitjançant el tancament dels elements de 
confinament (portes i finestres). 

 Si la gravetat de l’incident és menor, intentar eliminar el perill amb els mitjans 
disponibles a tal efecte. 

 Realitzar la primera intervenció davant l’emergència, d’acord amb el que s’ha 
especificant en el PAU i amb les instruccions donades pel cap d’intervenció. 

DOTACIÓ 
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Equip de Protecció Personal. 
Formació específica  
Còpia actualitzada del PAU de la instal·lació. 
  

Taula 3.6. – Manual d’actuació de l’equip de primera intervenció en la planta baixa. 
 

A continuació es mostra el manual d’actuació de l’Equip de Primera Intervenció de la 

primera planta: 

 

PLANTA PRIMERA 

UBICACIÓ:  

TELÈFON:  

FAX:  

CORREU-E:  

RESPONSABLES 

HORARI NOM I COGNOMS 

Laborables 
09:00 a 19:00 h 

Membre 1: Membre 2:  

FUNCIONS 

En situació de normalitat haurà de: 

 Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans de prevenció, protecció i actuació 
de la zona assignada. 

Les seves funcions i accions en situació d’Emergència seran: 

 En cas d’emergència, primerament protegir als usuaris, en segon lloc evacuar la zona i 
rescatar les persones en perill immediat. 

 Avisar ràpidament al CAC i/o, si n’hi ha, prémer el polsador d’alarma. 
 Treballar sota les ordres del Cap d’Intervenció (o el Cap d’Emergència en el cas en que 

el CI no es trobi en el lloc), i mantenir-lo informat del que es faci i es detecti durant 
l’alarma 

 Evitar la propagació del perill per l’edifici mitjançant el tancament dels elements de 
confinament (portes i finestres). 

 Si la gravetat de l’incident és menor, intentar eliminar el perill amb els mitjans 
disponibles a tal efecte. 

 Realitzar la primera intervenció davant l’emergència, d’acord amb el que s’ha 
especificant en el PAU i amb les instruccions donades pel cap d’intervenció. 

DOTACIÓ 

Equip de Protecció Personal. 
Formació específica  
Còpia actualitzada del PAU de la instal·lació. 
 

 

Taula 3.7. – Manual d’actuació de l’equip de primera intervenció de la planta primera. 

 
A continuació es mostra el manual d’actuació de l’Equip de Segona Intervenció de la planta 

baixa: 
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PLANTA BAIXA 

UBICACIÓ:  

TELÈFON:  

FAX:  

CORREU-E:  

RESPONSABLES 

HORARI NOM I COGNOMS 

Laborables 
10:00 a 13:00 h 

Membre 1: Membre 2:  

Laborables 
16:00 a 20:00 h 

Membre 1: Membre 2:  

Festius, Ds i Dg 
10:00 a 13:00 h 

Membre 1: Membre 2:  

Festius, Ds i Dg 
16:00 a 20:00 h 

Membre 1: Membre 2:  

FUNCIONS 

En situació de normalitat haurà de: 

 Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans de prevenció, protecció i actuació 
de la zona assignada. 

Les seves funcions i accions en situació d’Emergència seran: 

En ser informats pel CAC de l’activació del PAU, les seves funcions addicionals seran: 
 

 Rebre informació sobre l’emergència ocorreguda del CAC 
 Equipar-se degudament amb els Equips de Protecció Personal adients 
 Rebre informació i seguir les instruccions del cap d’intervenció 
 Coordinar-se amb els altres equips d’intervenció, així com amb l’ajut extern, d’acord amb 

les instruccions del cap d’intervenció. 
 Acudir al lloc on s’ha produït l’emergència 
 Realitzar la intervenció de nivell avançat, d’acord amb l’especificat en el pla d’actuació 

per a l’equip, complementant l’actuació de l’EPI, d’acord amb l’especificat en el pla 
d’actuació per a l’equip (protocols d’actuació per a l’equip d’intervenció per a cada tipus  
d’emergència, inclosos al punt 3.4), i d’acord amb les instruccions donades pel cap 
d’intervenció. 

 En cas de perill, o si així ho indica la persona Cap de l’Emergència, abandonar la zona.  
 Posar-se al servei dels equips d’ajuda exterior. 

DOTACIÓ 

Equip de Protecció Personal. 
Formació específica  
Còpia actualitzada del PAU de la instal·lació. 
  

Taula 3.8. – Manual d’actuació de l’equip de segona intervenció de la planta baixa. 
 

A continuació es mostra el manual d’actuació de l’Equip de Segona Intervenció de la 

primera planta: 
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PLANTA PRIMERA 

UBICACIÓ:  

TELÈFON:  

FAX:  

CORREU-E:  

RESPONSABLES 

HORARI NOM I COGNOMS 

Laborables 
09:00 a 19:00 h 

Membre 1: Membre 2:  

FUNCIONS 

En situació de normalitat haurà de: 

 Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans de prevenció, protecció i actuació 
de la zona assignada. 

Les seves funcions i accions en situació d’Emergència seran: 

En ser informats pel CAC de l’activació del PAU, les seves funcions addicionals seran: 
 

 Rebre informació sobre l’emergència ocorreguda del CAC 
 Equipar-se degudament amb els Equips de Protecció Personal adients 
 Rebre informació i seguir les instruccions del cap d’intervenció 
 Coordinar-se amb els altres equips d’intervenció, així com amb l’ajut extern, d’acord amb 

les instruccions del cap d’intervenció. 
 Acudir al lloc on s’ha produït l’emergència 
 Realitzar la intervenció de nivell avançat, d’acord amb l’especificat en el pla d’actuació 

per a l’equip, complementant l’actuació de l’EPI, d’acord amb l’especificat en el pla 
d’actuació per a l’equip (protocols d’actuació per a l’equip d’intervenció per a cada tipus 
d’emergència, inclosos al punt 3.4), i d’acord amb les instruccions donades pel cap 
d’intervenció. 

 En cas de perill, o si així ho indica la persona Cap de l’Emergència, abandonar la zona. 
 Posar-se al servei dels equips d’ajuda exterior. 

DOTACIÓ 

Equip de Protecció Personal. 
Formació específica  
Còpia actualitzada del PAU de la instal·lació. 
 

 

Taula 3.9. – Manual d’actuació de l’equip de segona intervenció de la planta primera. 
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3.3.4.  Equip de suport a l’evacuació i/o confinament 

 
Degut a l’escàs nombre de personal disponible a l’edifici, no es considerarà la figura del cap 

de l’Equip de suport a l’Evacuació i/o Confinament. 

A  continuació  es  mostra  el  manual  d’actuació  de  l’Equip  d’Evacuació  i/o Confinament 

de la planta baixa: 

PLANTA BAIXA 

UBICACIÓ:  

TELÈFON:  

FAX:  

CORREU-E:  

RESPONSABLES 

HORARI NOM I COGNOMS 

Laborables 
10:00 a 13:00 h 

Membre 1: Membre 2:  

Laborables 
16:00 a 20:00 h 

Membre 1: Membre 2:  

Festius, Ds i Dg 
10:00 a 13:00 h 

Membre 1: Membre 2:  

Festius, Ds i Dg 
16:00 a 20:00 h 

Membre 1: Membre 2:  

FUNCIONS 

Si reben un avís d’evacuació: 

 Comunicar les instruccions d’evacuació a les persones presents al centre. 
 Esperar l’ordre d’evacuació i seguir les indicacions de la persona que actuï com a Cap 

d’Evacuació i Confinament 
 Organitzar la sortida del espais públics de totes les persones sota la seva 

responsabilitat, de forma ordenada i dins de l’ordre d’evacuació indicat per la persona 
que actuï com Cap d’Evacuació. 

 Sortir els últims de l’espai evacuat, comprovar que no hi queda ningú i que les finestres i 
portes estan tancades. 

 Adreçar-se a l’inici dels recorreguts d’evacuació en cada planta o zona i col·locar-se en 
la posició prevista en el pla d’actuació 

 Conduir al personal i al públic a la sortida d’evacuació segons els itineraris establerts i la 
ubicació del punt de reunió 

 Moure a les possibles persones que no es puguin valdre per si mateixes (infants, 
discapacitats físics, etc.) a l’exterior del centre 

 Atendre a les persones accidentades i facilitar el seu trasllat a l’exterior o a altres àrees 
del centre fora de perill. 

 Un cop fora del centre conduir a les persones evacuades al punt de reunió prèviament 
designat. 

 Informar al Cap d’Evacuació i Confinament de la finalització 

Si reben un avís de confinament: 
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 Comunicar les instruccions de confinament a les persones presents al centre. 
 Esperar l’ordre de confinament i seguir les indicacions de la persona que actuï com a 

Cap d’Evacuació i Confinament 
 En cas que la zona de confinament indicada sigui el mateix espai on es troben, tancar la 

porta i les finestres i els sistemes de ventilació i climatització, i mantenir-se asseguts a 
les zones d’espera. 

 En cas de que la zona de confinament sigui una altra, organitzar la sortida del sector del 
personal i públic sota la seva responsabilitat, de forma ordenada i dins de l’ordre 
d’evacuació indicat per la persona que actuï com a Cap d’Evacuació, verificant que no 
resta ningú al sector abandonat i que portes i finestres, així com els sistemes de 
ventilació i climatització queden tancades. 

 Indicar a les persones a la zona de confinament prevista 
 Moure a les possibles persones que no es puguin valdre per si mateixes (infants, 

discapacitats físics, etc.) a la zona de confinament indicada 
 Mantenir a les persones confinades controlant que estiguin tancades les portes, finestres 

i sistemes d’intercanvi d’aire amb l’exterior 
 Tranquil·litzar a les persones i mantenir la calma 
 Informar al Cap d’Evacuació i Confinament de que estan tots els ocupants confinats i/o 

de si hi ha hagut alguna incidència. 

DOTACIÓ 

Armilla reflectant 
Còpia actualitzada del PAU de la instal·lació. 

 
Taula 3.10. – Manual d’actuació de l’equip  d’evacuació  i/o confinament de la planta baixa. 

 

A  continuació  es  mostra  el  manual  d’actuació  de  l’Equip  d’Evacuació  i/o Confinament 

de la primera planta: 

 

PLANTA PRIMERA 

UBICACIÓ:  

TELÈFON:  

FAX:  

CORREU-E:  

RESPONSABLES 

HORARI NOM I COGNOMS 

Laborables 
09:00 a 19:00 h 

Membre 1: Membre 2:  

FUNCIONS 

Si reben un avís d’evacuació: 
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 Comunicar les instruccions d’evacuació a les persones presents al centre. 
 Esperar l’ordre d’evacuació i seguir les indicacions de la persona que actuï com a Cap 

d’Evacuació i Confinament 
 Organitzar la sortida del espais públics de totes les persones sota la seva 

responsabilitat, de forma ordenada i dins de l’ordre d’evacuació indicat per la persona 
que actuï com Cap d’Evacuació. 

 Sortir els últims de l’espai evacuat, comprovar que no hi queda ningú i que les finestres  i 
portes estan tancades. 

 Adreçar-se a l’inici dels recorreguts d’evacuació en cada planta o zona i col·locar-se en 
la posició prevista en el pla d’actuació 

 Conduir al personal i al públic a la sortida d’evacuació segons els itineraris establerts i la 
ubicació del punt de reunió 

 Moure a les possibles persones que no es puguin valdre per si mateixes (infants, 
discapacitats físics, etc.) a l’exterior del centre 

 Atendre a les persones accidentades i facilitar el seu trasllat a l’exterior o a altres àrees 
del centre fora de perill. 

 Un cop fora del centre conduir a les persones evacuades al punt de reunió prèviament 
designat. 

 Informar al Cap d’Evacuació i Confinament de la finalització 

Si reben un avís de confinament: 

 Comunicar les instruccions de confinament a les persones presents al centre. 
 Esperar l’ordre de confinament i seguir les indicacions de la persona que actuï com a 

Cap d’Evacuació i Confinament 
 En cas que la zona de confinament indicada sigui el mateix espai on es troben, tancar la 

porta i les finestres i els sistemes de ventilació i climatització, i mantenir-se asseguts a 
les zones d’espera. 

 En cas de que la zona de confinament sigui una altra, organitzar la sortida del sector del 
personal i públic sota la seva responsabilitat, de forma ordenada i d ins de l’ordre 
d’evacuació indicat per la persona que actuï com a Cap d’Evacuació, verificant que no 
resta ningú al sector abandonat i que portes i finestres, així com els sistemes de 
ventilació i climatització queden tancades. 

 Indicar a les persones a la zona de confinament prevista 
 Moure a les possibles persones que no es puguin valdre per si mateixes (infants, 

discapacitats físics, etc.) a la zona de confinament indicada 
 Mantenir a les persones confinades controlant que estiguin tancades les portes, finestres 

i sistemes d’intercanvi d’aire amb l’exterior 
 Tranquil·litzar a les persones i mantenir la calma 
 Informar al Cap d’Evacuació i Confinament de que estan tots els ocupants confinats i/o 

de si hi ha hagut alguna incidència. 

DOTACIÓ 

Armilla reflectant 
Còpia actualitzada del PAU de la instal·lació. 

 
Taula 3.11. – Manual d’actuació de l’equip  d’evacuació  i/o confinament de la planta primera. 
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3.3.5.  Equip de primers auxilis 

 
Degut a la falta de personal disponible a l’edifici, no es considera la figura del/ de la cap de 

l’Equip de Primers Auxilis. 

Per tal d’identificar el tipus d’activitat realitzada a l’edifici consultarem la taula 1 del punt 2 de 

l’annex III del Decret 82/2010. Aquesta ens diu que les dues activitats que es desenvolupen a 

l’edifici són les pròpies d’un establiment d’ús educatiu especialment destinat a persones   

discapacitades físiques o psíquiques o a altres persones que no puguin realitzar una 

evacuació pels seus propis mitjans. 

Per tal de complir amb la normativa el centre hauria de disposar de dues persones formades 

en primers auxilis o en suport vital bàsic i un desfibril·lador extern semiautomàtic. 

 

A continuació es mostra el manual d’actuació de l’Equip de Primers Auxilis: 

 

UBICACIÓ:  

TELÈFON:  

FAX:  

CORREU-E:  

RESPONSABLES 

HORARI NOM I COGNOMS 

Laborables 
09:00 a 20:00 h 

Membre 1: Membre 2:  

Festius, Ds i Dg 
10:00 a 13:00 h 

Membre 1: Membre 2:  

Festius, Ds i Dg 
16:00 a 20:00 h 

Membre 1: Membre 2:  

FUNCIONS 

Si reben un avís d’emergència: 

 Acudir al lloc on s’ha produït l’emergència i seguir les indicacions del Cap de primers 
auxilis o del Cap d’Intervenció. 

 Si és possible, apartar als ferits del perill. 
 Utilitzar els mitjans disponibles a la zona per aplicar els primers auxilis. 
 Informar de la situació dels afectats al Cap de Primers Auxilis per tal de requerir ajuda 

externa en cas necessari. 
 Col·laborar amb el personal de les ambulàncies quan arribin. 
 Col·laborar en les tasques d’evacuació i/o confinament dels usuaris del centre 

DOTACIÓ 

Farmaciola 
Armilla reflectant 
Còpia actualitzada del PAU de la instal·lació. 
  
Taula 3.12. – Manual d’actuació de l’equip de primers auxilis. 
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3.3.6.  Responsable de recepció dels mitjans d’ajuda 
externa 

 
A continuació es mostra el manual d’actuació del/de la Responsable de Recepció dels 

Mitjans d’Ajuda Externa: 

 

UBICACIÓ:  

TELÈFON:  

FAX:  

CORREU-E:  

RESPONSABLES 

HORARI NOM I COGNOMS 

Laborables 
09:00 a 13:00 h 

Titular:  Suplent:  

Laborables 
13:00 a 16:00 h 

Titular:  Suplent:  

Laborables 
16:00 a 20:00 h 

Titular:  Suplent:  

Festius, Ds i Dg 
10:00 a 13:00 h 

Titular:  Suplent:  

Festius, Ds i Dg 
16:00 a 20:00 h 

Titular:  Suplent:  

FUNCIONS 

 Rebre els mitjans d’intervenció externa a l’accés principal de la instal·lació. 
 Facilitar  la  informació  necessària  als  equips  d’intervenció  externa,  especialment  

sobre l’emergència i sobre el PAU de la instal•lació. 

 Informar al Cap d’Intervenció de l’arribada dels mitjans d’intervenció externa. Seguir les 
indicacions del Cap d’Intervenció. 

DOTACIÓ 

Armilla reflectant 
Còpia actualitzada del PAU de la instal·lació. 
 

 
Taula 3.13. – Manual d’actuació del responsable de recepció dels mitjans d’ajuda externa. 
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3.4.1.  Accions generals a realitzar per tot tipus de risc 

 
Quan apareix l’emergència el Director del pla l’activa i convoca a totes els membre del 

personal implicats ens els equips d’emergències els quals han de tenir la seva fitxa d’actuació. 

El Cap d’emergències es reuneix al centre de control i activa el pla segons el tipus de risc 

detectat, conat o alerta, o emergència. 

En funció de l’evolució de l’emergència el Cap d’emergències podrà reconsiderar el nivell 

d’alerta activat.  

Aquest també determinarà si cal confinar o evacuar l’edifici i ordenarà a l’EPI que vagi al lloc 

de l’incident per comprovar la gravetat dels fets i si l’emergència així o requereix s’avisarà als 

equips externs. 

En finalitzar l’emergència aquesta haurà de ser valorada  

 
3.4.1.1.    Detecció i alerta 

 
En el nostre edifici degut a que no existeixen detectors automàtics qualsevol situació de  conat  

d’emergència o  una  emergència es detectarà a través de personal del centre, usuaris, etc. 

També haurem de tenir en compte els riscos provinent de  l’activitat d’altres centres o  de 

riscos naturals. 

Un cop hi ha hagut una detecció aquesta ha d’arribar al Centre de Control, Alarma i 

Comunicacions, tot alertant-lo, de la manera mes rapida possible 

 
3.4.1.2.    Comunicació i alarma 

 
Quan s’hagi detectat la situació de conat d’emergència o emergència i s’hagi alertat el CCAC, 

l’alarma es podrà transmetre a través dels següents mitjans: 

 Telèfon als equips d’emergència 

 Sirena al conjunt de persones que es troba a la instal·lació. 

 Alarma verbal al conjunt de persones que es troba a la instal·lació.  

L’alarma  d’emergència  només  s’activarà  un  cop  hagi  estat  confirmada  la situació de risc. 

Els diferents actors als quals se’ls haurà de comunicar l’alarma va en funció del tipus de 

situació de risc, aquests es resumeixen així: 

 Conat d’emergència:  

 Alarma només als equips d’emergència. 

 El CCAC contactarà telefònicament amb el Cap d’Emergència i el Cap 

d’Intervenció.  

 S’activa l’Equip d’Intervenció si es confirma l’alarma. 

3.4.   ACCIONS A REALITZAR PER A CADA SITUACIÓ DE 
RISC 
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 Emergència:  

 Alarma als equips d’emergència, al conjunt de persones que ocupen la 

instal·lació i als mitjans d’intervenció externa. 

 El CCAC contactarà telefònicament amb el Cap d’Emergència i el Cap 

d’Intervenció.  

 S’activa l’Equip d’Intervenció si es confirma l’alarma. 

 El CCAC contactarà telefònicament amb els mitjans d’intervenció externa, per 

indicació del Cap d’Emergència, si l’Equip d’Intervenció no pot controlar 

l’incident. Aquest  avís  ha  d’incloure  una  informació  concisa  però completa 

d’allò que està passant i de les necessitats que hi ha.  

Ha de contenir: 

 Identificació de l’activitat 

 Carrer, número, i població. 

 Tipus d’emergència (incendi, explosió, etc.).  

 Lloc on s’ha produït l’emergència. 

 Quins  efectes  ha  produït  l’emergència  (foc,  fum, etc.) 

 Si hi ha víctimes o no i el seu estat. 

 El  CCAC  activarà  la  sirena  d’alarma,  per  indicació  del  Cap 

d’Emergència, en el cas que l’Equip d’Intervenció no pugui controlar l’incident. 

El pas d’un nivell a un altre el determina el Cap d’Emergència. 

A continuació es mostra un esquema d’accions de comunicació d’alarmes en cas de conats 

d’emergència o emergències: 

 

 
Figura 3.2. – Croquis d’actuació davant d’un risc. 
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3.4.1.3.    Intervenció 

 
Quan hi hagi necessitat d’una intervenció, els equips actuants davant una situació 

d’emergència iniciaran les tasques directes sobre el terreny per al control i resolució de 

l’emergència d’acord amb el seus procediments d’actuació previstos a les fitxes corresponents 

(annex IV).  

El conjunt de la resposta estarà dirigida i coordinada pel cap de l’emergència i la direcció de 

les tasques a realitzar en el lloc de l’emergència la realitzarà el cap d’intervenció. 

Els equips actuants estaran encarregats de les següents accions: 

 Assegurar la zona de l’emergència i controlar els accessos i sortides.  

 Actuar directament sobre el motiu de l’emergència (utilització d’extintors o BIE pel foc, 

tamponament de fuites, etc.). 

 Rescatar, allunyar i atendre les persones afectades. 

 Fer les accions encaminades a minimitzar els efectes de l’emergència als i a les 

ocupants de les activitats que es duen a terme a l’edifici i prevenir l’empitjorament de  

la situació: 

 Evacuació del centre. 

 Confinament de les persones ocupants. 

 Tall de subministraments energètics. 

 Supervisió d’instal·lacions o d’equips amb risc. 

 Bloqueig d’ascensors. 

 Etc. 

 Mantenir informats els i les responsables de l’emergència i el centre de comunicacions 

o control de la situació existent i actuar coordinadament amb aquests. 

 Informar els usuaris i usuàries de la situació i de les accions que han de fer. 

Si es requereix la intervenció de mitjans externs, hi haurà una persona que es farà 

responsable de rebre’ls a la porta de l’edifici. Aquesta persona ha de dur a terme les següents 

accions: 

 Els informarà sobre la situació existent. 

 Comunicarà les actuacions portades a terme fins el moment.  

 Facilitarà plànols de la zona. 

 Explicarà els riscos que poden haver-hi a l’entorn del lloc.  

 Els guiarà cap al lloc de l’emergència. 

 

3.4.1.4.    Evacuació 

 
Degut a que l’edifici no te una escala interior l’evacuació es durà a terme independentment 

des de cada planta de l’edifici, pels recorreguts prèviament establerts i assenyalats en els 

plànols d’evacuació, tot seguint la senyalització instal·lada en el centre, d’acord amb les 

indicacions dels membres de l’equip d’evacuació i confinament. 

L’evacuació des dels diferents punts del centre es dirigirà cap al punt de reunió establert a 
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l’entrada del recinte. 

Degut al tipus d’activitat realitzada al centre s’ha de tenir en compte que hi ha moltes 

probabilitats que part de les persones que s’han d’evacuar son persones grans o  amb 

minusvalidesa i que, per tant, per les seves característiques físiques, la capacitat de reacció 

es menor i mes limitada respecte d’altres usuaris. 

El cap d’emergència serà el responsable de decidir quan s’haurà d’evacuar el personal de 

l’edifici. Tanmateix, aquesta tasca la duran a terme l’equip de suport d’evacuació i 

confinament. 

Per tal de verificar que tothom ha pogut evacuar el centre s’ha de fer un control de les 

persones evacuades en el punt de reunió. 

L’equip de suport a l’evacuació i confinament ha d’informar al cap d’emergència de la 

finalització de l’evacuació i del nombre de persones evacuades i de les possibles incidències. 

Les vies d’evacuació així com el punt de reunió es mostren als plànols numero 7.1, 7.2 i 7.3  

de l’Annex III  

 
3.4.1.5.    Confinament 

 
El confinament de les persones de l’edifici es realitzarà en les zones habilitades per aquest ús 

(veure plànol 9.2 de l’Annex III)  i es durà a terme quan a l’exterior hi hagi un risc extern que 

faci perillós la sortida de l’edifici com podria ser ara un núvol tòxic provinent d’una industria 

química propera a l’edifici. 

L’objectiu d’aquesta acció és refugiar-se en un lloc tancat que, a efectes de la possible 

emergència, es considera segur per aïllar-se al màxim dels possibles efectes nocius que hi 

pugi haver a l’exterior. 

Degut al tipus d’activitat realitzada al centre s’ha de tenir en compte que hi ha moltes 

probabilitats que part de les persones que s’han de confinar son persones grans o  amb 

minusvalidesa i que, per tant, per les seves característiques físiques, la capacitat de reacció 

es menor i mes limitada respecte d’altres usuaris. 

El cap d’emergència serà el responsable de decidir quan s’haurà de confinar el personal de 

l’edifici. Tanmateix, aquesta tasca la duran a terme l’equip de suport d’evacuació i 

confinament. 

Els espais de confinament han de complir les següents condicions:  

 Que sigui un lloc tancat. 

 Que les finestres estiguin tancades. És millor tancar les portes i refugiar-se en els 

locals més interiors. Si les finestres tenen persianes és millor abaixar-les.  

 Per millorar que les finestres i portes quedin  ajustades  es  pot  posar  cinta  adhesiva  

al  llarg  de  totes  les juntures. 

 Si el lloc de confinament disposa de ventilació, aire condicionat o sistemes que 

intercanviïn aire amb l’exterior, cal aturar-los. 
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3.4.1.6.    Prestació de les primeres ajudes 

 
Els equips d’emergència seran els encarregats de dur a terme les primeres intervencions 

davant d’un conat d’emergència o una emergència: 

 Equip d’intervenció:  

 Actuaran directament sobre el motiu de l’emergència, rescataran, allunyaran i 

atendran les persones afectades i duran a terme les accions encaminades a 

minimitzar els efectes de l’emergència i prevenir l’empitjorament de la situació. 

 Equip de primers auxilis:  

 Prestaran la primera assistència sanitària i decidiran si la gravetat d’alguna 

persona ferida requereix l’ajuda dels serveis sanitaris exteriors. 

 
3.4.1.7.    Recepció de l’ajuda externa 

 
Un cop avisada l’ajuda externa hi haurà una persona a la porta per tal d’informar als mitjans 

d’intervenció externa sobre la situació existent, així com de comunicar-los-hi les actuacions 

portades a terme fins el moment i facilitar-los els plànols de la zona a més d’explicar-lis els 

riscos que poden haver-hi a l’entorn del lloc i guiar-los cap al lloc de l’emergència. 

Aquesta persona informarà al/la cap d’emergències de l’arribada dels mitjans externs d’ajuda. 

Quan arribi l’ajuda externa (bombers, ambulàncies, etc...) el/la cap d’intervenció i l’equip de 

primers auxilis es posarà a disposició d’aquests. 
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3.5.1.  Protocol  d’actuació  en  cas  d’incendi,  explosió, 
fallada de subministrament elèctric o avis de bomba 

 

INCENDI / EXPLOSIÓ / FALLADA SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC / AVIS DE BOMBA 

 
CONAT O 
ALERTA 

EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

Centre de 
coordinació, 

alarma i 
comunicacions 

(CCAC) 

Verificar l’avís de l’incident 
Comprovar l’origen de 

l’avís i la seva 
coherència 

Comunicar la situació als bombers Trucada telefònica 

Comunicar la situació al/la Cap d’emergència Trucada telefònica 

A instàncies del Cap d’emergència comunicar 
la situació i les instruccions específiques al/la 

Cap d’Intervenció 
Trucada telefònica 

Comunicar la 
situació i les 
instruccions 

específiques a 
l’Equip 

d’Intervenció 

Comunicar la situació i 
les instruccions 

específiques a l’Equip 
d’Intervenció 

Trucada telefònica 

 

Comunicar la situació i 
les instruccions 
específiques a 

l’Equip de Primers 
Auxilis 

Trucada telefònica 

 

Comunicar la situació i 
les instruccions 

específiques a l’Equip 
de Suport a l’Evacuació 

i Confinament 

Trucada telefònica 

Comunicar la fi del conat d’emergència o 
emergència a totes les entitats notificades 

Trucada telefònica 

Cap d’emergències 

Confirmar l’activació dels bombers 
Contacte amb el 

CCAC 

Activar el/la Cap d’Intervenció a la zona 
sinistrada 

Trucada telefònica 

Activar el PAU a la fase pertinent en funció 
d’una primera avaluació de l’incident 

Contacte amb el 
CCAC 

Decidir les mesures de protecció inicials 
Contacte amb el Cap 

d’Intervenció 

Comunicar al CRA l’evolució de l’incident Trucada telefònica 

Activar el Cap d’Intervenció a la zona 
sinistrada 

Trucada telefònica 

3.5.   FICHES D’ACTUACIÓ 
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Ordenar l’activació de l’Equip d’Intervenció a 
la zona sinistrada 

Trucada telefònica 

Confirmar la fase 
d’activació de conat 

d’emergència del 
PAU 

Confirmar la fase 
d’activació 

d’emergència del PAU 

 

Contacte amb el 
CCAC/director/a del 

PAU 

 
Confirmar les 

necessitats d’ajuda 
externa 

Contacte amb el Cap 
d’Intervenció 

 
Activar l’Equip de 
Primers Auxilis 

Dirigir els equips d’emergències 

Confirmar la desconnexió de les instal·lacions 
i serveis 

 
Comprovar la viabilitat 

de l’evacuació 

 Ordenar l’evacuació 

 
Activar l’Equip de 

Suport a l’Evacuació i 
Confinament 

 
 

Confirmar el nombre de 
persones evacuades 

 
Confirmar l’estat de les 
persones evacuades 

 

Comunicar al CRA 
l’evolució de 

l’emergència i sol·licitar 
els mitjans de 
recolzament 
necessaris 

Trucada telefònica 

Mantenir informats els responsables del PAU 
de l’evolució de l’incident 

Contacte amb 
director/a del PAU 

Confirmar la finalització de l’emergència 
Contacte amb el 

CCAC/director/a del 
PAU 

Cap d’intervenció 

Valorar l’incident Desplaçament in situ 

Informar el/la Cap d’Emergència de la situació 
de l’incident 

Trucada telefònica 

Contactar amb els membres de l’Equip 
d’Intervenció 

Trucada telefònica 

Coordinar l’Equip d’Intervenció  

Confirmar la desconnexió de les instal·lacions 
i serveis 

 

Dirigir la intervenció 
sobre el focus del 

conat d’incendi 
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Dirigir la intervenció 

sobre el focus de 
l’incident 

Mai posar en perill 
l’Equip d’Intervenció ni 

la pròpia persona 

 

Ordenar 
l’assegurament de la 
zona sinistrada per 

evitar la propagació de 
l’incident 

 

Ordenar 
l’assegurament de 

la zona sinistrada per 
facilitar la intervenció 

posterior dels bombers 

Informar els bombers de la situació i de les 
accions preses  

 
Posar-se a disposició 

dels bombers  

Informar el/la Cap d’Emergència sobre 
l’evolució de l’incident 

Trucada telefònica 

Informar el/la Cap de l’Emergència del final de 
les tasques d’intervenció 

Trucada telefònica 

Equip 
d’intervenció 

Dirigir-se al lloc de l’incident en ser alertats  

Informar al/la Cap d’Intervenció de la situació 
de l’incident 

 

Seguir les instruccions del/de la Cap 
d’Intervenció 

 

Extingir el foc amb els mitjans d’extinció 
disponibles 

Mai posar en perill la 
integritat personal 

Tancar subministraments d’energia  

 

Retirar els elements 
que puguin accentuar 

la propagació de 
l’incendi 

 
Allunyar les 

persones que es 
trobin a les 

proximitats del 
conat d’incendi 

 

 
Rescatar les persones 
afectades per l’incendi 

 
Posar-se a disposició 

dels bombers  

Comunicar al/la Cap d’Emergència l’evolució 
de l’incident  

 
Dirigir-se a les vies d’evacuació en ser 

alertats 
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Equip de suport a 
l’evacuació i 
confinament 

Informar al/la Cap d’Emergència del nombre 
de persones que es troba a l’edifici 

 

 
Dirigir als ocupants a 
les vies d’evacuació 

segura 

Mantenir la calma i 
transmetre seguretat a 

les persones 
evacuades o 
confinades 

 

Assegurar una 
evacuació ràpida i 
ordenada, prestant 

l’ajut a totes aquelles 
persones que tinguin 

dificultats de moviment 

 
Indicar el punt de 

reunió a les persones 
evacuades 

 
No permetre la tornada 
a les zones evacuades 

 
Comprovar que les 
zones evacuades 

quedin buides 

 

Comprovar que els 
serveis de gas, aigua i 
electricitat han estat 

tancats 

 
Fer el recompte de les 
persones evacuades 

Informar el/la Cap d’Emergència de l’evolució 
de les tasques encomanades  

Seguir les instruccions del Cap d’Emergència  

Equip de primers 
auxilis 

Dirigir-se al lloc de l’incident en ser alertats 
Mai posar en perill la 

integritat personal 

Identificar el nombre de persones afectades 
pel risc extern i el seu estat 

 

Informar al/la Cap d’Emergència del nombre 
de persones ferides per l’incident 

 

Confirmar l’activació dels serveis sanitaris 
externs 

 

Prestar la primera assistència a les persones 
ferides, donant prioritat a les lesions que 

puguin comportar algun risc per a la vida de 
l’accidentat 

Mai posar en perill la 
integritat personal 

 

Decidir si la gravetat 
d’algun ferit requereix 

l’ajuda dels serveis 
sanitaris externs 

 

 
Informar de les 

possibles baixes 
ocasionades 
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Informar al/la Cap 
d’Emergència de la 

localització dels 
hospitalitzats, si fos el 

cas 

Cal recollir les dades 
de 

l’ambulància que ha fet 
el trasllat i el centre 

sanitari 

 
Col·laborar en el 

trasllat de les persones 
accidentades 

 

 
Col·laborar amb els 

serveis sanitaris 
externs 

 

Responsable de la 
recepció de l’ajuda 

externa 

Rebre l’avís d’activació del Cap d’Emergència 
Mantenir el telèfon 

mòbil operatiu 

Dirigir-se al lloc d’arribada dels equips d’ajuda 
externa en ser Alertats 

Mai posar en perill la 
integritat personal 

Informar al/la Cap d’Emergència del nombre i 
tipus d’equips d’emergència que han arribat al 

centre 
Trucada telefònica 

 
Taula 3.14. – Protocol d’actuació en cas d’incendi, explosió, fallada de subministrament 

elèctric o avis de bomba. 
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3.5.2.  Protocol d’actuació en cas d’incendi forestal, 
inundació, risc sísmic o nevades 

 

INCENDI FORESTAL / INUNDACIÓ / RISC SÍSMIC / NEVADES 

 CONAT O ALERTA EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

Centre de 
coordinació, alarma 

i comunicacions 
(CCAC) 

Verificar l’avís de l’incident 
Comprovar l’origen de 

l’avís i la seva 
coherència 

Comunicar la situació als bombers Trucada telefònica 

Comunicar la situació al/la Cap d’emergència Trucada telefònica 

A instàncies del Cap d’emergència comunicar 
la situació i les instruccions específiques al/la 

Cap d’Intervenció 
Trucada telefònica 

Comunicar la situació 
i les instruccions 

específiques a l’Equip 
d’Intervenció 

Comunicar la situació 
i les instruccions 
específiques a 

l’Equip d’Intervenció 

Trucada telefònica 

 

Comunicar la situació 
i les instruccions 
específiques a 

l’Equip de Primers 
Auxilis 

Trucada telefònica 

 

Comunicar la situació 
i les instruccions 
específiques a 

l’Equip de Suport a 
l’Evacuació i 
Confinament 

Trucada telefònica 

Informar el CRA de la situació del centre en 
relació al risc 

Trucada telefònica 

Sol·licitar els mitjans per atendre les persones 
evacuades del centre 

Trucada telefònica 

Comunicar la fi del conat d’emergència o 
emergència a totes les entitats notificades 

Trucada telefònica 

Cap d’emergències 

Activar el/la Cap d’Intervenció Trucada telefònica 

Activar el PAU a la fase pertinent en funció 
d’una primera avaluació de l’incident 

Contacte amb el 
CCAC 

Decidir les mesures de protecció inicials 
Contacte amb el Cap 

d’Intervenció 

Comunicar al CRA l’evolució de l’incident Trucada telefònica 

Confirmar la fase 
d’activació de conat 

d’emergència del 
PAU 

Confirmar la fase 
d’activació 

d’emergència del 
PAU 

 

Contacte amb el 
CCAC/director/a del 

PAU 

 Confirmar les Contacte amb el Cap 
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necessitats 
d’ajuda externa 

d’Intervenció 

 
Activar l’Equip de 
Primers Auxilis 

Dirigir els equips d’emergències 

Confirmar la desconnexió de les instal·lacions 
i serveis 

 
Comprovar la  
viabilitat de 
l’evacuació 

 Ordenar l’evacuació 

 
Activar l’Equip de 

Suport a l’Evacuació i 
Confinament 

  
Confirmar el nombre 

de persones 
evacuades 

 
Confirmar l’estat de 

les persones 
evacuades 

 

Comunicar al CRA 
l’evolució de 

l’emergència i 
sol·licitar els mitjans 

de recolzament 
necessaris per 

atendre les persones 
evacuades 

Trucada telefònica 

Mantenir informats els responsables del PAU 
de l’evolució de l’incident 

Contacte amb 
director/a del PAU 

Confirmar la finalització de l’emergència 
Contacte amb el 

CCAC/ director/a del 
PAU 

Cap d’intervenció 

Valorar les conseqüències del risc extern 
sobre el centre i els seus ocupants 

Desplaçament in situ 

Informar el/la Cap d’Emergència de la 
situació de l’incident 

Trucada telefònica 

Contactar amb els membres de l’Equip 
d’Intervenció per mantenir-los activats 

Trucada telefònica 

Coordinar l’Equip d’Intervenció  

Confirmar la desconnexió de les instal·lacions 
i serveis 

 

 

Ordenar 
l’assegurament de 

la zona afectada pel 
risc extern per evitar 
conseqüències sobre 

la vida de les 

Mai posar en perill 
l’Equip d’Intervenció ni 

la pròpia persona 
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persones 

 

Ordenar 
l’assegurament de 

la zona afectada pel 
risc extern per 

facilitar la intervenció 
posterior dels 

bombers 

 

 
Donar suport a les 

tasques d’evacuació  

Informar els equips externs d’emergència de 
la situació i de les accions preses  

 
Posar-se a disposició 

dels equips 
d’emergències 

 

Informar el/la Cap d’Emergència sobre 
l’evolució de l’incident 

Trucada telefònica 

Informar el/la Cap de l’Emergència del final 
de les tasques d’intervenció 

Trucada telefònica 

Equip d’intervenció 

Rebre l’avís d’activació del/ de la Cap 
d’Intervenció 

 

Posar-se a disposició del/ de la Cap 
d’Intervenció 

 

Donar suport a les tasques d’evacuació si són 
requerits pel/ per la Cap d’Intervenció 

 

Equip de suport a 
l’evacuació i 
confinament 

Dirigir-se a les vies d’evacuació en ser 
alertats 

 

Informar al/la Cap d’Emergència del nombre 
de persones que es troba a l’edifici 

 

 
Dirigir als ocupants a 
les vies d’evacuació 

segura 

Mantenir la calma i 
transmetre seguretat a 

les persones 
evacuades o 
confinades 

 

Assegurar una 
evacuació ràpida i 
ordenada, prestant 

l’ajut a totes aquelles 
persones que tinguin 

dificultats de 
moviment 

 
Indicar el punt de 

reunió a les 
persones evacuades 

 
No permetre la 
tornada a les 

zones evacuades 

 
Comprovar que les 
zones evacuades 

quedin buides 
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Comprovar que els 
serveis de gas, aigua 
i electricitat han estat 

tancats 

 
Fer el recompte de 

les persones 
evacuades 

Informar el/la Cap d’Emergència de l’evolució 
de les tasques encomanades  

Seguir les instruccions del Cap d’Emergència  

Equip de primers 
auxilis 

Identificar el nombre de persones afectades 
pel risc extern i el seu estat 

Mai posar en perill la 
integritat personal 

Informar al/la Cap d’Emergència del nombre 
de persones ferides per l’incident 

 

Confirmar l’activació dels serveis sanitaris 
externs 

 

Prestar la primera assistència a les persones 
ferides, donant prioritat a les lesions que 

puguin comportar algun risc per a la vida de 
l’accidentat 

Mai posar en perill la 
integritat personal 

 

Decidir si la gravetat 
d’algun ferit requereix 

l’ajuda dels serveis 
sanitaris externs 

 

 
Informar de les 

possibles baixes 
ocasionades 

 

 

Informar al/la Cap 
d’Emergència de la 

localització dels 
hospitalitzats, si fos 

el cas 

Cal recollir les dades 
de l’ambulància que 
ha fet el trasllat i el 

centre sanitari 

 

Col·laborar en el 
trasllat de les 

persones 
accidentades 

 

 
Col·laborar amb els 

serveis sanitaris 
externs 

 

 

Preveure les 
conseqüències 

per a la salut de les 
persones per 

l’afectació al risc 
extern 

Recollir les necessitats 
mèdiques de les 

persones que han 
estat evacuades 

Responsable de la 
recepció de l’ajuda 

externa 

Rebre l’avís d’activació del Cap d’Emergència 
Mantenir el telèfon 

mòbil operatiu 

Dirigir-se al lloc d’arribada dels equips d’ajuda Mai posar en perill la 
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externa en ser Alertats integritat personal 

Informar al/la Cap d’Emergència del nombre i 
tipus d’equips d’emergència que han arribat 

al centre 
Trucada telefònica 

 
Taula 3.15. – Protocol d’actuació en cas d’incendi forestal, inundació, risc sísmic o nevades. 
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3.5.1.  Protocol   d’actuació   en   cas   d’accident   de 
transport   de   mercaderies  perilloses  o  risc  químic 

 

ACCIDENT TRANSPORT MERCADERIES PERILLOSES / RISC QUÍMIC 

 CONAT O ALERTA EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

Centre de 
coordinació, alarma 

i comunicacions 
(CCAC) 

Verificar l’avís de l’incident 
Comprovar l’origen 
de l’avís i la seva 

coherència 

Comunicar la situació als bombers Trucada telefònica 

Comunicar la situació al/la Cap d’emergència Trucada telefònica 

A instàncies del Cap d’emergència comunicar 
la situació i les instruccions específiques al/la 

Cap d’Intervenció 
Trucada telefònica 

Comunicar la situació 
i les instruccions 
específiques a 

l’Equip d’Intervenció 

Comunicar la situació 
i les instruccions 
específiques a 

l’Equip d’Intervenció 

Trucada telefònica 

 

Comunicar la situació 
i les instruccions 

específiques a l’Equip 
de Primers Auxilis 

Trucada telefònica 

 

Comunicar la situació 
i les instruccions 

específiques a l’Equip 
de Suport a 
l’Evacuació i 
Confinament 

Trucada telefònica 

Informar el CRA de la situació del centre en 
relació al risc 

Trucada telefònica 

Sol·licitar els mitjans per atendre les persones 
confinades en el centre 

Trucada telefònica 

Comunicar la fi del conat d’emergència o 
emergència a totes les entitats notificades 

Trucada telefònica 

Cap d’emergències 

Activar el/la Cap d’Intervenció Trucada telefònica 

Activar el PAU a la fase pertinent en funció 
d’una primera avaluació de l’incident 

Contacte amb el 
CCAC 

Decidir les mesures de protecció inicials 
Contacte amb el Cap 

d’Intervenció 

Comunicar al CRA l’evolució de l’incident Trucada telefònica 

Confirmar la fase 
d’activació de conat 

d’emergència del 
PAU 

Confirmar la fase 
d’activació 

d’emergència del 
PAU 

Contacte amb el 
CCAC/director/a del 

PAU 

 
Confirmar les 

necessitats d’ajuda 
Contacte amb el Cap 

d’Intervenció 
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externa 

 
Activar l’Equip de 

Primers Auxilis 
 

Confirmar la desconnexió de les instal·lacions 
i serveis 

  
Comprovar la 
viabilitat del 
confinament 

 
Ordenar el 

confinament 

 
Activar l’Equip de 

Suport a l’Evacuació i 
Confinament 

  
Confirmar el nombre 

de persones 
confinades 

 
Confirmar l’estat de 

les persones 
confinades 

 

Comunicar al CRA 
l’evolució de 

l’emergència i 
sol·licitar els mitjans 

de recolzament 
necessaris per 

atendre les persones 
confinades 

Trucada telefònica 

Mantenir informats els responsables del PAU 
de l’evolució de l’incident 

Contacte amb 
director/a del PAU 

Confirmar la finalització de l’emergència 
Contacte amb el 

CCAC/director/a del 
PAU 

Cap d’intervenció 

Valorar les conseqüències del risc extern 
sobre el centre i els seus ocupants 

Desplaçament in situ 

Informar el/la Cap d’Emergència de la situació 
de l’incident 

Trucada telefònica 

Contactar amb els membres de l’Equip 
d’Intervenció per mantenir-los activats 

Trucada telefònica 

Coordinar l’Equip d’Intervenció  

Confirmar la desconnexió de les instal·lacions 
i serveis 

 

 

Ordenar 
l’assegurament de 
l’edifici per impedir 
l’afectació del risc 

extern 

Mai posar en perill 
l’Equip d’Intervenció 
ni la pròpia persona 

 
Donar suport a les 

tasques de 
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confinament 

Informar els equips externs d’emergència de 
la situació i de les accions preses  

 
Posar-se a disposició 
dels equips externs 

d’emergència 
 

Informar el/la Cap d’Emergència sobre 
l’evolució de l’incident 

Trucada telefònica 

Informar el/la Cap de l’Emergència del final de 
les tasques d’intervenció 

Trucada telefònica 

Equip d’intervenció 

Rebre l’avís d’activació del/ de la Cap 
d’Intervenció 

 

Posar-se a disposició del/ de la Cap 
d’Intervenció 

 

Donar suport a les tasques de confinament si 
són requerits pel/ per la Cap d’Intervenció 

 

En cas de confinament, comprovar 
d’estanqueïtat de les portes i finestres 

exteriors 
 

Equip de suport a 
l’evacuació i 
confinament 

Dirigir-se al les portes de sortida en ser 
alertats 

 

Informar al/la Cap d’Emergència del nombre 
de persones que es troba a l’edifici 

 

 

Comunicar a les 
persones que es 

troben al centre les 
instruccions de 

confinament 

Mantenir la calma i 
transmetre seguretat 

a les persones 
evacuades o 
confinades 

 

Comprovar que les 
persones que es 

troben al centre han 
estat confinades 

 

Assegurar el 
tancament de les 

obertures exteriors de 
l’edifici –portes, 

finestres, celoberts, 
etc.- 

 
Fer el recompte de 

les persones 
confinades 

Informar el/la Cap d’Emergència de l’evolució 
de les tasques encomanades  

Seguir les instruccions del Cap d’Emergència  

 
 

Identificar el nombre de persones afectades 
pel risc extern i el seu estat 

Mai posar en perill la 
integritat personal 
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Equip de primers 
auxilis 

Informar al/la Cap d’Emergència del nombre 
de persones ferides per l’incident 

 

Confirmar l’activació dels serveis sanitaris 
externs 

 

Prestar la primera assistència a les persones 
ferides, donant prioritat a les lesions que 

puguin comportar algun risc per a la vida de 
l’accidentat 

Mai posar en perill la 
integritat personal 

 

Decidir si la gravetat 
d’algun ferit requereix 

l’ajuda dels serveis 
sanitaris externs 

 

 
Informar de les 

possibles baixes 
ocasionades 

 

 

Preveure les 
conseqüències 

per a la salut de les 
persones per 

l’afectació al risc 
extern 

Recollir les 
necessitats mèdiques 
de les persones que 
han estat confinades 

Responsable de la 
recepció de l’ajuda 

externa 

Rebre l’avís d’activació del Cap d’Emergència 
Mantenir el telèfon 

mòbil operatiu 

Dirigir-se al lloc d’arribada dels equips d’ajuda 
externa en ser alertats sense sortir a l’exterior 

de l’edifici 

Mai posar en perill la 
integritat personal 

Informar al/la Cap d’Emergència del nombre i 
tipus d’equips d’emergència que han arribat al 

centre 
Trucada telefònica 

 
Taula 3.16. – Protocol d’actuació en cas d’accident de transport de mercaderies perilloses o 

risc químic. 
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Els  plans  d’àmbit  superior  que  afecten  la  instal·lació  en  base  als  riscos analitzats són 

els següents: 

 Àmbit de Catalunya: 

 Plans especials 

 Pla d'emergència exterior del sector químic de Catalunya 

(PLASEQCAT) 

 Pla de protecció civil d'emergències per incendis forestals a Catalunya 

(INFOCAT) 

 Pla de protecció civil per al risc d'inundacions a Catalunya (INUNCAT) 

 Pla de protecció civil per accidents en el transport de mercaderies   

perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT) 

 Pla especial d'emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT) 

 Plans territorials: 

 Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT)  

 Àmbit municipal: 

 Pla d’actuació municipal per risc d’accident en el transport de mercaderies 

perilloses per carretera 

 Pla d’actuació municipal per risc químic 

 Pla d’actuació municipal per risc d’inundacions 

 Pla bàsic d’emergència municipal 

 

3.6.1.  Coordinació a nivell directiu 

 
Davant d'una situació d'emergència, el Cap de l’emergència haurà de col·laborar i Coordinar 

les actuacions que fossin necessàries amb la direcció del Pla de Protecció Civil on s'integra 

aquest Pla d'Autoprotecció. 

La Coordinació es durà a terme de la manera: 

 Informar correctament de la situació que ha provocat l'incident i de les conseqüències 

que per la naturalesa dels productes, materials i instal·lacions, podria originar, així 

com els imprevistos que poguessin sorgir durant la intervenció dels equips. 

 Col·laborant en l'estudi conjunt d'aquesta situació i la proposta de mesures, mitjans i 

recursos a utilitzar. 

 Proposant solucions, idees, suggeriments i actuacions que es considerin més 

apropiades. 

 Facilitant la intervenció dels equips i l'accés a les àrees o zones afectades i 

restringides. 

 Posant a disposició de Protecció Civil els mitjans necessaris, la informació apropiada  i 

adequada i la maquinària i equips que permetin fer front a la situació. 

 Estudiant els possibles plans alternatius d'intervenció i orientant l'actuació dels equips. 

3.6.   INTEGRACIÓ EN ELS PLANS D’ÀMBIT SUPERIOR 
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Els objectius generals d'aquesta Coordinació persegueixen: 

 Estudiar i planificar el dispositiu necessari d'intervenció en la situació d'emergència. 

 Establir l'adequada coordinació entre el responsable d'emergència de l'empresa i tots 

els Serveis públics i privats cridats a intervenir. 

 

Aquests objectius es dirigeixen directament a: 

 La protecció de les persones 

 La protecció dels béns 

 La protecció del medi ambient 

 
El municipi, d’acord amb els seus mitjans i amb la gravetat de l’emergència, segons l’establert 

als seus plans de protecció civil, valorarà la necessitat i conveniència d’activar el seu pla 

municipal. 

Un cop finalitzada l’emergència, la persona titular de l’activitat ha de trametre, a través del 

registre electrònic de plans d’autoprotecció, un informe sobre les causes i  circumstàncies de  

la  mateixa a  l’òrgan competent en matèria de protecció civil de l’ajuntament on tingui seu 

l’activitat, en un termini màxim de set dies hàbils. 

 

3.6.2.  Coordinació a nivell operatiu 

 
La coordinació operativa entre el Pla d’Autoprotecció de l’edifici i els plans de protecció civil 

superiors es produeix a partir dels següents elements: 

 La notificació de l’emergència: protocols que se segueixen per comunicar la situació 

d’emergència a l’exterior (vegi’s fitxes d’actuació). 

 La col·laboració en l’assessorament per part dels serveis públics de Protecció Civil en 

la implantació del Pla d’Autoprotecció. 
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Implantació, Manteniment i 
Actualització. 
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La persona que es farà càrrec del la implantació del pla i el seu manteniment operatiu i 

actualització será el titular de l’activitat ajudat pel redactor del Redactor del Pla 

d’Autoprotecció. 

Entre les seves responsabilitats hi ha, 

 Estudiar i aprovar el pla d’autoprotecció 

 Programar la implantació del pla 

 Programar el manteniment del pla 

 Programar l’actualització del pla 

 Assignar mitjans econòmics per la implantació del pla 

Així mateix haurà de nomenar un comitè assessor sobre les accions de gestió implantació i 

manteniment del pla. 
 

NOM  

ADREÇA  

MUNICIPI  

COMARCA  

CODI POSTAL  

TELÈFON  

EMAIL  

FAX  
 
Taula 4.1. – Persona responsable de la implantació i manteniment del pla. 

 
 
Per tal de planificar i seguir amb la implantació, formació i manteniment, es proposa la 

realització de reunions periòdiques relacionades amb l’Autoprotecció. 

 

Les reunions seran: 

Tipus de reunió Objecte Periodicitat 

Ordinàries 

-Recollir accions d’implantació 
realitzades 
-Valoració 
-Determinació d’accions futures 
-Assignació de recursos i mitjans 

2 reunions a l’any 
(comitè d’Autoprotecció) 

Extraordinàries 

-Recollir dades desprès dels 
incidents/accidents 
-Avaluació de causes 
-Avaluació del funcionament dels 
mitjans 
-Analitzar el resultat d’un simulacre 
-Àrees de millora i brain-storming 

Una a l’any i en tot cas 
desprès d’un incident o 

accident 
 

 
Taula 4.2. – Reunions periòdiques. 

4.1.   RESPONSABILITAT I ORGANITZACIÓ 
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4.1.1.  Model  de  document  de  seguiment  de  les  
reunions ordinàries d’implantació, formació i 
divulgació.   

 

FORMULARI 01 

MODEL DE SEGUIMENT DE REUNIONS ORDINARIES 
 

ASSISTENTS 

- 
- 
- 
 
DATA  _________________________ 
 
LLOC  _________________________ 
 
OBJECTIUS 

- 
- 
- 
- 
- 
 
ACORDS 

- 
- 
- 
ACCIONS A IMPLANTAR 

- 
- 
 
Cal actualitzar el Pla d’autoprotecció?        Si        No 
 
Quin se’n en carregarà? ________________________ 
 
Data de la propera reunió: ____ / _____ /______ 
 

 

Taula 4.3. – Model de seguiment de reunions ordinàries. 
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4.1.2.  Model de document de seguiment de les reunions 
extraordinàries d’implantació, formació i divulgació 

 

FORMULARI 02 

MODEL DE SEGUIMENT DE REUNIONS EXTRAORDINARIES 
 

ASSISTENTS 

- 
- 
- 
 
DATA  _________________________ 
 
LLOC  _________________________ 
 
OBJECTIUS 

- 
- 
- 
- 
- 
 
ACORDS 

- 
- 
- 
ACCIONS A IMPLANTAR 

- 
- 
 
La reunió ha estat motivada per un     incident o per un     simulacre? 
 
S’han fet les notificacions corresponents      Si      No, 
Motiu?____________ 
 
Cal actualitzar el Pla d’autoprotecció?        Si        No 
 
Quin se’n en carregarà? ________________________ 
 
Data de la propera reunió: ____ / _____ /______ 
 

 

Taula 4.4. – Model de seguiment de reunions extraordinàries. 
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4.2.1.  Formació dels personal propi 

 
El personal que forma part de l’equip d’emergència, rebrà informació específica sobre l’abast 

del Pla d’Autoprotecció, un cop aquest estigui donat d’alta i homologat a Hermes. Sempre que 

hi hagi entrada de persones noves a l’equip d’emergència el responsable de la instal·lació o el 

titular de l’activitat impartirà una formació básica en aquestes mateixes matèries. 

 

 Formació teòrica: 

 Coneixements bàsics de prevenció de riscos. 

 Conceptes teòrics de Plans d’Autoprotecció. 

 Organització de personal i seqüències d’actuació del Pla d’Autoprotecció de 

l’edifici. 

 Teoria del foc i d’extinció d’incendis. 

 Instal·lacions bàsiques de l’edifici 

 Primers auxilis 

 Formació pràctica: 

 Ús d’elements d’extinció d’incendis. 

 Primers auxilis. 

 

En qualssevol cas hi haurà una formació anual de tot l’equip i el personal destinat a estar en  

l’Equip de Segona Intervenció rebrà una formació addicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.   PROGRAMA D’IMPLANTACIÓ, FORMACIÓ I 
DIVULGACIÓ 
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4.2.1.1.    Model de formació del personal propi 

 

TIPUS DE FORMACIÓ  

OBJECTIU 

 Formar a tot el personal implicat en matèria de 
prevenció i actuació en cas d’emergència. 

 Traslladar a tots els integrants dels Equips de 
Intervenció les seves funcions en relació a les 
actuacions en cas d’emergència. 

PROGRAMA TEÒRIC  

PROGRAMA PRÀCTIC  

PREVISIÓ GRUPS  

PREVISIÓ DATES  

SIGNATURA I DATA DE 
CONTROL I VERIFICACIÓ 

 

 

Taula 4.5. – Model de formació de personal propi. 
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4.2.2.  Formació del personal aliè 

 
Tot el personal aliè, rebrà informació bàsica sobre els riscos de la instal·lació. 

Es vetllarà per què el personal aliè de les subcontractes sigui sempre el mateix.  

En cas que el personal variï al llarg de la vida d’un contracte de serveis o de subministrament, 

el responsable de la instal·lació o el titular de l’activitat impartirà formacions bàsiques. El 

personal aliè pot ser el de neteja, serveis, etc… 

La formació a rebre serà: 

 Coneixements bàsics de prevenció de riscos 

 Conceptes teòrics de Plans d’Autoprotecció 

 Organització de personal i seqüències d’actuació del Pla d’Autoprotecció de l’edifici. 
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4.2.2.1 .    Model de formació del personal aliè 

 

TIPUS DE FORMACIÓ  

OBJECTIU 

 Formar al personal aliè en matèria de prevenció i 
actuació en cas d’emergència. 

 Traslladar a tots els integrants dels Equips de 
Intervenció les seves funcions en relació a les 
actuacions en cas d’emergència. 

PROGRAMA TEÒRIC  

PROGRAMA PRÀCTIC  

PREVISIÓ GRUPS  

PREVISIÓ DATES  

SIGNATURA I DATA DE 
CONTROL I VERIFICACIÓ 

 

 
Taula 4.6. – Model de formació de personal aliè. 
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4.2.3.  Informació i divulgació del pla 
 
 

A tots els usuaris dels centre se’ls ha de facilitar la informació necessària per seva 

Autoprotecció. Aquesta informació es presentarà en forma de panells senyals i demés 

repartits al llarg de la instal·lació. 

Entre la informació que es facilitarà hi ha la següent: 

 Pautes generals d’actuació en cas d’emergència.  

 Telèfons d’emergències. 

 Senyalització dels itineraris d’evacuació. 

 Senyalització dels elements de protecció contra incendis. 

 Instal·lació de plànols del centre “Vostè està aquí”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Document IV 

- 94 - 

 

4.2.3.1.    Model d’informació i divulgació del pla 

 

OBJECTIU: 
Donar a conèixer l’existència del Pla d’Autoprotecció a tots els 

agents implicats. 

 ACCIONS A REALITZAR PERIODICITAT 

PERSONAL PROPI   

PERSONAL ALIÈ   

CLIENTS   

AJUDA EXTERNA   

BOMBERS   

MOSSOS   

...   

ORGANISMES 
OFICIALS 

  

PROTECCIÓ CIVIL   

...   

 
Taula 4.7. – Model d’informació i divulgació del pla. 
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És d’obligació realizar un mínim d’un simulacre a l’any. 

El simulacre ha de verificar l’eficàcia de l’organització del Pla d’Autoprotecció, capacitació 

del personal, suficiència i idoneïtat dels mitjans, adequació dels procediments d’actuació, etc.-. 

El responsable de la implantació del Pla d’Autoprotecció, responsable de la instal·lació o el 

titular de l’activitat, previ a la realització de l’exercici o simulacre, ha d’informar a les 

autoritats competents amb una antelació determinada en funció dels mitjans que determini. 

Un cop realizat el simulacre, el titular de l’activitat ha de transmetre el corresponent informe 

a través de l’aplicació Hermes. 

Per tal de posar en marxa el Pla d’Autoprotecció, es recomana la realització d’un simulacre 

inicial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.   PROGRAMES D’EXERCICIS I SIMULACRES 
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4.3.1.  Model de document de preparació dels 
simulacres 

 
 

Preparació de Simulacre 

 
1. Tipus d'emergència suposada 

 

 Simulacre d'Incendi. 
 

 Simulacre d'evacuació. 
 

 Simulacre d'atemptat terrorista. 

 

 Amenaça de bomba 
 

 Moviment sísmic 
 

 Altres (especificar)...................................................... 

  ..............................................   .............................................. 

2. Localitzat en: 
 

 Oficines  Consultes 
 

 Vestidors 
 

 instal·lacions 

 

 .............................................. 
 

 .............................................. 

3. Detectat per 

 

 Personal empresa 
 

 Personal visitant 

 

 .............................................. 
 

 .............................................. 

4. Alarma a realitzar 

 

 Restringida 
 

 General 

5. Equips a intervenir 

 

 Equips de Primera Intervenció 
 

 Equip de Comunicació 

 

 Equip de Primers auxilis 
 

 Equip d'Alarma i Evacuació 

 

 Director del Pla d'Autoprotecció 
 

 Director del Pla d'Actuació 

6. Ajudes exteriors 

 

 No s'ha de recórrer als serveis exteriors 
 

Recórrer a: 
 

 Protecció Civil 

  Bombers  Serveis sanitaris 
7.Evacuació a efectuar 

 Sense evacuació  Evacuació total  Evacuació parcial 
8. Personal de control de l'emergència 

 Equips per planta/secció  Equips control general 
9. Temps estimat per la realització del simulacre 

Data   /   /   Horari:   Matins  Tardes  Nits 
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Descripció del Simulacre d'Emergència 

 
1. Descripció del tipus de simulacre a realitzar 

 

2- Objectius proposats 
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Resum de l'acció 
 

Acció Personal o Equip intervinent Seqüència temporal 

Detecció del sinistre   

Alerta centraleta   

Comprovació del sinistre   

Avís cap d'intervenció   

Equip de Primera intervenció   

Avís Director Pla d'Actuació   

Avís serveis d'ajuda externs   

Alarma general   

Lluita contra el foc/sinistre   

Evacuació   

Control personal exterior al 
Establiment en punt de reunió 

  

Final de l'emergència   

Reunió grups de control i millores pla 
d'emergència. 

  

 

1. Informe Final del simulacre 

 

2- Propostes de millora 

 

 

 
 

 

Comunicació a Hermes         Si Data ___ / ____ / _______   

              

                                                  NO Motiu: __________________________ 

 

 

 

 

Data   /   /   
 

Signat : 
 

Taula 4.8. – Model de preparació de simulacres. 
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4.4.1.  Manteniment instal·lacions i equipaments 
 
El programa ha de garantir: 

 El funcionament dels mitjans disponibles per l’Autoprotecció (extintors, BIE, llums 

d’emergència, senyalització, iconografia, etc.). 

 El bon estat de les àrees que comporten, per si mateixos, un risc (sala d’informàtica, 

biblioteca, ascensor, office, etc.). 

 El  bon  estat  de  les  instal·lacions  de  risc  (quadres elèctrics,  quadre informàtic, 

sala de màquines ascensor, etc.). 

 El bon estat i funcionament de les instal·lacions de serveis (electricitat, aigua, etc.). 

 

S’ha de garantir la revisió periòdica realitzada per personal competent per aquells equips o 

elements que sigui necessària i atenent a la legislació que els hi sigui d’aplicació i en 

observació del seu bon funcionament. 

 

Entre les activitats del programa de vigilància hi ha l’observació constant de les condicions de 

neteja de les escales i passadissos d’evacuació.  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.4.   PROGRAMES DE MANTENIMENT 
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4.4.1.1.    Model de manteniment d’instal·lacions i equips 

 

OBJECTIU: 

 Garantir que els mitjans materials d’autoprotecció 
funcionen o estan preparats per funcionar correctament. 

 Mantenir altres equips o instal·lacions per tal de garantir 
que no hi haurà cap risc derivat del seu mal estat o mal 
funcionament. 

MITJÀ 
D’AUTOPROTECCIÓ 
INSTAL·LACIÓ, 
LOCAL O SERVEI 

Normativa 
d’aplicació 

Responsable 
de 

manteniment 

Document a presentar 
com a justificant o 
acció a realitzar 

Data de revisió 

Tipus de 
document 

a 
realitzar 

Periodicitat Última Propera 

INSTAL·LACIONS D’AUTOPROTECCIÓ 

EXTINTORS       

BIE       

EQUIPS QUE PODEN GENERAR RISCOS 

CALDERES       

LOCALS/ÀREES AMB RISC 

CUINA        

BIBLIOTECA       

SALA DE 
MAQUINES 

      

MAGATZEM DE 
NETEJA 

      

ASCENSOR       

SALA DE 
REUNIONS 

      

INFERMERIA       

TRASTER       

ALTRES INSTAL·LACIONS QUE PODEN GENERAR RISCOS 

INST. ELÈCTRICA        

INST. 
CLIMATITZACIÓ 

      

INST. GAS       

 
Taula 4.9. – Model de manteniment d’instal·lacions i equips. 
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4.4.2.  Manteniment del propi pla 

 
Mantenir el Pla és fonamental per garantir que un cop implantat tots els agents implicats 

coneixen el seu abast i no hi ha ni incongruències ni dades desactualitzades.  

 Manteniment  de  la  formació  del  personal  propi  i  aliè. 

 Assegurar la formació de tot l’equip d’Emergència. 

 Manteniment de la informació i divulgació del pla. 

 Assegurar que la informació del pla és vigent i que n’estan assabentats els 

diferents agents implicats. 

  Millores  estructurals i  de  recursos. 

 Avaluar i millorar l’eficàcia dels mitjans d’Autoprotecció.  

 

4.4.3.  Estudi i avaluació dels incidents i accidents 

 
El Comitè d’Autoprotecció estudiarà tots els incidents i accidents ocorreguts a l’establiment i 

que tinguin a veure amb l’Autoprotecció. 

De l’anàlisi es redactarà un informe que indicarà les possibles causes, l’eficàcia dels mitjans i 

el comportament de l’equip d’emergència. 

Aquest informe ha de contenir, com a mínim els següents aspectes:  

 Descripció de l’emergència i de les seves causes 

 Cronologia de les actuacions reals i de les actuacions previstes al PAU Mesures de 

protecció preses ( confinament o evacuació dels ocupants) Aspectes del PAU a 

millorar o modificar, com a resultes de l’experiència derivada de l’emergència 

Aquest informe s’ha de  trametre, a  través del registre electrònic de  plans d’autoprotecció de 

la Direcció General de Protecció Civil, en un termini màxim de 7 dies hàbils. 

L’informe també s’ha de trametre a l’òrgan competent en matèria de protecció civil de 

l’ajuntament en un termini màxim de 7 dies hàbils. 

Les conclusions i la informació dels informes d’avaluació dels incidents i accidents s’hauran 

d’incorporar a les successives revisions del Pla d’Autoprotecció. 
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4.4.3.1.    Model per a l’estudi i avaluació dels incidents i accidents 

 
 

INCIDÈNCIA Nº:   

DATA :  

HORA:  

LLOC:  

INFORME ENVIAT A:  

DESCRIPCIÓ DE L’INCIDENT:  

INDENTIFICACIÓ DEL RISC QUE 
HA PROVOCAT L’INCIDENT: 

 

DESCRIPCIÓ DEL 
FUNCIONAMENT DE LES 
MESURES D’AUTOPROTECCIÓ 
RELACIONADES: 

 

DESCRIPCIÓ DEL 
FUNCIONAMENT DELS 
PROTOCOLS D’ACTUACIÓ: 

 

CONSEQÜÈNCIES DE 
L’INCIDENT: 

 

ASPECTES MILLORABLES A 
CONSIDERAR: 

 

 
Taula 4.10. – Model de per a l’estudi i avaluació dels incidents i accidents. 
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L’actualització del Pla d’Autoprotecció té la finalitat garantir que en tot moment el pla s’adequa 

a les actuals característiques físiques i humanes de l'establiment.  

Això significa que s’han d’introduir totes les variacions que fa referència tant a la instal·lació 

com al personal que ha de poder fer front a la emergència. Així mateix cal preveure els canvis 

en totes les dades de contacte, també dels serveis exteriors. 

 

Cal considerar que el pla d’Autoprotecció ha de ser un document viu. 

L’enquadernació del pla es farà amb una carpeta d’anelles, de tal forma que actualitzar un 

apartat sigui una tasca fàcil de fer per la persona responsable. 

  

La persona encarregada de recollir els canvis en les característiques materials i humanes del 

Pla d’Autoprotecció serà el titular de l’activitat ajudat pel redactor del Redactor del Pla 

d’Autoprotecció. 

Les actualitzacions del Pla d’Autoprotecció s’han de fer efectives també a la plataforma 

Hermes. 

 

Programa d'actualització i manteniment del Pla d'Autoprotecció 2013-2022 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Comprovació   i  actualització   de 
nous nomenaments en els equips o 
canvis en els integrants del Pla 
(quan    hi hagi algun canvi i 
actualització general). 

X X X X X X X X X X X X 

Actualització del Catàleg de Mitjans 
i Recursos. Comprovació de la 
disponibilitat i adequació tècnica 

X X X X X X X X X X X X 

Comprovació  de  la  disponibilitat 
dels mitjans integrats en el Pla X X X X X X X X X X X X 

Comprovació de l'adequació i 
eficàcia dels procediments X X X X X X X X X X X X 

 

Taula 4.11. – Programa d’actualització i manteniment del pla d’Autoprotecció. 

 

Cada 4 anys es farà una revisió complerta del Pla. El responsable de la mateixa és el titular 

de l’activitat. 

4.5.   ACTUALITZACIÓ DEL PLA 
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Programa d'actualització i manteniment del Pla d'Autoprotecció 2013-2022 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Metodologia e identificació de 
riscos X    X    X    

Estructures organitzatives i 
procediments operatius X    X    X    

Dotació de mitjans i equipaments. 

Assignacions de recursos X    X    X    

Sistemes d'avisos i de comunicació X    X    X    

Programes de formació i 

divulgació X    X    X    

 
Taula 4.12. – Programa de revisió complerta del pla. 
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4.5.1  Model per a l’actualització del pla 

 
ACTUALITZACIONS DEL PLA 

 

 
DESCRIPCIÓ DEL 

CANVI 

DOCUMENTS A 

MODIFICAR 

SIGNATURA I 

DATA DE 

CONTROL I 

VERIFICACIÓ 

ACTUALITZACIÓ 

COMUNICADA A 

DATA: 

CANVIS DE PERSONAL 

CANVI Nº     

CANVI Nº     

CANVIS ORGANITZATIUS 

CANVI Nº     

CANVI Nº     

     

CANVIS ESTRUCTURALS 

CANVI Nº     

CANVI Nº     

     

REVISIONS DEL PLA 

 

 

 
DESCRIPCIÓ DEL 

CANVI 

DOCUMENTS  

MODIFICATS 

SIGNATURA I 

DATA DE 

CONTROL I 

VERIFICACIÓ 

REVISIÓ 

ENVIADA A: 

REVISIÓ Nº     

     

 
Taula 4.13. – Model per a l’actualització del pla.

 



 

- 106 - 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directori de Comunicacions 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I

 



   Annex I 

- 107 - 

 

1 Telèfons d’emergències d’ajuda externa 
 

 

FITXA 1 
 

TELÈFONS D’EMERGÈNCIES 

EMERGÈNCIES 112 

CECAT 93 551 72 85 

 
TELÈFONS D’EMERGÈNCIES PER AJUDA EXTERNA 

 

Emergències 112 

Bombers 112 

Urgències sanitàries 061 

Mossos d’Esquadra 112 

Mossos d’Esquadra Martorell 93 693 51 10 

Policia Local 93 775 27 50 

 
TELÈFONS INSTITUCIONALS 

 

CECAT 93 551 72 85 

Servei Català de Trànsit 93 567 40 00 

Informació Generalitat 012 

Ajuntament de Martorell 93 775 00 50 

 
TELÈFONS D’INSTAL·LACIONS VEÏNES 

 

Fundació Hospital Sant Joan de Deu 93 775 03 16 

Centre d’Atenció Primària Martorell 93 775 19 65 

ACESA 93 230 52 00 

IES Pompeu Fabra 93 775 59 16 

IES Joan Oró 93 775 36 18 
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2 Telèfons del personal d’emergències de l’activitat 
 

  

FITXA 2 
 

DEPENDENCIES 

RECEPCIÓ  

DESPATX ESPLAI  

SALA DE REUNIONS  

DESPATX PATRONAT  

DESPATX CENTRE DE DIA  

 
 
 

 
RESPONSABLES DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ 

 

NOM MÒBIL FIX 

DIRECTOR DEL PAU 

Titular     
Suplent    

CAP D’EMERGÈNCIES 

Titular     
Suplent    

CAP D’INTERVENCIÓ 

Titular     
Suplent    

EQUIP D’INTERVENCIÓ 

Membres 

   
   
   
   
   

EQUIP DE PRIMERS AUXILIS 

Membres 

   
   
   
   
   

EQUIP DE SUPORT A L’EVACUACIÓ I CONFINAMENT 

Membres 

   
   
   
   
   

RESPONSABLE DE CENTRE DE CONTROL CAC 

Titular     
Suplent    

RESPONSABLE DE RECEPCIÓ DE MITJANS EXTERNS 

Titular     
Suplent    
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3 Telèfons de les empreses de serveis i manteniment 
 

 

FITXA 3 
 

 
EMPRESES I SERVEIS DE MANTENIMENT 

 

AIGUA  

PERSONA DE CONTACTE  

TELÈFON PERSONA DE CONTACTE  

TELÈFON URGÈNCIES  

ELECTRICITAT  

PERSONA DE CONTACTE  

TELÈFON PERSONA DE CONTACTE  

TELÈFON URGÈNCIES  

ASCENSOR  

PERSONA DE CONTACTE  

TELÈFON PERSONA DE CONTACTE  

TELÈFON URGÈNCIES  

CLIMATITZACIÓ  

PERSONA DE CONTACTE  

TELÈFON PERSONA DE CONTACTE  

TELÈFON URGÈNCIES  

ALARMA  

PERSONA DE CONTACTE  

TELÈFON PERSONA DE CONTACTE  

TELÈFON URGÈNCIES  

EXTINTORS  

PERSONA DE CONTACTE  

TELÈFON PERSONA DE CONTACTE  

TELÈFON URGÈNCIES  

TELEFONIA  

PERSONA DE CONTACTE  

TELÈFON PERSONA DE CONTACTE  

TELÈFON URGÈNCIES  
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Formularis per a la gestió de les 
emergències. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II
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1 Model de notificació interna de l’emergència 

 
 

FORMULARI 01 

MODEL DE NOTIFICACIÓ INTERNA D’EMERGÈNCIA 

 
Truco de l’Esplai d’Avis Buenos Aires/ Centre de dia Verge de Montserrat situat a 

l’Avinguda Fèlix Duran i Canyameras número 6 de Martorell.  

 

S’ha produït un: 

 

 Incendi. 

 Explosió. 

 Tall subministrament elèctric 

 _________________________________(descriure detalladament l’incident). 

 

 L’incident s’ha produït a: 

 

 Planta baixa. 

 Primera planta de l’edifici. 

 Planta sotacoberta 

 

En aquesta planta en aquests moments hi ha _______ persones. Es tracta de gent gran 

alguns amb dificultats de mobilitat. 

 

Hi ha _______ persones ferides (descriure breument la gravetat de les ferides). 

 

El lloc del sinistre té accés per l’Avinguda Fèlix Duran i Canyameras número 6 de 

Martorell.  

Truco des de la recepció del centre. El meu nom és ______________________________ 

i el telèfon de contacte del centre és el 937753256. 
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2 Model d’avís als Equips d’Intervenció 

 
 

 

FORMULARI 02 

MODEL DE NOTIFICACIÓ INTERNA D’EMERGÈNCIA 

 
ATENCIÓ! Alerta del Centre de Control, Alarma i Comunicacions: 

 

S’ha produït un: 

 Incendi. 

 Explosió. 

 Tall subministrament elèctric 

 Incendi forestal 

 Inundació 

 Risc químic  

 Risc sísmic 

 Accident de transport de mercaderies perilloses 

 

L’incident s’ha produït a:  

 Planta baixa. 

 Primera planta.  

 Planta sotacoberta. 

 

Si us plau: 

 

Contacti amb el CAC el més aviat possible al telèfon 937753256.  

Vagi al punt de reunió el més aviat possible. 
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3 Model d’avisos al 112, al CECAT i al CRA Municipal 
 
 
 
 
 
 

 

FORMULARI 03 

MODEL DE NOTIFICACIÓ INTERNA D’EMERGÈNCIA 
 
Truco de l’Esplai d’Avis Buenos Aires/ Centre de dia Verge de Montserrat situat a 

l’Avinguda Fèlix Duran i Canyameras número 6 de Martorell. 

 

S’ha produït un: 

 Incendi. 

 Explosió. 

 Tall subministrament elèctric 

 _________________________________(descriure detalladament l’incident). 

 

L’incident s’ha produït a: 

 Planta baixa. 

 Primera planta de l’edifici. 

 Planta sotacoberta. 

 

En aquesta planta en aquests moments hi ha _____ persones. Es tracta de gent gran 

alguns amb dificultats de mobilitat. 

 

Hi ha _____ persones ferides (descriure breument la gravetat de les ferides). 

 

El lloc del sinistre té accés per l’Avinguda Fèlix Duran i Canyameras número 6 de 

Martorell.  

Truco des de la recepció del centre. El meu nom és ______________________________ 

i el telèfon de contacte del centre és el 937753256. 
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Plànols 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX III 



 

- 115 - 

 

Plànol 1  Emplaçament 
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Plànol 2  Detall Emplaçament 

 

 
 



Ana
Typewriter
Plànol 3.1.  Zones de Risc Planta Baixa

Ana
Typewriter

Ana
Typewriter



Ana
Typewriter
Plànol 3.2.  Zones de Risc Planta Primera



Ana
Typewriter
Plànol 3.3.  Zona de Risc Planta Sotacoberta



Ana
Typewriter
Plànol 4.1.  Instal·lacions i Àrees on es Realitza l'Activitat Planta Baixa



Ana
Typewriter
Plànol 4.2.  Instal·lacions i Àrees on es Realitza l'Activitat Planta Primera



Ana
Typewriter
Plànol 5.1.  Instal·lacions de Detecció i Extinció Planta Baixa



Ana
Typewriter
Plànol 5.2.  Instal·lacions de Detecció i Extinció Planta Primera



Ana
Typewriter
Plànol 6.1.  Senyalització d'Emergència i Sistemes Interns d'Avís Planta Baixa



Ana
Typewriter
Plànol 6.2.  Senyalització d'Emergència i Sistemes Interns d'Avís Planta Primera



Ana
Typewriter
Plànol 7.1.  Vies d'Evacuació Planta Baixa



Ana
Typewriter
Plànol 7.2.  Vies d'Evacuació Planta Primera



Ana
Typewriter
Plànol 7.3.  Vies d'Evacuació Planta Sotacoberta



Ana
Typewriter
Plànol 8.1.  Subministraments Bàsics



Ana
Typewriter
Plànol 9.1.  Àrea de Confinament Planta Baixa



Ana
Typewriter
Plànol 9.2.  Àrea de Confinament Planta Primera
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Fitxes d’Actuació 
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1 Protocol d’actuació per la persona responsable del 
Centre de Coordinació, Alarma i Comunicacions 

 

PROTOCOL 
D’ACTUACIÓ 01 

RESPONSABLE CENTRE DE 
COORDINACIÓ, ALARMA I 
COMUNICACIONS (CCAC) 

NOM I COGNOMS 
Titular:  

Suplent:  

TELÈFON DE CONTACTE 
Titular:  
Suplent :  

INSTRUCCIONS GENERALS 

CONAT O ALERTA EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

Rebre l’avís d’emergència  

Recollir tota la informació disponible sobre l’incident  

Mantenir una línia de comunicació oberta per a la gestió de 
l’emergència 

Activar el desviament de 
trucades 

INCENDI / EXPLOSIÓ / FALLADA SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC / AVIS DE BOMBA 

CONAT O ALERTA EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

Verificar l’avís de l’incident 
Comprovar l’origen de l’avís i 
la seva coherència 

Comunicar la situació als bombers Trucada telefònica 

Comunicar la situació al/la Cap d’emergència Trucada telefònica 

A instàncies del Cap d’emergència comunicar la situació i les 
instruccions específiques al/la Cap d’Intervenció 

Trucada telefònica 

Comunicar la situació i les 
instruccions específiques a 
l’Equip d’Intervenció 

Comunicar la situació i les 
instruccions específiques a 
l’Equip d’Intervenció 

Trucada telefònica 

 
Comunicar la situació i les 
instruccions específiques a 
l’Equip de Primers Auxilis 

Trucada telefònica 

 

Comunicar la situació i les 
instruccions específiques a 
l’Equip de Suport a 
l’Evacuació i Confinament 

Trucada telefònica 

Comunicar la fi del conat d’emergència o emergència a totes 
les entitats notificades 

Trucada telefònica 

INCENDI FORESTAL / INUNDACIÓ / RISC SÍSMIC / NEVADES 

CONAT O ALERTA EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

Verificar l’avís de l’incident 
Comprovar l’origen de l’avís i 
la seva coherència 

Comunicar la situació als bombers Trucada telefònica 
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Comunicar la situació al/la Cap d’emergència Trucada telefònica 

A instàncies del Cap d’emergència comunicar la situació i les 
instruccions específiques al/la Cap d’Intervenció 

Trucada telefònica 

Comunicar la situació i les 
instruccions específiques a 
l’Equip d’Intervenció 

Comunicar la situació i les 
instruccions específiques a 
l’Equip d’Intervenció 

Trucada telefònica 

 
Comunicar la situació i les 
instruccions específiques a 
l’Equip de Primers Auxilis 

Trucada telefònica 

 

Comunicar la situació i les 
instruccions específiques a 
l’Equip de Suport a 
l’Evacuació i Confinament 

Trucada telefònica 

Informar el CRA de la situació del centre en relació al risc Trucada telefònica 

Sol·licitar els mitjans per atendre les persones evacuades del 
centre 

Trucada telefònica 

Comunicar la fi del conat d’emergència o emergència a totes 
les entitats notificades 

Trucada telefònica 

ACCIDENT TRANSPORT MERCADERIES PERILLOSES / RISC QUÍMIC 

CONAT O ALERTA EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

Verificar l’avís de l’incident 
Comprovar l’origen de l’avís i 
la seva coherència 

Comunicar la situació als bombers Trucada telefònica 

Comunicar la situació al/la Cap d’emergència Trucada telefònica 

A instàncies del Cap d’emergència comunicar la situació i les 
instruccions específiques al/la Cap d’Intervenció 

Trucada telefònica 

Comunicar la situació i les 
instruccions específiques a 
l’Equip d’Intervenció 

Comunicar la situació i les 
instruccions específiques a 
l’Equip d’Intervenció 

Trucada telefònica 

 
Comunicar la situació i les 
instruccions específiques a 
l’Equip de Primers Auxilis 

Trucada telefònica 

 

Comunicar la situació i les 
instruccions específiques a 
l’Equip de Suport a 
l’Evacuació i Confinament 

Trucada telefònica 

Informar el CRA de la situació del centre en relació al risc Trucada telefònica 

Sol·licitar els mitjans per atendre les persones confinades en 
el centre 

Trucada telefònica 

Comunicar la fi del conat d’emergència o emergència a totes 
les entitats notificades 

Trucada telefònica 

ACCIONS DE RETORN A LA NORMALITAT 

Verificar l’estat dels sistemes de comunicació 

Comunicar al/la Cap d’Emergència el restabliment de la normalitat 

Revisar el material utilitzat durant l’incident i sol·licitar la seva reposició 

Avaluar la idoneïtat dels sistemes de comunicació en funció de l’experiència de l’incident 
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2 Protocol d’actuació per la persona Cap d’Emergència 
 

PROTOCOL 
D’ACTUACIÓ 02 

CAP D’EMERGÈNCIES 

NOM I COGNOMS 
Titular:  

Suplent:  

TELÈFON DE CONTACTE 
Titular:  
Suplent :  

INSTRUCCIONS GENERALS 

CONAT O ALERTA EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

Rebre del CCAC els avisos de conat d’emergència o 
emergència 

Mantenir el telèfon mòbil 
operatiu en tot moment 

Avaluar les situacions de conat d’emergència o emergència. 
Contacte amb el Cap 
d’Intervenció 

En  funció de  l’evolució de  l’incident, ordenar l’activació o 
desactivació de les fases del PAU 

Contacte   amb   el   CCAC/ 
director/a del PAU 

Coordinar l’organització operativa dels equips d’emergència. 
Contacte amb el Cap 
d’Intervenció 

Informar el/la director/a del Pla d’Autoprotecció de l’evolució 
del conat d’emergència o emergència. 

Contacte amb el director/a 
del PAU 

Exercir d’interlocutors davant els serveis d’emergència 
externs.  

INCENDI / EXPLOSIÓ / FALLADA SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC / AVIS DE BOMBA 

CONAT O ALERTA EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

Confirmar l’activació dels bombers Contacte amb el CCAC 

Activar el/la Cap d’Intervenció a la zona sinistrada Trucada telefònica 

Activar el PAU a la fase pertinent en funció d’una primera 
avaluació de l’incident 

Contacte amb el CCAC 

Decidir les mesures de protecció inicials 
Contacte amb el Cap 
d’Intervenció 

Comunicar al CRA l’evolució de l’incident Trucada telefònica 

Activar el Cap d’Intervenció a la zona sinistrada Trucada telefònica 

Ordenar l’activació de l’Equip d’Intervenció a la zona 
sinistrada 

Trucada telefònica 

Confirmar la fase d’activació 
de conat d’emergència del 
PAU 

Confirmar la fase d’activació 
d’emergència del PAU 

 

Contacte amb el CCAC/ 
director/a del PAU 

 
Confirmar les necessitats 
d’ajuda externa 

 

 
 
 
  

Activar l’Equip de Primers 
Auxilis 
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Dirigir els equips d’emergències Contacte amb el Cap 
d’Intervenció 

Confirmar la desconnexió de les instal·lacions i serveis 

 
Comprovar la viabilitat de 
l’evacuació 

 Ordenar l’evacuació 

 
Activar l’Equip de Suport a 
l’Evacuació i Confinament 

  
Confirmar el nombre de 
persones evacuades 

 
Confirmar l’estat de les 
persones evacuades 

 

Comunicar al CRA l’evolució 
de l’emergència i sol·licitar 
els mitjans de recolzament 
necessaris 

Trucada telefònica 

Mantenir informats els responsables del PAU de l’evolució de 
l’incident 

Contacte amb director/a del 
PAU 

Confirmar la finalització de l’emergència 
Contacte amb el CCAC/ 
director/a del PAU 

INCENDI FORESTAL / INUNDACIÓ / RISC SÍSMIC / NEVADES 

CONAT O ALERTA EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

Activar el/la Cap d’Intervenció Trucada telefònica 

Activar el PAU a la fase pertinent en funció d’una primera 
avaluació de l’incident 

Contacte amb el CCAC 

Decidir les mesures de protecció inicials 
Contacte amb el Cap 
d’Intervenció 

Comunicar al CRA l’evolució de l’incident Trucada telefònica 

Confirmar la fase d’activació 
de conat d’emergència del 
PAU 

Confirmar la fase d’activació 
d’emergència del PAU 

 

Contacte amb el CCAC/ 
director/a del PAU 

 
Confirmar les necessitats 
d’ajuda externa 

Contacte amb el Cap 
d’Intervenció 

 
Activar l’Equip de Primers 
Auxilis 

Dirigir els equips d’emergències 

Confirmar la desconnexió de les instal·lacions i serveis 

 
Comprovar la viabilitat de 
l’evacuació 

 Ordenar l’evacuació 

 
Activar l’Equip de Suport a 
l’Evacuació i Confinament 

 
 Confirmar el nombre de 

persones evacuades 

 Confirmar l’estat de les 
persones evacuades 
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 Comunicar al CRA l’evolució 
de l’emergència i sol·licitar 
els mitjans de recolzament 
necessaris per atendre les 
persones evacuades 

Trucada telefònica 

Mantenir informats els responsables del PAU de l’evolució de 
l’incident 

Contacte amb director/a del 
PAU 

Confirmar la finalització de l’emergència 
Contacte amb el CCAC/ 
director/a del PAU 

ACCIDENT TRANSPORT MERCADERIES PERILLOSES / RISC QUÍMIC 

CONAT O ALERTA EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

Activar el/la Cap d’Intervenció Trucada telefònica 

Activar el PAU a la fase pertinent en funció d’una primera 
avaluació de l’incident 

Contacte amb el CCAC 

Decidir les mesures de protecció inicials 
Contacte amb el Cap 
d’Intervenció 

Comunicar al CRA l’evolució de l’incident Trucada telefònica 

Confirmar la fase d’activació 
de conat d’emergència del 
PAU 

Confirmar la fase d’activació 
d’emergència del PAU 

 

Contacte amb el CCAC/ 
director/a del PAU 

 
Confirmar les necessitats 
d’ajuda externa 

Contacte amb el Cap 
d’Intervenció 

 
Activar l’Equip de Primers 
Auxilis 

 

Confirmar la desconnexió de les instal·lacions i serveis 

  
Comprovar la viabilitat del 
confinament 

 Ordenar el confinament 

 
Activar l’Equip de Suport a 
l’Evacuació i Confinament 

  
Confirmar el nombre de 
persones confinades 

 
Confirmar l’estat de les 
persones confinades 

 

Comunicar al CRA l’evolució 
de l’emergència i sol·licitar 
els mitjans de recolzament 
necessaris per atendre les 
persones confinades 

Trucada telefònica 

Mantenir informats els responsables del PAU de l’evolució de 
l’incident 

Contacte amb director/a del 
PAU 

Confirmar la finalització de l’emergència 
Contacte amb el CCAC/ 
director/a del PAU 

ACCIONS DE RETORN A LA NORMALITAT 
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Assegurar que tots els dispositius funcionen amb normalitat 

Desactivar el PAU 

Comunicar la desactivació del PAU 

Assegurar el retorn a la normalitat 

Elaborar  els  informes de  les  causes, gestió  i  conseqüències del  conat  d’emergència o 
emergència 
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3 Protocol d’actuació per la persona Cap d’Intervenció 
 

PROTOCOL 
D’ACTUACIÓ 03 

CAP D’INTERVENCIÓ 

NOM I COGNOMS 
Titular:  

Suplent:  

TELÈFON DE CONTACTE 
Titular:  
Suplent :  

INSTRUCCIONS GENERALS 

CONAT O ALERTA EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

Rebre del CCAC els avisos de conat d’emergència o 
emergència 

Mantenir el telèfon mòbil 
operatiu en tot moment 

Comprovar i valorar el conat d’emergència o emergència 
Desplaçament in situ el més 
ràpid possible 

Coordinar i dirigir els equips d’intervenció  

Informar el/la Cap d’Emergència sobre l’evolució del conat 
d’emergència o emergència 

Trucada telefònica 

Col·laborar amb els serveis d’intervenció externs en el control 
del conat d’emergència o emergència 

Comunicació amb la persona 
responsable de la recepció 
de l’ajuda externa 

INCENDI / EXPLOSIÓ / FALLADA SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC / AVIS DE BOMBA 

CONAT O ALERTA EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

Valorar l’incident Desplaçament in situ 

Informar el/la Cap d’Emergència de la situació de l’incident Trucada telefònica 

Contactar amb els membres de l’Equip d’Intervenció Trucada telefònica 

Coordinar l’Equip d’Intervenció  

Confirmar la desconnexió de les instal·lacions i serveis  

Dirigir la intervenció sobre el 
focus del conat d’incendi   

 
Dirigir la intervenció sobre el 
focus de l’incident 

Mai posar en perill l’Equip 
d’Intervenció ni la pròpia 
persona 

 
Ordenar l’assegurament de 
la zona sinistrada per evitar 
la propagació de l’incident 

 

Ordenar l’assegurament de 
la zona sinistrada per facilitar 
la intervenció posterior dels 
bombers 

Informar els bombers de la situació i de les accions preses  

 
Posar-se a disposició dels 
bombers  
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Informar el/la Cap d’Emergència sobre l’evolució de l’incident Trucada telefònica 

Informar el/la Cap de l’Emergència del final de les tasques 
d’intervenció 

Trucada telefònica 

INCENDI FORESTAL / INUNDACIÓ / RISC SÍSMIC / NEVADES 

CONAT O ALERTA EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

Valorar les conseqüències del risc extern sobre el centre i els 
seus ocupants 

Desplaçament in situ 

Informar el/la Cap d’Emergència de la situació de l’incident Trucada telefònica 

Contactar amb els membres de l’Equip d’Intervenció per 
mantenir-los activats 

Trucada telefònica 

Coordinar l’Equip d’Intervenció  

Confirmar la desconnexió de les instal·lacions i serveis  

 

Ordenar l’assegurament de 
la zona afectada pel risc 
extern per evitar 
conseqüències sobre la vida 
de les persones 

Mai posar en perill l’Equip 
d’Intervenció ni la pròpia 
persona 

 

Ordenar l’assegurament de 
la zona afectada pel risc 
extern per facilitar la 
intervenció posterior dels 
bombers 

 

 
Donar suport a les tasques 
d’evacuació  

Informar els equips externs d’emergència de la situació i de 
les accions preses  

 Posar-se a disposició dels  

 equips externs d’emergència  

Informar el/la Cap d’Emergència sobre l’evolució de l’incident Trucada telefònica 

Informar el/la Cap de l’Emergència del final de les tasques 
d’intervenció 

Trucada telefònica 

ACCIDENT TRANSPORT MERCADERIES PERILLOSES / RISC QUÍMIC 

CONAT O ALERTA EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

Valorar les conseqüències del risc extern sobre el centre i els 
seus ocupants 

Desplaçament in situ 

Informar el/la Cap d’Emergència de la situació de l’incident Trucada telefònica 

Contactar amb els membres de l’Equip d’Intervenció per 
mantenir-los activats 

Trucada telefònica 

Coordinar l’Equip d’Intervenció  

Confirmar la desconnexió de les instal·lacions i serveis  

 
Ordenar l’assegurament de 
l’edifici per impedir l’afectació 
del risc extern 

Mai posar en perill l’Equip 
d’Intervenció ni la pròpia 
persona 

 
Donar suport a les tasques 
de confinament  
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Informar els equips externs d’emergència de la situació i de 
les accions preses  

 
Posar-se a disposició dels 
equips externs d’emergència  

Informar el/la Cap d’Emergència sobre l’evolució de l’incident Trucada telefònica 

Informar el/la Cap de l’Emergència del final de les tasques 
d’intervenció 

Trucada telefònica 

ACCIONS DE RETORN A LA NORMALITAT 

Informar el/la Cap de l’Emergència del final de les tasques d’intervenció. 
D’acord amb els equips d’intervenció externs, proposar al/a la Cap de l’Emergència la 
desactivació del PAU un cop assegurada l’operativitat de la instal·lació.  
Recollir tota la informació disponible sobre l’evolució de l’incident 
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4 Protocol d’actuació per l’equip d’Intervenció 
 

PROTOCOL 
D’ACTUACIÓ 04 

EQUIP D’INTERVENCIÓ 

NOM I COGNOMS 
Titular:  

Suplent:  

TELÈFON DE CONTACTE 
Titular:  
Suplent :  

INSTRUCCIONS GENERALS 

CONAT O ALERTA EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

Actuar amb calma  

No posar mai en perill la integritat física  

Auxiliar les persones en situació de perill Informar al/la Cap 
d’Intervenció de les accions 
desenvolupades 

Evitar la propagació de l’emergència utilitzant els mitjans al 
seu abast 

Informar al/la Cap d’Intervenció sobre l’evolució del sinistre Trucada telefònica 

Seguir  en  tot  moment  les   instruccions  del/de  la   Cap 
d’Intervenció. 

 

INCENDI / EXPLOSIÓ / FALLADA SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC / AVIS DE BOMBA 

CONAT O ALERTA EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

Dirigir-se al lloc de l’incident en ser alertats  

Informar al/la Cap d’Intervenció de la situació de l’incident  

Seguir les instruccions del/de la Cap d’Intervenció  

Extingir el foc amb els mitjans d’extinció disponibles 

Mai posar en perill la 
integritat personal 

Tancar subministraments d’energia 

 
Retirar els elements que 
puguin accentuar la 
propagació de l’incendi 

Allunyar les persones que es 
trobin a les proximitats del 
conat d’incendi 

 

 
Rescatar les persones 
afectades per l’incendi 

 
Posar-se a disposició dels 
bombers  

Comunicar al/la Cap d’Emergència l’evolució de l’incident  

INCENDI FORESTAL / INUNDACIÓ / RISC SÍSMIC / NEVADES 

CONAT O ALERTA EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 
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Rebre l’avís d’activació del/ de la Cap d’Intervenció  

Posar-se a disposició del/ de la Cap d’Intervenció  

Donar suport a les tasques d’evacuació si són requerits pel/ 
per la Cap d’Intervenció  

ACCIDENT TRANSPORT MERCADERIES PERILLOSES / RISC QUÍMIC 

CONAT O ALERTA EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

Rebre l’avís d’activació del/ de la Cap d’Intervenció  

Posar-se a disposició del/ de la Cap d’Intervenció  

Donar suport a les tasques de confinament si són requerits 
pel/ per la Cap d’Intervenció  

En cas de confinament, comprovar d’estanqueïtat de les 
portes i finestres exteriors  

ACCIONS DE RETORN A LA NORMALITAT 

Informar el/la Cap d’Intervenció del final de les tasques d’intervenció 

Revisar el material utilitzat durant la intervenció i sol·licitar la seva reposició 

Avaluar la idoneïtat dels mitjans d’intervenció disponibles al centre en funció de l’experiència 
de l’incident 
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5 Protocol d’actuació per l’equip de suport a l’evacuació i 
el confinament 

 

PROTOCOL 
D’ACTUACIÓ 05 

EQUIP DE SUPORT A L’EVACUACIÓ I 
CONFINAMENT 

NOM I COGNOMS 
Titular:  

Suplent:  

TELÈFON DE CONTACTE 
Titular:  
Suplent :  

INSTRUCCIONS GENERALS 

CONAT O ALERTA EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

Actuar amb calma  

No posar mai en perill la integritat física  

Informar el/la Cap d’Emergència de l’evolució de les tasques 
encomanades 

Trucada telefònica 

Seguir les instruccions del Cap d’Emergència  

INCENDI / EXPLOSIÓ / FALLADA SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC / AVIS DE BOMBA 

CONAT O ALERTA EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

Dirigir-se a les vies d’evacuació en ser alertats  

Informar al/la Cap d’Emergència del nombre de persones que 
es troba a l’edifici 

 

 
Dirigir als ocupants a les vies 
d’evacuació segura 

Mantenir la calma i 
transmetre seguretat a les 
persones evacuades o 
confinades 

 

Assegurar una evacuació 
ràpida i ordenada, prestant 
l’ajut a totes aquelles 
persones que tinguin 
dificultats de moviment 

 
Indicar el punt de reunió a les 
persones evacuades 

 
No permetre la tornada a les 
zones evacuades 

 
Comprovar que les zones 
evacuades quedin buides 

 
Comprovar que els serveis 
de gas, aigua i electricitat 
han estat tancats 

 
Fer el recompte de les 
persones evacuades 

Informar el/la Cap d’Emergència de l’evolució de les tasques 
encomanades  

Seguir les instruccions del Cap d’Emergència  
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INCENDI FORESTAL / INUNDACIÓ / RISC SÍSMIC / NEVADES 

CONAT O ALERTA EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

Dirigir-se a les vies d’evacuació en ser alertats  

Informar al/la Cap d’Emergència del nombre de persones que 
es troba a l’edifici  

 
Dirigir als ocupants a les vies 
d’evacuació segura 

Mantenir la calma i 
transmetre seguretat a les 
persones evacuades o 
confinades 

 

Assegurar una evacuació 
ràpida i ordenada, prestant 
l’ajut a totes aquelles 
persones que tinguin 
dificultats de moviment 

 Indicar el punt de reunió a les 

 persones evacuades 

 
No permetre la tornada a les 
zones evacuades 

 
Comprovar que les zones 
evacuades quedin buides 

 
Comprovar que els serveis 
de gas, aigua i electricitat han 
estat tancats 

 
Fer el recompte de les 
persones evacuades 

Informar el/la Cap d’Emergència de l’evolució de les tasques 
encomanades  

Seguir les instruccions del Cap d’Emergència  

ACCIDENT TRANSPORT MERCADERIES PERILLOSES / RISC QUÍMIC 

CONAT O ALERTA EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

Dirigir-se al les portes de sortida en ser alertats  

Informar al/la Cap d’Emergència del nombre de persones que 
es troba a l’edifici 

 

 
Comunicar a les persones 
que es troben al centre les 
instruccions de confinament 

Mantenir la calma i 
transmetre seguretat a les 
persones evacuades o 
confinades 

 
Comprovar que les persones 
que es troben al centre han 
estat confinades 

 

Assegurar el tancament de 
les obertures exteriors de 
l’edifici –portes, finestres, 
celoberts, etc.- 

 
Fer el recompte de les 
persones confinades 

Informar el/la Cap d’Emergència de l’evolució de les tasques 
encomanades  

Seguir les instruccions del Cap d’Emergència  
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ACCIONS DE RETORN A LA NORMALITAT 

Informar el/la Cap d’Emergència del final de les tasques d’evacuació o confinament 

Coordinar el retorn del personal a la seva activitat normal 

Traslladar les dades de les tasques desenvolupades al/la Cap d’Emergència 

Fer les propostes de millora de les vies d’evacuació, punts de reunió i espais de confinament, 
si fos el cas 
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6 Protocol d’actuació per l’equip de Primers Auxilis 

 

PROTOCOL 
D’ACTUACIÓ 06 

EQUIP DE PRIMERS AUXILIS 

NOM I COGNOMS 
Titular:  

Suplent:  

TELÈFON DE CONTACTE 
Titular:  
Suplent :  

INSTRUCCIONS GENERALS 

CONAT O ALERTA EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

Rebre del/de la Cap d’Emergència l’ordre d’intervenir 
Mantenir el telèfon mòbil 
operatiu en tot moment 

Actuar amb calma  

No posar mai en perill la integritat física  

Informar el/la Cap d’Emergència de l’evolució de les tasques 
encomanades 

 

Trucada telefònica 

Seguir les instruccions del Cap d’Emergència  

INCENDI / EXPLOSIÓ / FALLADA SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC / AVIS DE BOMBA 

CONAT O ALERTA EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

Dirigir-se al lloc de l’incident en ser alertats 
Mai posar en perill la 
integritat personal 

Identificar el nombre de persones afectades pel risc extern i 
el seu estat  

Informar al/la Cap d’Emergència del nombre de persones 
ferides per l’incident  

Confirmar l’activació dels serveis sanitaris externs  

Prestar la primera assistència a les persones ferides, donant 
prioritat a les lesions que puguin comportar algun risc per a la 
vida de l’accidentat 

Mai posar en perill la 
integritat personal 

 
Decidir si la gravetat d’algun 
ferit requereix l’ajuda dels 
serveis sanitaris externs 

 

 
Informar de les possibles 
baixes ocasionades  

 

Informar al/la Cap 
d’Emergència de la 
localització dels 
hospitalitzats, si fos el cas 

Cal recollir les dades de 
l’ambulància que ha fet el 
trasllat i el centre sanitari 

 
Col·laborar en el trasllat de 
les persones accidentades  

 
Col·laborar amb els serveis 
sanitaris externs  
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INCENDI FORESTAL / INUNDACIÓ / RISC SÍSMIC / NEVADES 

CONAT O ALERTA EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

Identificar el nombre de persones afectades pel risc extern i 
el seu estat 

Mai posar en perill la 
integritat personal 

Informar al/la Cap d’Emergència del nombre de persones 
ferides per l’incident  

Confirmar l’activació dels serveis sanitaris externs  

Prestar la primera assistència a les persones ferides, donant 
prioritat a les lesions que puguin comportar algun risc per a la 
vida de l’accidentat 

Mai posar en perill la 
integritat personal 

 
Decidir si la gravetat d’algun 
ferit requereix l’ajuda dels 
serveis sanitaris externs 

 

 
Informar de les possibles 
baixes ocasionades  

 Informar al/la Cap Cal recollir les dades de 

 
d’Emergència de la 
localització dels hospitalitzats, 
si fos el cas 

l’ambulància que ha fet el 
trasllat i el centre sanitari 

 
Col·laborar en el trasllat de 
les persones accidentades 

 

 
Col·laborar amb els serveis 
sanitaris externs 

 

 
Preveure les conseqüències 
per a la salut de les persones 
per l’afectació al risc extern 

Recollir les necessitats 
mèdiques de les persones que 
han estat evacuades 

ACCIDENT TRANSPORT MERCADERIES PERILLOSES / RISC QUÍMIC 

CONAT O ALERTA EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

Identificar el nombre de persones afectades pel risc extern i 
el seu estat 

Mai posar en perill la 
integritat personal 

Informar al/la Cap d’Emergència del nombre de persones 
ferides per l’incident  

Confirmar l’activació dels serveis sanitaris externs  

Prestar la primera assistència a les persones ferides, donant 
prioritat a les lesions que puguin comportar algun risc per a la 
vida de l’accidentat 

Mai posar en perill la 
integritat personal 

 Decidir si la gravetat d’algun 
ferit requereix l’ajuda dels 
serveis sanitaris externs 

 

 Informar de les possibles 
baixes ocasionades  

 Preveure les conseqüències 
per a la salut de les persones 
per l’afectació al risc extern 

Recollir les necessitats 
mèdiques de les persones 
que han estat confinades 

ACCIONS DE RETORN A LA NORMALITAT 
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Informar el/la Cap d’Emergència del final de les tasques d’atenció sanitària 

Revisar el material utilitzat durant la intervenció i sol·licitar la seva reposició 

Fer el seguiment de les persones ferides durant l’incident 

Avaluar la idoneïtat dels mitjans sanitaris disponibles al centre en funció de l’experiència de 
l’incident 
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7 Protocol d’actuació per la persona responsable de la 
recepció de l’ajuda externa 

 

PROTOCOL 
D’ACTUACIÓ 07 

PERSONA RESPONSABLE DE LA 
RECEPCIÓ DE L’AJUDA EXTERNA 

NOM I COGNOMS 
Titular:  

Suplent:  

TELÈFON DE CONTACTE 
Titular:  
Suplent :  

INSTRUCCIONS GENERALS 

CONAT O ALERTA EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

Actuar amb calma  

No posar mai en perill la integritat física  

Mantenir  lliure  d’obstacles  la  zona  d’estacionament  dels 
vehicles dels equips d’ajuda externa 

Sol·licitar la col·laboració de 
les forces i cossos de seguretat 
si fos necessari 

Proporcionar les primeres dades als equips d’ajuda externa 
sobre l’incident 

Facilitar una còpia del PAU 

Facilitar el contacte dels equips d’ajuda externa amb el Cap 
d’Intervenció 

Tenir el telèfon disponible o 
la localització física 

Informar al/la Cap d’Emergència sobre l’arribada dels mitjans 
d’ajuda externs 

Trucada telefònica 

Seguir  en  tot  moment  les   instruccions  del/de  la   Cap 
d’Emergència 

 

INCENDI / EXPLOSIÓ / FALLADA SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC / AVIS DE BOMBA 

CONAT O ALERTA EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

Rebre l’avís d’activació del Cap d’Emergència 
Mantenir el telèfon mòbil 
operatiu 

Dirigir-se al lloc d’arribada dels equips d’ajuda externa en ser 
Alertats 

Mai posar en perill la 
integritat personal 

Informar al/la Cap d’Emergència del nombre i tipus d’equips 
d’emergència que han arribat al centre 

Trucada telefònica 

INCENDI FORESTAL / INUNDACIÓ / RISC SÍSMIC / NEVADES 

CONAT O ALERTA EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

Rebre l’avís d’activació del Cap d’Emergència 
Mantenir el telèfon mòbil 
operatiu 

Dirigir-se al lloc d’arribada dels equips d’ajuda externa en ser 
Alertats 

Mai posar en perill la 
integritat personal 

Informar al/la Cap d’Emergència del nombre i tipus d’equips 
d’emergència que han arribat al centre 

Trucada telefònica 
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ACCIDENT TRANSPORT MERCADERIES PERILLOSES / RISC QUÍMIC 

CONAT O ALERTA EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

Rebre l’avís d’activació del Cap d’Emergència 
Mantenir el telèfon mòbil 
operatiu 

Dirigir-se al lloc d’arribada dels equips d’ajuda externa en ser 
alertats sense sortir a l’exterior de l’edifici 

Mai posar en perill la 
integritat personal 

Informar al/la Cap d’Emergència del nombre i tipus d’equips 
d’emergència que han arribat al centre 

Trucada telefònica 

ACCIONS DE RETORN A LA NORMALITAT 

Informar el/la Cap d’Emergència del final de les tasques de recepció de l’ajuda externa 

Revisar la zona d’estacionament dels vehicles dels serveis d’emergència 

Avaluar la idoneïtat dels espais d’estacionament dels vehicles dels serveis d’emergència 
externs disponibles al centre en funció de l’experiència de l’incident 

 

 

 

 




