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INSTRUCCIONS A SEGUIR EN CAS D’EMERGÈNCIA 

EQUIP D’EMERGÈNCIA: 

DIRECTOR DE L’EMERGÈNCIA 

X S.L. 

1. Dirigir-se inicialment, juntament amb el Cap d'Intervenció, al lloc de l'emergència, 
per a visualitzar i valorar la gravetat de la mateixa. En el cas de risc d'origen 
extern, no és necessari que acudeixi al lloc de l'emergència.  

2. Si ho considera necessari, activar el Pla de Autoprotección i determinar el nivell de 
l'emergència (parcial o general). 

3. Dirigir-se al CECOM (Centre de Comunicacions), per a coordinar l'enviament 
d'ajudes internes disponibles i sol· licitar aquelles ajudes externes que consideri 
necessàries per al control de la situació.  

4. Dirigir, coordinar i supervisar totes les actuacions a desenvolupar durant la situació 
d'emergència (procediment d'actuació a implementar pels diferents Equips 
d'Emergència, comunicacions exteriors tals com Bombers o Assistència Sanitària, 
evacuació d'edificis o de l'establiment, etc.).  

5. Avaluar la gravetat de la situació d'emergència mantenint comunicació contínua 
amb el Cap d'Intervenció, la seva possible evolució, així com les seves 
conseqüències, prenent les mesures adequades, entre elles, informar a l'Adreça 
en el cas d'Emergència General o constituir l'Equip Assessor del Director de 
l'Emergència.  

6. En funció de la gravetat i evolució de la situació d'emergència, pot ordenar el 
trasllat del CECOM a altre lloc habilitat per a tal fi.  

7. Decretar la fi de la situació d'emergència.  

8. Una vegada finalitzada la situació d'emergència, elaborar un informe d'investigació 
de l'accident, contemplant l'origen i causes de l'accident, l'avaluació del nivell de 
danys de les instal· lacions, l'avaluació de l'eficàcia i operativitat del Pla de 
Autoprotección, l'avaluació de la coordinació amb els Serveis Externs, així com les 
propostes de canvis organitzatius o operatius del Pla de Autoprotección.  

Ordenar en el menor temps possible la reposició dels mitjans utilitzats en la resolució de la 

situació d'emergència. 
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INSTRUCCIONS A SEGUIR EN CAS D’EMERGÈNCIA 

EQUIP D’EMERGÈNCIA: 

EQUIP ASSESSOR DEL DIRECTOR DE 

L’EMERGÈNCIA 

X S.L. 

1. En cas de ser requerida la seva presència pel director de l'Emergència, dirigir-se al 
CECOM (Centre de Comunicacions). 

2. Assessorar al Director de l'Emergència i col· laborar amb ell en tots aquells temes 
sobre la instal· lació, sobre l'emergència, sobre l'estructura del Pla d’Autoprotecció 
o altres que consideri oportú per a ajudar a resoldre l'Emergència. 
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INSTRUCCIONS A SEGUIR EN CAS D’EMERGÈNCIA 

EQUIP D’EMERGÈNCIA: 

EQUIP D’INTERVENCIÓ 

X S.L. 

1. NO ASSUMIR RISCOS INNECESSARIS 

2. Dirigir-se al lloc de l’emergència amb l’equip, amb el material d’intervenció 
adequat. 

3. Seguir les ordres del Cap d’Intervenció. 

4. Seguir el procediment d’actuació corresponent a l’accident que té lloc. 
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INSTRUCCIONS A SEGUIR EN CAS D’EMERGÈNCIA 

EQUIP D’EMERGÈNCIA: 

EQUIP D’ALARMA I EVACUACIÓ 

X S.L. 

1. NO ASSUMIR RISCOS INNECESSARIS 

2. El responsable de l'Equip d'Alarma i Evacuació establirà, juntament amb el Cap 
d'Intervenció, la ruta/s òptima/s d'evacuació cap a un lloc segur.  

3. AL rebre l'ordre d'evacuació, els membres de l'Equip d'Alarma i Evacuació dirigiran 
a tot el personal cap a un dels Punts de Reunió o bé cap a on determini el Director 
de l'Emergència, en funció de l'evolució del succés. L'evacuació haurà de portar-se 
a terme de forma ràpida i el més organitzada possible. 

4. Els membres de l'Equip d'Alarma i Evacuació no permetran tornar a ningú al seu 
lloc de treball una vegada ho hagin abandonat. 

5. En cas que existeixin ferits, intoxicats o atrapats que no puguin evacuar pels seus 
propis mitjans, conducta a l'evacuació assistida. 

6. Efectuar un escombrat del seu sector per a comprovar que no ha quedat ningú. 

7. Una vegada en el Punt de Reunió, efectuaran el recompte del personal, per a 
conèixer el possible personal que hagi quedat en les instal· lacions, notificant al 
Director de l'Emergència les absències detectades. 
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INSTRUCCIONS A SEGUIR EN CAS D’EMERGÈNCIA 

EQUIP D’EMERGÈNCIA: 

EQUIP DE SUPORT DE MANTENIMENT 

X S.L. 

1. NO ASSUMIR RISCOS INNECESSARIS 

2. Dirigir-se, amb el material d'intervenció adequat, al lloc de l'emergència, romanent 
en zona segura (fora de la Zona d'Intervenció), quedant a la disposició del Cap 
d'Intervenció. 

3. Informar als bombers del lloc de l’emergència. 

4. Col· laborar en la parada segura de les instal· lacions. 

5. Col· laborar amb el Cap d'Intervenció en les tasques de suport que li siguin 
encomanades:  

• Desconnexió de quadres elèctrics locals. 

• Tancament de vàlvules (gas, oli, etc.). 

• Aportació de mitjans d'actuació. 

6. Mantenir informat al Cap d'Intervenció, quan aquest ho requereixi. 

7. En cas de rebre l'ordre d'evacuació, informar de l'estat en el qual han quedat tots 
els sistemes i dirigir-se a l'instant de Reunió, confirmant la informació donada amb 
anterioritat.  
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INSTRUCCIONS A SEGUIR EN CAS D’EMERGÈNCIA 

EQUIP D’EMERGÈNCIA: 

EQUIP DE PRIMERS AUXILIS 

X S.L. 

1. NO ASSUMIR RISCOS INNECESSARIS 

2. Seguint les ordres del Cap d'Intervenció, portar a terme la pràctica de primers 
auxilis o col· laborar en el diagnòstic de la gravetat de la persona accidentada. 

3. En cas necessari, sol· licitar al Cap d'Intervenció la petició d'ajuda externa. 

4. Mantenir en tot moment informat al Cap d'Intervenció sobre l'estat dels ferits, les 
possibles baixes ocasionades per l'emergència i la localització dels hospitalitzats, 
si els hagués.  

5. Una vegada controlada l'emergència, reconèixer al personal que hagi intervingut 
en el control de la mateixa, considerant els possibles efectes diferits de les 
substàncies a les quals hagin estat exposats   
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INSTRUCCIONS A SEGUIR EN CAS D’EMERGÈNCIA 

EQUIP D’EMERGÈNCIA: 

SERVEI DE VIGILÀNCIA 

X S.L. 

1. NO ASSUMIR RISCOS INNECESSARIS 

2. Quedar a la disposició del Director de l'Emergència. 

3. Facilitar l'entrada a les instal· lacions dels Bombers i dels Serveis Externs 
d'Emergència, informant del lloc de l'emergència. 

4. Prohibir l'entrada/sortida de qualsevol personal aliè a l'emergència. 

5. Mantenir els accessos a les instal· lacions buidats i lliures d'obstacles.  

6. Realitzar les cridades de petició d'auxili que li siguin encomanades. 

7. Disposar d'un control del personal existent en les instal· lacions, vehicles, registre 
de víctimes ateses en les instal· lacions i evacuades als centres sanitaris, etc. 
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INSTRUCCIONS A SEGUIR EN CAS D’EMERGÈNCIA 

EQUIP D’EMERGÈNCIA: 

PERSONAL EXTERN 

X S.L. 

1. NO ASSUMIR RISCOS INNECESSARIS 

2. Si presencia una situació accidental o de risc important en les instal· lacions, 
comunicar aquesta situació a la persona de plantilla més propera i sortir de la zona 
afectada. 

3. Si es troba solament en les instal· lacions, activar el polsador d'alarma més proper 
(si ho hagués), sortir de la zona afectada i comunicar aquesta situació a la persona 
més propera. 

4. Deixar en condicions segures els equips o instal· lacions amb els quals estigui 
treballant. 

5. Seguint les indicacions del personal de Planta, en cas d'evacuació, dirigir-se cap al 
Punt de Reunió. 

6. Si és necessari abandonar la instal· lació, comunicar-lo a Porteria o a la persona 
visitada. 

TELÈFONS D'EMERGÈNCIA (PORTERIA) 

XXXX (des d'un telèfon interior) 

XXXXXXXX XXXXXXXX (des d'un telèfon exterior) 

INSTRUCCIONS A SEGUIR EN CAS D'EVACUACIÓ: 

 

1. Sortir del lloc que es trobi, seguint les vies d'evacuació o bé les instruccions del 
personal de plantilla. 

2. Una vegada es trobi en el Punt de Reunió, avisar a la persona que li atén 
habitualment i no abandonar les instal· lacions de la fàbrica fins que l'hi indiquin. 
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INSTRUCCIONS A SEGUIR EN CAS D’EMERGÈNCIA 

EQUIP D’EMERGÈNCIA: 

PERSONAL SENSE MISSIÓ ASSIGNADA A 

L’EMERGÈNCIA 

X S.L. 

1. NO ASSUMIR RISCOS INNECESSARIS 

2. Si presencia una situació accidental o de risc important en les instal· lacions, 
comunicar aquesta situació al seu responsable més immediat o a Porteria i sortir de 
la zona afectada. 

3. Deixar en condicions segures els equips o instal· lacions amb els quals estigui 
treballant. 

4. Quedar a la disposició del responsable immediat. 

5. En cas d'evacuació, dirigir-se a l'instant de Reunió. 

6. Si és necessari abandonar la instal· lació, comunicar-lo a Porteria.  

7. Al decretar-se la fi de la situació d'emergència, tornar al seu lloc de treball, seguint 
les instruccions del seu responsable immediat. 

 


