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Resum del treball 

Durant l’any 2018 Bombers de Barcelona van realitzar un total de 20.053 intervencions, el que 

suposa una mitjana de 55 intervencions per dia. Un cop finalitzada cada una d’aquestes 

intervencions es realitza un informe oficial on queden recollides totes les actuacions 

realitzades. Aquests informes són essencials tant per la operativa de l’organització com també 

per donar suport a altres institucions externes que participen en activitats post-incident. Un 

29% de les intervencions diàries es comuniquen a altres institucions com poden ser Serveis 

Judicials, departaments de l’Ajuntament o de la Generalitat, Serveis Socials etc. Tot i així en 

l’actualitat s’utilitza un sistema obsolet que no cobreix les necessitats actuals ni futures dels 

Bombers de Barcelona. 

L’objectiu d’aquest projecte és realitzar un estudi en profunditat de la situació actual d’aquesta 

part del funcionament dels Bombers de Barcelona, dissenyar un sistema que ofereixi el suport 

esperat a cada una de les parts interessades i elaborar l’especificació del plec de 

característiques funcionals i tècniques de la licitació pública per el desenvolupament del futur 

sistema, que juntament amb la documentació de l’anàlisi de la situació actual servirà com a 

guia per l’equip de desenvolupament.  

S’ha seguit una metodologia orientada a l’usuari i basada en l’anàlisi dels processos i activitats 

que aquests realitzen, que ha permès definir un sistema d’informació alineat a l’estratègia de 

l’organització i que  cobreixi les debilitats del sistema d’informació actual i aprofiti les 

oportunitats que ofereixen les noves tecnologies per estar a l’altura de les necessitats dels 

Bombers de Barcelona.  

Les principals línies que caracteritzaran el nou sistema d’informació seran  l’adequació als 

factors que condicionen les activitats que  realitzen els Bombers de Barcelona juntament amb 

la introducció a  la recollida de dades in-situ al lloc de l’incident a través de tauletes. I a nivell 

no-operatiu l’explotació de les dades que es recullen en els Informes. 

 

Resumen del Trabajo 

Durante el año 2018 Bomberos de Barcelona realizaron un total de 20.053 intervenciones, lo 

que supone una media de 55 intervenciones por día. Una vez finalizada cada una de estas 

intervenciones se realiza un informe oficial de intervención dónde quedan recogidas todas las 

actuaciones realizadas. Estos informes son esenciales tanto para la operativa de la 

organización como también para dar soporte a otras instituciones externas que participan en 

actividades post-incidente. Un 29% de las intervenciones diarias se comunican a otras 

instituciones como puede ser los Servicios Judiciales, departamentos del Ayuntamiento o de la 

Generalitat, Servicios Sociales etc Aún así en la actualidad se utiliza un sistema obsoleto que no 

cubre las necesidades actuales ni futuras de los Bomberos de Barcelona. 

El objetivo de este proyecto es realizar un estudio en profundidad de la situación actual de 

esta parte del funcionamiento de los Bomberos de Barcelona, diseñar un sistema que ofrezca 

el soporte esperado a cada una de las partes interesadas y elaborar la especificación del 

pliegue de características funcionales y técnicas de la licitación pública para el desarrollo del 

futuro nuevo sistema, que juntamente con la documentación del anàlisi de la situación actual 

servirá como guía para el equipo de desarrollo. 
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Se ha seguido una metodología orientada al usuario y basada en el analisi de procesos y 

actividades que estos realizan, que ha permitido definir un sistema de información alineado a 

la estrategia de la organización y que cubra las debilidades del actual sistema de información y 

aproveche las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para estar a la altura de las 

necesidades de los Bomberos de Barcelona.   

Las principales líneas que caracterizan el nuevo sistema de información serán la adecuación a 

los factores que condicionan las actividades que realizan los Bomberos de Barcelona así como 

la introducción en la recogida de datos in-situ en el lugar del incidente a través de dispositivos 

tablet. Y a nivel no-operativo la explotación de los datos que se recopilan a través de los 

informes. 

 

Abstract 

The Barcelona Fire Service responded to a total of 20,053 incidents during 2018, an average of 

55 incidents a day. After each intervention, they have to file a report stating the events of the 

incident. Said reports are essential, both for the internal operative of the organization and 

other entities that take part in post-incident activities. Institutions like Legal Services, the City 

Council and government bodies, among others, receive 29% of these day to day intervention 

reports. However, the Barcelona Fire Service currently uses an obsolete system that cannot 

fulfil their actual and future requirements. 

 

The main objective of this project is to perform a detailed analysis of the current state of the 

Fire Service’s reporting and the designing of a new system, capable of fulfilling all user 

requirements, as well as providing with the technical documentation needed to develop said 

system in the future, in compliance with public contract legislation. This documentation, 

together with the current situation analysis, will serve as the main guide to the development 

team. 

 

A user-oriented methodology based on process analysis has been used, to ensure the correct 

alignment between the information system and the Fire Service’s strategy. This guarantees the 

solving of current weaknesses and the ability to seize the opportunities new technologies 

provide. 

 

The new system will be characterised by its adequation to specific factors the Barcelona Fire 

Service faces and the activities they take part in, as well as the use of tablets for in-situ 

information gathering. In terms of non-operational activities, the new system will use data 

from reports to implement decision-making improvements. 
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1 Introducció 

Aquest document consisteix en el Treball de Final de Grau (TFG) de la titulació del Grau en 

Enginyeria Informàtica (GEI), emmarcat en la seva especialitat de Sistemes d’Informació (SI), 

impartit a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) de la Universitat Politècnica de 

Catalunya (UPC). 

Es tracta d’un projecte real, desenvolupat en el marc de les pràctiques acadèmiques del grau 

realitzades a l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona (IMI), i concretament formant part 

de la Direcció d’Estratègia i Nous Projectes.  

La tasca principal d’aquesta Direcció és donar suport en matèria TIC a les diferents àrees de 

l’Ajuntament de Barcelona. En aquest cas l’objectiu concret és posar a disposició del Servei de 

Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) solucions de sistemes i tecnologies 

d’informació innovadores als problemes i necessitats de l’organització.  

1.1 Contextualització  

1.1.1 L’ Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona 

L’IMI és un organisme autònom local de l’Ajuntament de Barcelona, i té com a objectiu social 

el disseny, el desenvolupament i l’explotació dels sistemes informàtics municipals, seguint 

l’estratègia marcada per l’ajuntament. 

Es va construir el 21 de Juliol de 1989 (1) i des de fa més de 25 anys, presta serveis a 

l’Ajuntament de Barcelona i a les gerències municipals. Concretament desenvolupa les 

següents tasques: (2)  

 Participa en el disseny i execució de l’estratègia TIC de l’Ajuntament de Barcelona. 

 Ofereix assessorament i suport en tots aquells projectes o programes de l’Ajuntament 

que requereixen una estratègia de sistemes d’informació i telecomunicacions. 

 Impulsa i executa projectes tecnològics per a l’Ajuntament de Barcelona. 

A més, gestiona la relació amb els mercats de proveïdors de noves tecnologies i administra el 

pressupost en matèria TIC. 

Les àrees principals que l’IMI dóna suport són:  

 Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica 

 Àrea d’Ecologia Urbana  

 Àrea d'Agenda 2030, Transició Digital i Esports 

 Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 

 Àrea de Seguretat i Prevenció 

 Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 
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Entre elles l’Àrea de Seguretat i prevenció té com a objectiu (3) liderar  les  polítiques  de  

prevenció,  seguretat  i  protecció  civil  a  Barcelona, en  col·laboració  i  coordinació  amb  la  

resta  d’organitzacions   i   cossos competents en la matèria.  

Un d’aquests cossos competents en la matèria i conjuntament amb el qual es desenvoluparà 

aquest projecte és el cos de Bombers de Barcelona. 

1.1.2 Bombers de Barcelona 

El Servei de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvaments (SPEIS), més conegut popularment com 

a Bombers de Barcelona, ha desenvolupat un paper crucial a la ciutat de Barcelona des de que 

es va fundar, a principis del segle XIX, portant a terme una encomiable tasca d’ajut i auxili als 

ciutadans.  

La seva evolució ha estat paral·lela a la de la societat, a la qual ha consagrat sempre esforços i 

dedicació, aplicant les tecnologies més avançades de cada època i utilitzant les eines més 

modernes.    

1.1.2.1 Funcions i organització 

Malgrat   que   el   Cos   de   Bombers   sempre   s'ha   relacionat   amb   l'extinció d'incendis, 

realitza  un  ventall  molt  ampli  d'intervencions,  que  van  des  de l'auxili  de   persones  en  

perill  o  atrapades  (esfondraments,  accidents  de circulació, etc.) fins al rescat d'animals o 

l'actuació en cas de fuites.  

Les competències del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de 

Barcelona vénen regulades per la llei de Bases de Règim Local (llei 7/1985), per la llei de 

Protecció Civil 2/1985 de l’Estat, i la llei 4/1997 de Protecció Civil, la llei 5/1994 i per l’Estatut 

de Catalunya de 2006 en els seus articles 87 i 132 (llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol). 

Aquestes competències s’agrupen en: 

1- Prevenció 
Executar tasques d'investigació post-sinistre, relacionades amb el marc legal sectorial 
de condicions de protecció contra incendis, amb l'objectiu d'extreure conclusions per a 
la millora i interpretació del seu redactat. 

2- Protecció Civil 
Executar tasques d’anàlisi i investigació en el marc de la gestió integral de les 
emergències per tal de millorar-ne les gestions futures dels plans d’emergències i 
minimitzar-ne el risc i afavorir la resiliència de la ciutat. 

3- Operatives o d’intervenció  
Emetre informe escrit de totes les intervencions i si s'escau procedir a l'anàlisi i 
avaluació dels fets recollits. 

4- Gestió interna i de control de la Qualitat 
Establir sistemes de control i seguiment de totes les actuacions dutes a terme pel 
Servei amb l'objectiu de poder incidir en els aspectes de gestió interna i externa i així 
poder mantenir els índex de qualitat i eficàcia garantint els estàndards de seguretat 
pels ciutadans i el personal propi. 

5- Investigació de sinistres 
Realitzar les investigacions post-sinistre de tots els serveis d’incendis amb víctimes o 
danys greus a les edificacions. 
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Per tal de assumir aquestes competències, l’SPEIS s’organitza en tres divisions diferents, 
dependents de la direcció. A l’hora, de cada divisió en depenen diferents unitats que 
assumeixen competències concretes.  

A part d’aquestes unitats, el cos de Bombers disposa de 7 parcs ubicats estratègicament en 

diferents punts de la ciutat, coordinats per el Centre Gestor d’Emergències (CGE), integrat a la 

Sala Conjunta de Comandament amb la Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra i SEM (Sistema 

d’emergències Mèdiques) on es gestionen tots els recursos humans i materials del servei. 

 

Il·lustració 1:Organigrama SPEIS [font: (4) ] 

 

1.1.2.2 Objectius Estratègics 2014-2025 

El Pla Director 2014-2025 dels Bombers de Barcelona articula un sistema que, en un horitzó 

temporal a mig termini, defineix els seus objectius estratègics: 

1. Garantir la màxima eficiència dels serveis de l’Ajuntament de Barcelona, amb una 

gestió eficaç de tots els recursos disponibles. 

2. Optimitzar la distribució dels recursos disponibles al territori, de dels parcs de 

bombers del SPEIS, els recursos humans i materials i la seva formació, per tal de 

garantir el servei a tots els ciutadans en el mínim temps possible que permeti 

minimitzar al màxim l’afectació i els seus costos humans, materials i econòmic. 

Dimensionar els parcs de bombers, tant pel que fa a les dotacions com als equips i 

infraestructures, així com l’estructura tècnica de suport al compliment normatiu i 

d’inspecció. 

3. Gestió Integral d’Emergències, estructurant i dimensionant l’organització de tots els 

elements del SPEIS (Bombers, plans d’emergència, CGE, comandament i coordinació, 

112, per millorar la coordinació, ja sigui per les activacions pròpies dels plans 

d’emergència, com en qualsevol actuació multisectorial. 

4. Definir la carrera vertical i horitzontal de bombers. Especialitats. 



1. Introducció      

10 
 

1.1.2.3 Infraestructura de Sistemes d’Informació  

El cos de Bombers de Barcelona disposa d’un entorn de sistemes i tecnologies d’informació 

que donen suport al conjunt d’activitats i accions que es realitzen en el conjunt de la 

organització. 

A nivell general existeixen diferents sistemes que donen servei al conjunt de l’organització i 

altres que estan dedicats específicament a una Unitat o Divisió de l’SPEIS concreta. 

L’entorn principal que el sistema objecte d’estudi ofereix suport és l’entorn d’Operacions, on 

l’objectiu principal és el suport a les intervencions dels Bombers. Aquest entorn disposa d’una 

infraestructura de sistemes d’informació centralitzada anomenada Mycelium. 

Aquesta infraestructura centralitzada  compte amb l’aplicatiu Dispatcher com a  component 

principal d’aquesta estructura. Dispatcher és un sistema de despatxat, compartit amb la 

Guardia Urbana (GUB) per a la recepció i gestió dels incidents d’emergències, seguretat 

ciutadana i ordenances de competència municipal que es produeixen a la ciutat.  

L’entorn Mycelium compte amb diferents sistemes satèl·lit que donen suport a tasques 

específiques de Bombers de Barcelona i de la Guàrdia Urbana. Aquests intercanvien informació 

entre ells i entre el sistema Dispatcher. En aquest entorn es troba l’actual programa d’informes 

d’actuació i d’intervenció. 

A continuació es presenten els sistemes d’aquest entorn amb major grau de relació amb els 

informes d’actuació i d’intervenció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il·lustració 2: Esquema Mycelium [Font: ( (20)) ] 

Programa Informes d’actuació (0) 
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1.1.2.3.1 Dispatcher 

Com hem vist Dispatcher és un sistema centralitzat que permet gestionar tots els recursos tant 

humans com materials de l’SPEIS durant un incident des del Centre de Gestió d’Emergències. 

 

 

1.1.2.3.2 MYCCartro 

El sistema MYCCartró s’utilitza per assignar el personal disponible d’un torn i parc als equips 

d’intervenció corresponents. D’aquesta manera quan el CGE activa un vehicle, ja hi ha uns 

membres del parc assignats específicament.  

També permet controlar l’historial d’assignacions, d’aquesta manera el responsable de 

planificar el torn pot realitzar les rotacions corresponents en funció a les últimes assignacions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 3: Creació incident a través del Dispatcher (Font: Pròpia) 
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1.1.2.3.3 MYCKartasig 

El kartasig és un navegador específic per els vehicles del Cos de Bombers, integrat a les 

tauletes del servei. Quan el CGE activa una dotació s’envia la informació de l’incident i el 

recorregut a la tauleta de cada vehicle. Aquest navegador, assigna la ruta més ràpida al lloc de 

l’incident, si és necessari pot indicar el pas per un carrer en contra sentit o per un 

encreuament no permès, sempre indicant-ho per tal d’evitar qualsevol incident.  

Aquest sistema actualment només es comunica amb el Dispatcher per tal d’assignar els 

serveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 4: Cartró de sortida del parc de l'Eixample del sistema MYCCartro (Font: Pròpia) 
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1.1.2.4 Informes d’actuació i d’intervenció 

Durant l’any 2018 els Bombers de Barcelona van realitzar un total de 20.053 1 intervencions, 

un 8,55% més que l’any 2017. Aquesta xifra suposa una mitja de 55 intervencions per dia.  

Un cop finalitzada cada una d’aquestes intervencions es realitza un informe oficial 

d’intervenció on queda recollides les dades efectives de la intervenció realitzada per els 

Bombers de Barcelona. 

 

 

                                                           
1
  Bombers de Barcelona. Àrea de Seguretat i Prevenció. Informe de Gestió 2018 

Il·lustració 5: Vista d'un incident del sistema Kartasig (Font: (5)) 

Il·lustració 6: Gràfic nombre intervencions 2017 i 2018 (Font: (6) ) 
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L’estructura d’aquests informes es basa en el “Parte unificado de actuación” (Real Decreto 

1053/1985 i Orden del 31 de octubre del 1985), que es tracta per tant d’un document oficial de 

caràcter públic. 

 Aquests informes són essencials tant per la operativa de l’organització com també per donar 

suport a altres institucions que participen en activitats post-incident. Un 29% del total de les 

intervencions diàries es comuniquen a altres institucions per gestionar els expedients que les 

actuacions dels Bombers de Barcelona originen, com poden ser Jutjats, Cossos de Seguretat,  

Districtes de l’Ajuntament, Serveis Socials, empreses i particulars etc. 

Actualment s’utilitza un programa software propi que dóna suport en el procés d’elaboració i 

gestió dels Informes d’Intervenció. Aquest programa es va desenvolupar durant els anys 1998-

1999 per part de l’IMI específicament per aquest propòsit. Durant els darrers anys s’ha 

integrat dins de l’entorn Mycelium i s’han realitzat petites actualitzacions per intentar adaptar 

el programa a les necessitats canviants dels Bombers de Barcelona. 

 

Il·lustració 7: Pantalla principal del programa d'informes d'actuació i intervenció [Font pròpia] 
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1.2 Justificació  

L’actual programa presenta una obsolescència funcional i tecnològica notable, derivada de 

l’antiguitat d’aquest programa i de les tecnologies emprades en el seu desenvolupament en els 

anys noranta. A aquest fet s’afegeix que des de Bombers de Barcelona s’han detectat 

mancances funcionals a l’hora de donar suport a l’operativa diària dels diferents usuaris que 

requereixen d’aquest sistema per portar a terme les diferents activitats. Això és degut en gran 

mesura als constants canvis que es produeixen a la ciutat de Barcelona i en conseqüència 

també als canvis en els procediments i activitats realitzades per part dels Bombers de 

Barcelona. A més els informes i d’actuació i d’intervenció recullen un conjunt de dades  que 

poden resultar de gran utilitat per les diferents divisions de l’SPEIS, tot i que, actualment no 

realitzen un tractament d’aquestes. Es mostra, per tant, la voluntat d’estudiar el potencial de 

les dades generades als informes i de definir com es pot tractar i explotar la informació. 

 En el plantejament de solucions per aquestes necessitats es té en compte els següents factors: 

1. L’objecte d’estudi és un Sistema d’informació complex i crític que dóna suport a gairebé 

tota l’estructura horitzontal i vertical de Bombers de Barcelona, involucrant usuaris i 

processos de diferents tipus i nivell.  

2. Degut a l’antiguitat de l’actual sistema no es disposa de documentació tècnica ni funcional 

d’aquest.  

3. L’actual sistema es caracteritza per haver-se construït fa més de vint anys enrere (als 

voltants del 1998-1999). Considerant les característiques de l’administració pública, la qual 

en l’actualitat encara té un llarg camí per actualitzar tots els sistemes i processos, és molt 

provable que el futur nou sistema hagi de donar suport als Bombers de Barcelona durant 

un llarg període de temps, igual que ha passat amb el programa actual.  

4. Pel què fa a les característiques dels Bombers de Barcelona, es constata que aquestes són 

específiques en comparació a Cossos de Bombers d’altres ciutats o regions. Els Bombers 

de Barcelona es diferencien d’aquests altres ja que donen resposta a una ciutat amb zones 

i riscos específics com són el Port, Muntanya de Collserola etc De la mateixa manera, la 

infraestructura de sistemes d’Informació dels Bombers de Barcelona segueix una 

arquitectura descentralitzada orientada a components, on els diferents sistemes que la 

composen són productes desenvolupats a mida. 

5. Com hem vist l’IMI és el responsable d’impulsar i executar els projectes tecnològics de les 

diferents àrees de l’Ajuntament. Per norma general el desenvolupament dels sistemes 

d’informació de gran format, com serà el cas del futur sistema d’informació, es delega a 

empreses externes a través de licitacions públiques que conten amb una partida 

pressupostaria reservada per cada cas. 

 

Pel què fa a el seguiment i relació amb les empreses adjudicatàries, durant els últims anys 

des de l’IMI s’impulsa metodologies de treball que es basen en les principals premisses de 

les metodologies agile, sobretot en els aspectes de validació del producte a través de 

treballar de manera iterativa. Tot i així, la planificació temporal, abast del producte i en 

conseqüència també l’estimació dels costs s’allunyen del format de gestió agile degut en 

bona part a que les partides pressupostaries reservades d’uns pressupostos generals,  per 

un projecte en concret són poc flexibles. 
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Considerant aquests factors s’identifica la necessitat de disposar d’un equip expert en sistemes 

d’informació i especialitzat i coneixedor de l’estructura i funcionament de Bombers de 

Barcelona. La tasca d’aquest equip serà liderar un estudi de la situació actual dels processos 

relacionats amb els informes d’intervenció, identificant i analitzant els punts crítics d’aquests 

elements per tal de dissenyar un nou sistema que satisfaci les actuals i futures necessitats de 

l’organització i permeti optimitzar els diferents processos involucrats. A través d’aquest 

disseny s’haurà d’elaborar  la documentació tècnica necessària perquè un equip de l’empresa 

adjudicatària de la licitació pública construeixi el nou sistema. 

D’aquesta manera es vol potenciar la realització de l’anàlisi i disseny de la solució per part d’un 

equip intern i pròxim a la organització, per tal de que sigui més fàcil interactuar i extreure els 

requisits dels usuaris clau i així obtenir una visió precisa de l’estat actual i les necessitats de la 

organització.  

Considerant el factor número 4 es descarta adquirir un producte comercial, ja que aquesta 

organització requereix un nivell de personalització i integració a la particular arquitectura de 

sistemes molt específic, difícil d’obtenir a través d’una solució genèrica.  

 

1.3 Abast del projecte 

Un cop identificades les anteriors necessitats i problemàtiques es defineix a quin escenari futur 

es pretén arribar amb aquest projecte.  

1.3.1 Objectius 

A continuació es detalla els objectius que es volen assolir, els requisits que s’hauran de complir 

i els possibles riscos i obstacles a considerar. 

1.3.1.1 OBJ 1: Anàlisi documentat dels informes d’actuació i d’intervenció 

Disposar d’un estudi exhaustiu de la situació i necessitats actuals relacionades amb aquests 

informes per tal de prendre i justificar les decisions necessàries en el disseny del nou sistema. I 

en segon lloc, per tal de que els futurs participants en el procés de desenvolupament del 

sistema utilitzin aquesta documentació per conèixer i entendre el context.  Els sub-objectius 

d’aquest anàlisi són: 

- OBJ 1.1: Obtenir el perfil dels diferents Stakeholders. 
- OBJ 1.2: Disposar de la modelització dels processos de negoci involucrats. 
- OBJ 1.3: Especificació del sistema actual. 
- OBJ 1.4: Conèixer l’estat del mercat de productes relacionats. 
- OBJ 1.5: Explorar noves tecnologies i innovació en aquest camp. 

 

1.3.1.2 OBJ 2: Definir l’estratègia d’anàlisi de les dades generades als informes i 
l’explotació de la informació 

Analitzar les diferents divisions i unitats per tal de definir diferents mecanismes d’anàlisi de 

dades generades als informes per tal de cobrir necessitats d’informació de cada una d’elles.  



1. Introducció      

17 
 

- OBJ 2.1: Identificar les necessitats d’informació dels processos desenvolupats en les 
diferents Divisions i Unitats de l’SPEIS. 

- OBJ 2.2: Obtenir la visió dels procediments i sistemes actuals. 
 

1.3.1.3 OBJ 3: Dissenyar el nou sistema d’informes d’actuació i d’intervenció 

OBJ 3: A partir de l’anàlisi obtingut, dissenyar el nou sistema d’informes d’actuació i 

d’intervenció que respongui a les debilitats identificades del sistema actual i que aprofiti els 

recursos de dades disponibles en resposta a la oportunitat identificada.  

- OBJ 3.1: Ser capaços de re-definir els processos afectats per el nou sistema 
- OBJ 3.2: Realitzar una proposta justificada del nou sistema. 
- OBJ 3.3: Preveure les necessitats futures a curt i llarg termini per tal d’elaborar les 

condicions d’actualització i manteniment del contracte públic. 
 

1.3.1.4 OBJ 4: Especificació del nou sistema 

OBJ 4: Especificació del nou sistema: oferir una guia i base sòlida que contribueixi i en faciliti el 

desenvolupament i implementació dins l’arquitectura de SI de l’SPEIS.   

- OBJ 4.1: Plec de condicions per tal de que l’empresa que realitzi el desenvolupament  
es limiti únicament a plasmar aquesta especificació i disseny amb les eines 
corresponents. 

- OBJ 4.2: Garantir el compliment de les necessitats i requisits dels usuaris de Bombers 

de Barcelona. 

 

1.3.2 Requisits del projecte 

Degut a la naturalitat d’aquest projecte, per garantir l’èxit en la consecució dels objectius 

plantejat s’hauran de garantir un conjunt de requisits temporals, de format documental i de 

qualitat. 

1.3.2.1 Requisits temporals 

REQ 1: La planificació i desenvolupament d’aquest projecte haurà de seguir estrictament els 

límits de temps establerts per les característiques del treball final de grau.  

1.3.2.2 Requisits de format 

REQ 2: La proposta del nou sistema haurà de ser escalable per tal de que l’organisme 

corresponent decideixi l’abast d’aquest en funció dels recursos econòmics disponibles.  

REQ 3: La documentació resultant de l’especificació del sistema haurà de seguir el format 

establert per l’IMI per tal d’esdevenir part del plec de característiques del sistema de la 

licitació.  
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1.3.2.3 Requisits de qualitat 

REQ 4: La documentació originada a partir de l’anàlisi inicial haurà de ser clara i entenedora 

per qualsevol lector que conegui o no l’àmbit de Bombers de Barcelona. 

REQ 5: El resultat final del disseny del sistema haurà de satisfer les necessitats dels diferents 

usuaris i la validació dels responsables corresponents de l’organització. 

 

1.3.3 Obstacles i riscos 

Existeixen un conjunt d’aspectes clau a tenir en compte durant la realització d’aquest projecte 

que influenciaran directament en la consecució dels objectius plantejats. 

 Mala planificació 
Aquest projecte té unes limitacions de temps i de recursos, definides per el format del 

treball final de grau. A més es tracta d’un projecte en l’àmbit de l’administració 

pública, subjecte a uns pressupostos i terminis establerts, per tant és de vital 

importància realitzar una planificació el màxim acurada possible i sobretot establir 

mecanismes de reacció davant de canvis en la planificació o en els requisits per tal de 

poder donar una resposta eficaç d’avant d’esdeveniments imprevisibles.  

 Poca contribució dels Stakeholders 
Segons indica el Chaos Manifest (6), la contribució dels stakeholders és un dels factors 

clau a l’hora d’obtenir èxit en un projecte com el que estem tractant. Per tant des del 

principi, establirem mecanismes de seguiment i de implicació de tots els usuaris del 

sistema per tal d’aconseguir la màxima participació.  

 Suport del director i caps d’unitat de Bombers de Barcelona 
Aquest és un projecte que requerirà la participació horitzontal de tot el Servei de 

Prevenció, Extinció i Salvament de Barcelona, per tant, per tal de que tots els usuaris 

d’aquestes unitats participin proactivament en el projecte és molt important que des 

del director als caps de les diferents unitats es mostri total suport i confiança en el 

projecte. 

 Anàlisi poc precís  
Un dels altres factors que provoca el fracàs de molts projectes d’aquestes 

característiques és la no dedicació de suficient temps i recursos a l’etapa inicial 

d’anàlisi dels diferents stakeholders, sistemes existents, requisits etc Per evitar aquest 

risc en la planificació es proposarà la dedicació necessària en aquesta etapa i 

s’assegurarà el compliment.  

 Expectatives realistes 
Finalment a l’hora de realitzar el disseny del nou sistema ens haurem d’assegurar de 

que el dimensionament d’aquest sigui adequat als recursos disponibles, ja que una 

mala definició pot provocar seguir una estratègia totalment errònia.  

La planificació d’aquest projecte ha estat realitzada durant el mes de febrer de l’any dos mil 

vint, data en la qual s’està vivint una situació d’inestabilitat i incertesa a nivell mundial a causa 

de l’aparició a la Xina d’una epidèmia de coronavirus, concretament de COVID-19 (7), que 

actualment s’està expandint de manera descontrolada per altres països. Aquest fet, pot 

suposar la declaració de l’estat d’alarma a causa d’una pandèmia a nivell mundial i com a 
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conseqüència l’activació de restriccions i mesures excepcionals com per exemple el 

confinament de la població.  

Per tant, aquesta possible situació esdevé un risc potencial molt alt per el desenvolupament 

normal d’aquest projecte, ja que aquest, es caracteritza per tenir una etapa principal d’anàlisi 

en la qual s’han de mantenir un elevat nombre de contactes i entrevistes amb usuaris clau així 

com requisits temporals estrictes que es poden veure compromesos.  

Per això, en el context de la gestió del risc d’aquest projecte, s’ha dissenyat el Pla de 

Contingència COVID-19 [0], per tal de limitar i minimitzar l’impacte generat per una possible 

crisi del coronavirus al projecte i garantir la correcta realització d’aquest assegurant el 

compliment dels objectius definits. 

1.4 Metodologia 

A continuació es defineix la metodologia de treball que s’ha seguit durant la realització 

d’aquest projecte,  per tal d’assegurar els objectius anteriorment definits. 

Considerant l’esquema principal que proposa el Mètode de Planificació estratègica de SI (7) i 

l’abast d’aquest es plantegen dues etapes principals. En primer lloc una primera etapa 

analítica, en la qual es realitzarà un estudi exhaustiu de l’estat actual de Bombers de Barcelona 

i els processos involucrats en l’objecte d’estudi, centrant l’atenció en la infraestructura de 

sistemes d’informació actual i per altra banda en les necessitats d’informació i correlacions de 

dades. En segon  lloc tindrem una etapa on es plantejarà l’escenari on es vol arribar, 

dissenyant i especificant un nou sistema que respongui als factors identificats en l’etapa 

d’anàlisi juntament amb l’elaboració de una documentació tècnica específica.  

Per tant, donades les característiques d’aquest projecte es proposa una metodologia adaptada 

per cada etapa d’aquest.  

Aquesta metodologia resulta de l’aplicació de diferents premisses de metodologies de gestió i 

planificació de projectes empresarials, disseny i planificació estratègica de sistemes 

d’informació i de disseny de software vistes en les assignatures d’especialitat de Sistemes 

d’Informació  del Grau en Enginyeria Informàtica de la FIB.  

 

Il·lustració 8: Esquema etapes (Font: Elaboració pròpia) 
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1.4.1 Metodologia d’anàlisi 

Degut a l’entorn específic en el que ens trobem , tant en l’etapa d’anàlisi com en la de disseny 

s’utilitzarà una metodologia de treball orientada als stakeholders, per tal de garantir els 

requisits específics del domini. 

Aquesta metodologia es caracteritzarà per identificaran tots els usuaris involucrats en l’objecte 

d’estudi, tant a nivell usuaris individuals que utilitzen el sistema per realitzar les seves 

competències, com també a nivell de Divisions i Unitats de l’SPEIS, considerades ambdues com 

a una entitat amb uns objectius concrets.  

Aquesta informació s’obtindrà a través de documentació proporcionada per Bombers així com 

a partir d’entrevistes amb els usuaris. 

Per tal de tenir una visió detallada en tot moment de les activitats relacionades amb el sistema 

realitzades per els diferents stakeholders es realitzarà una modelització dels processos de 

negoci utilitzant l’estàndard  BPMN 2. 

Un cop detallada la situació actual, s’identificaran els punts conflictius dels processos i del 

sistema actual i es prepararà un model d’anàlisi per tal de realitzar sessions de treball amb els 

usuaris clau i detallar principalment els punts febles dels actuals processos i sistema i  

possibles oportunitats d’aquests. 

Amb aquesta informació i juntament amb l’anàlisi tècnic del sistema es realitzarà un anàlisi 

DAFO (8) de la situació actual. Tot i que l’anàlisi DAFO idealment està pensat per analitzar 

empreses o negocis tractant els seus punts interns i factors externs influents, en aquest cas 

estem analitzant un sistema d’informació d’una organització que depèn dels factors externs o 

canvis en la ciutadania i que s’ha d’alinear a l’estratègia de l’organització, per tant es considera 

que aquesta metodologia pot ser adequada.  

1.4.2 Metodologia de disseny i especificació 

En l’etapa de disseny i especificació, es treballarà de manera iterativa i orientada a 

components. A mesura que els diferents components del sistema estiguin definits es 

realitzaran iteracions per tal d’especificar els components i així poder realitzar les verificacions 

i validacions de manera progressiva.  

En aquesta etapa es realitzarà un procés de validació amb els membres de la direcció de 

Bombers de Barcelona,  de les propostes definides per l’equip tècnic de l’IMI a través de 

l’etapa d’anàlisi per tal de valorar les propostes viables segons els factors d’organització i 

funcionament interns. 

En relació amb el format específic per la documentació tècnica de les licitacions públiques de 

l’Ajuntament de Barcelona – IMI,  es formalitzaran els requisits dels diferents nivells del 

sistema i  s’utilitzaran casos d’ús per definir les interaccions dels stakeholders amb el sistema i 

el comportament d’aquest.  Per tal de realitzar especificació s’utilitzarà el llenguatge UML 

(Unified Modeling Language). 

                                                           
2
 Business Process Model and Notation 
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Les propostes aportades en el disseny i especificació del nou sistema es relacionaran de 

manera directa, a través de taules gràfiques amb els punts dèbils i oportunitats detectades en 

l’etapa d’anàlisi per tal de que el futur equip de desenvolupament pugui disposar de la 

justificació de cada cas d’ús i element del nou sistema i així si en situacions de validació 

apareixen nous requisits o dubtes dels actuals podran disposar d’informació d’aquell punt o 

proposta i a partir d’aquí prendre les decisions necessàries.  

1.4.3 Metodologia per la gestió del projecte 

Finalment en relació a la gestió del projecte, es defineixen un conjunt de principis que 

esdevindran les pautes del projecte que tots els participants d’aquest hauran de seguir a l’hora 

de desenvolupar les seves tasques:  

 Focalització en la qualitat: Es tracta d’un projecte que té com a objectiu oferir 

solucions i innovació tecnològica als Bombers de Barcelona, a través del disseny d’un 

nou sistema, etapa clau en la construcció d’un sistema d’informació. Per tant, el 

control de la qualitat ha de ser part de l’estratègia principal del projecte, assegurant-la 

en totes les etapes i tasques d’aquest. 

 Capacitat d’adaptació i priorització: Aquest projecte aborda un sistema i processos 

que afecten tota l’estructura organitzativa dels Bombers de Barcelona, per tant hi 

hauran molts stakeholders involucrats, i cada un d’ells amb uns requisits i objectius 

diferents. Per tant, des de l’inici s’han d’establir mecanismes que permetin definir un 

projecte escalable i capaç d’adaptar-se als canvis, segons les prioritats i necessitats de 

l’organització.  

 Col·laboració: Com hem vist a l’abast del projecte [4], es tracta d’un projecte gens 

trivial i que requerirà de la voluntat i participació de diferents actors de Bombers i de 

l’IMI, per tant és vital establir un clima de col·laboració que permeti desenvolupar el 

projecte segons el previst.  

 Projecte iteratiu: Tot i que les diferents etapes es realitzaran de manera seqüencial, 

internament es seguirà una metodologia de treball iterativa o en cada iteració es 

realitzaran diferents tasques relacionades. 

1.4.3.1 Definició de l’equip de treball 

L’equip principal del projecte, el qual s’encarregarà del desenvolupament i seguiment d’aquest 

està format per: 

L’Eduard Caimel, Cap de Guàrdia de la Divisió d'Operacions del Servei de Prevenció, Extinció 

d'Incendis i Salvaments de l’Ajuntament de Barcelona. Realitzant les funcions de promotor del 

projecte i enllaç entre l’equip de l’IMI i l’SPEIS. 

En Manel de Losada, Referent del Servei d'Emergències a la Via Pública (Mycelium) pertanyent 

a la Direcció d’Estratègia i Nous Projectes – Àrea de Seguretat i Prevenció de l’Institut 

Municipal d'Informàtica. Realitzant les funcions de director del projecte. 

En Josep Cordón, Enginyer informàtic en pràctiques de la Direcció d’Estratègia i Nous Projectes 

– Àrea de Seguretat i Prevenció de l’IMI i autor d’aquest projecte. Realitzant les funcions 

d’Analista de Sistemes d’Informació i Project Manager. 
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1.5 Planificació temporal 

En aquest apartat veurem en detall la descripció de totes les activitats que es duran a terme 

per tal d’arribar amb èxit als objectius definits [1.3.1], juntament amb l’estimació de temps 

d’aquestes tasques i un pla de contingència per els possibles obstacles i riscos també vists al 

document anterior. 

La durada estimada d’aquest projecte és d’aproximadament quatre mesos, amb inici el dia 17 

de febrer del dos-mil vint i finalització al 22 de juny del mateix any.  

1.5.1 Descripció de les tasques 

El projecte es divideix en 6 etapes diferenciades, la proposta ideal és la realització d’aquestes 

etapes de manera seqüencial tal com s’indica a la taula [Taula 1], respectant les dependències 

de precedència indicades amb vermell. Aquestes dependències s’estableixen per tal de 

assegurar que el disseny i especificació del sistema es realitzi a partir d’haver portat a terme un 

anàlisi exhaustiu. 

Tot i així, en situacions excepcionals es podria alterar la seqüencialitat, realitzant algunes 

d’elles en un ordre diferent o realitzant diferents tasques en paral·lel.  

L’etapa amb més dedicació a l’inici del projecte i constant durant el transcurs d’aquest és la 

Gestió del projecte, consistent en planificar i fer el seguiment dels diferents items previstos. El 

responsable d’aquesta etapa serà l’Information Systems Analyst [28] i  requerirà d’un 

ordinador i els diferents documents i eines utilitzats en la planificació i seguiment, com és el 

cas de Microsoft Word i Microsoft Project. Les tasques a dur a terme són: 

 GP1 Estudi inicial del Domini: Lectura de documentació i entrevistes amb key users 
per tal de conèixer l’organització i funcionament de l’SPEIS. Aquesta tasca requerirà la 
dedicació de 20h. 

 GP2 Familiarització Sistema Existent: Realització de proves de totes les funcionalitats 
del sistema existent d’informes per tal de conèixer el seu funcionament i detectar les 
primeres mancances. Aquesta tasca requerirà la dedicació de 20h 

 GP3 Reunió kickoff : Realització de la reunió de llançament del projecte, amb el Cap de 
Guàrdia Eduard Caimel i el director del projecte Manel de Losada, per tal de tractar les 
línies principals a seguir i objectius del projecte. Aquesta tasca requerirà la dedicació 
de 2h. 

 GP4 Definició de l’abast i contextualització: A partir de les activitats anteriors 
formalitzar i documentar l’abast i context del projecte. Aquesta tasca requerirà la 
dedicació de 20h. 

 GP5 Realització de la planificació temporal: Descripció de les diferents tasques i 
estimacions de temps. Aquesta tasca requerirà la dedicació de 20h. 

 GP6 Gestió Econòmica i sostenibilitat: Realització de la proposta econòmica i l’anàlisi 
de sostenibilitat. Aquesta tasca requerirà la dedicació de 15h. 

 GP7 Definició de la planificació final: Validació de les tasques GP4-GP6 amb el director 
de projecte i redactat de la proposta final de planificació. Aquesta tasca requerirà la 
dedicació de 15h. 

 GP-S Reunions de seguiment i validació setmanal amb el Director del Projecte: 
Realització de una reunió de seguiment amb el director del projecte cada dilluns 
durant el transcurs del projecte per tal de revisar que s’està seguint la planificació 
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establerta i en cas de necessitat realitzar alguna re-planificació. Aquesta tasca 
requerirà la dedicació de 1h cada setmana. 

 GP-SP Reunions de seguiment amb el ponent del projecte: Realització de les 
reunions corresponents a les fites de seguiment per tal de validar els objectius 
acadèmics del projecte. Aquesta tasca requerirà la dedicació de 2h mensuals. 

 

La primera etapa del projecte serà la d’Anàlisi. Aquesta etapa consistirà en analitzar i 

documentar els diferents aspectes relacionats amb la gestió dels informes d’actuació i 

d’intervenció de l’organització. Per tal de que a posteriori poder plantejar una nova estratègia i 

disseny d’un nou sistema. El responsable d’aquesta etapa serà l’Information Systems Analyst 

[28]. Els recursos necessaris per aquesta etapa seran un ordinador, l’accés a documentació 

interna de l’SPEIS i diferents eines com Microsoft Word. 

 

A nivell Operatiu es realitzarà un estudi usuaris i processos involucrats en la gestió i creació 

d’informes. On es detallaran les seves funcions, competències, procediments etc: 

 AN-O1 Estudi tipus de serveis. Aquesta tasca requerirà la dedicació de 28h. 

 AN-O2 Caporals. Aquesta tasca requerirà la dedicació de 16h. 

 AN-O3 Sanitaris. Aquesta tasca requerirà la dedicació de 16h. 

 AN-O4 Caps de Guàrdia. Aquesta tasca requerirà la dedicació de 16h. 
 

AN-O5 Requisits funcionals i no funcionals brief style del Sistema actual. Aquesta tasca 

requerirà la dedicació de 28h. 

AN-O6 Benchmarking funcional (altres SPEIS). Aquesta tasca requerirà la dedicació de 8h. 

AN-O7 Estudi sistemes existents al mercat. Aquesta tasca requerirà la dedicació de 4h. 

 

A nivell Arquitectura de la informació es realitzarà un estudi necessitat d’informació de les 

diferents Divisions i unitats: 

 Divisió de Protecció Civil i Prevenció: 
o AN-AI1 Unitat de Protecció Civil. Aquesta tasca requerirà la dedicació de 16h. 
o AN-AI2 Unitat Normativa. Aquesta tasca requerirà la dedicació de 16h. 

 Divisió d’Operacions 
o AN-AI3 Unitat Operativa Territorial. Aquesta tasca requerirà la dedicació de 

16h. 
o AN-AI4 Unitat Operativa de Desenvolupament. Aquesta tasca requerirà la 

dedicació de 16h. 

 Divisió de Planificació 
o AN-AI5 Unitat de Procediments. Aquesta tasca requerirà la dedicació de 16h. 
o AN-AI6 Unitat de Suport Tècnic. Aquesta tasca requerirà la dedicació de 16h. 

 AN-AI7 Centre de gestió d’emergències (CGE). Aquesta tasca requerirà la dedicació de 
16h. 

 

A partir de l’estudi de l’arquitectura de la informació de l’SPEIS en aquesta etapa es definira 

l’estratègia d’anàlisi de dades i explotació de la informació. El responsable d’aquesta etapa 

serà l’Information Systems Analyst amb la col·laboració del Data Engineer[28]. Requeriran l’ús 

d’eines d’ofimàtica com el Word i la plataforma draw.io per definir les relacions entre dades. 

 ED1 Definir les interrelacions de dades per tal de poder extreure la informació. 
Aquesta tasca requerirà la dedicació de 8h. 

 ED2 Estudi tecnologies existents per respondre a les necessitats d’informació 
detectades. Aquesta tasca requerirà la dedicació de 8h. 
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 ED3 Estudi viabilitat dels diferents nivells d’anàlisi de dades amb el Sistema 
d’Informes. Aquesta tasca requerirà la dedicació de 20h. 

 ED4 Definir l’estratègia de Sistemes d’Informació per l’anàlisi de les dades generades 
als informes i l’explotació de la Informació. Aquesta tasca requerirà la dedicació de 
24h. 

 

 

A partir de l’anàlisi operatiu i la definició de l’estratègia d’anàlisi de dades es realitzarà el  

Disseny del nou Sistema.  En aquesta etapa el responsable serà el Software Engineer [Error! 

o s'ha trobat l'origen de la referència.] que requerirà les eines Word i draw.io. 

 D1 Negociació i validació de l’abast del sistema. Aquesta tasca requerirà la dedicació 
de 8h. 

 D2 Definició requisits funcionals i no funcionals complets. Aquesta tasca requerirà la 
dedicació de 26h. 

 D3 Definició Casos d’ús. Aquesta tasca requerirà la dedicació de 30h. 
 

 

Per tal d’elaborar el plec de característiques del sistema per la licitació pública es realitzarà l’ 

Especificació del sistema. En aquesta etapa el responsable serà el Software Engineer [28] que 

requerirà les eines Word i draw.io 

 SP1 Esquema conceptual de dades. Aquesta tasca requerirà la dedicació de 36h. 

 Esquema del comportament: 
o SP2 Diagrama d’estats. Aquesta tasca requerirà la dedicació de 28h. 

 SP4 Elaboració de la documentació per a la licitació. Aquesta tasca requerirà la 
dedicació de 24h. 

 

 

Finalment l’última etapa del projecte serà la validació. Durant el transcurs del projecte es 

podran realitzar paral·lelament la validació d’alguns requisits i al final es validaran el objectius 

del projecte.  

 Nivell Sistema 
o VS1 Verificar que el disseny del sistema satisfà els requisits dels usuaris. 

Aquesta tasca requerirà la dedicació de 6h. 
o VS2 Validació amb key users + possibles nous requisits. Aquesta tasca 

requerirà la dedicació de 8h. 
o VS3 Validació objectius  i abast del sistema director projecte. Aquesta tasca 

requerirà la dedicació de 4h. 
o VS4 Validació objectius i abast del sistema amb el promotor del projecte. 

Aquesta tasca requerirà la dedicació de 4h. 
 

 Nivell Projecte 
o VP1 Validació objectius assolits del projecte. Aquesta tasca requerirà la 

dedicació de 4h. 
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1.5.1.1 Taula de les tasques amb l’estimació de temps i dependències 

ID Nom Temps(h) Dependències Recursos 

 Gestió del Projecte 130h  PC, Office 

GP1 Estudi inicial del Domini 20   

GP2 Familiarització amb el sistema actual 20   

GP3 Reunió kickoff 2   

GP4 Definició de l’abast i contextualització 20   

GP5 Realització de la planificació temporal 15 GP4  

GP6 Gestió Econòmica i sostenibilitat 15 GP5  

GP7 Definició de la planificació final 15 GP1-GP5  

GP-S Reunions de seguiment i validació setmanal 

amb el Director del Projecte 

19   

GP-SP Reunions de seguiment amb el ponent del 

projecte 

4   

 Anàlisi 228h  PC, Office, 

Doc.SPEIS 

 Nivell Operatiu    

AN-O1 Estudi tipus de serveis 28   

AN-O2 Caporals 16   

AN-O3 Sanitaris 16   

AN-O4 Caps de Guàrdia 16   

AN-O5 Requisits funcionals i no funcionals brief style 

del Sistema actual 

28   

AN-O6 Benchmarking funcional  8   

AN-O7 Estudi sistemes existents al mercat 4   

 Nivell Arquitectura de la informació    

AN-AI1 Unitat de Protecció Civil 16   

AN-AI2 Unitat Normativa 16   

AN-AI3 Unitat Operativa Territorial 16   

AN-AI4 Unitat Operativa de Desenvolupament 16   

AN-AI5 Unitat de Procediments 16   

AN-AI6 Unitat de Suport Tècnic 16   

AN-AI7 Centre de gestió d’emergències (CGE) 16   

 Estratègia d’anàlisi de dades i explotació de 

la informació 

60h FASE D’ANÀLISI PC, Office 

ED1 Definir les interrelacions de dades per tal de 

poder extreure la informació. 

8   

ED2 Estudi tecnologies existents per respondre a 

les necessitats d’informació detectades 

8   

ED3 Estudi viabilitat dels diferents nivells d’anàlisi 

de dades amb el Sistema d’Informes 

20   

ED4 Definir l’estratègia de Sistemes d’Informació 

per l’anàlisi de les dades generades als 

informes i l’explotació de la Informació. 

24   

 Disseny del nou sistema 76h FASE DE DISSENY PC, Office, 

Draw.io 

D1 Negociació i validació de l’abast del sistema 8   

D2 Definició requisits funcionals i no funcionals  26   

D3 Definició Casos d’ús 30   

D4 Diagrames d’activitat 12   

 Especificació 124h FASE DE DISSENY PC, Office, 

Draw.io 
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     TOTAL:  644h 

*La documentació no es considera apart ja que es va desenvolupant durant els diferents 

estudis i anàlisis. 

Taula 1: Taula de tasques [Font: pròpia] 

SP1 Esquema conceptual de dades 36   

SP2 Contractes Operacions 28   

SP3 Diagrames d’estats 36   

SP4 Elaboració de la documentació per a la 

licitació 

24   

 Verificació i Validació 26h  PC, Office, 

Draw.io 

 Nivell Sistema    

VS1 Verificar que el disseny del sistema satisfà els 

requisits dels usuaris 

6   

VS2 Validació amb key users + possibles nous 

requisits 

8   

VS3 Validació objectius  i abast del sistema 

director projecte 

4   

VS4 Validació objectius i abast del sistema amb el 

promotor del projecte 

4   

 Nivell Projecte    

VP1 Validació objectius assolits del projecte 4   



 

1.5.2 Diagrama de Gantt 

 

Il·lustració 9: Diagrama de Gantt (Font: Elaboració pròpia) 



 

1.6 Gestió del risc 

Com hem vist en l’anàlisi d’obstacles i riscos, els principals motius per els quals els projecte no 

aconsegueixen els objectius proposats estan relacionats amb una mala planificació, 

expectatives poc reals o una baixa implicació dels usuaris clau. 

Per tal de que aquest projecte sigui capaç de superar els imprevistos i els possibles obstacles, 

s’han establert diferents mecanismes: 

En algunes tasques s’ha realitzat una sobreestimació estratègica, per tal de poder realitzar re-

planificacions o compensacions amb possibles tasques que superin la dedicació prevista. 

Reunions de seguiment i validació setmanal amb el Director del Projecte: en aquestes 

reunions setmanals es seguirà de manera exhaustiva la planificació del projecte i es realitzaran 

les modificacions oportunes per tal de vetllar per el compliment d’aquesta. 

Per tal de reconduir situacions de falta de motivació o implicació per part d’usuaris claus que 

pugui comportar un retard del projecte o una disminució de la qualitat prevista es realitzaran 

reunions de seguiment amb el promotor del Projecte. Ja que la seva posició com a Cap de 

Guàrdia ofereix un contacte directe amb els responsables de les diferents unitats, que 

compten amb les eines suficients per evitar aquestes situacions. 

1.7 Gestió econòmica 

La gestió econòmica del mateix, representa un aspecte de gran importància en la planificació i 

estimació d’un projecte. Per tant, en aquest apartat recollirem de manera exhaustiva tots els 

detalls relacionats.  

1.7.1 Costs del Projecte  

El primer aspecte a considerar en la planificació econòmica del projecte és la identificació dels 

costos. 

Pel que fa als costs de personal, existeixen diferents rols que adoptaran la responsabilitat de 

fer cadascun, les tasques plantejades, adequades a la seva especialització.  

 Information Systems Analyst: Persona responsable del plantejament, de la gestió del 
projecte, i encarregat de realitzar d’enllaç entre l’SPEIS i l’equip tècnic del projecte. 
Realitzarà les tasques GP1-GP7, GP-S, GP-SP i VP1, documentant els aspectes 
relacionats amb la gestió del projecte i fent el seguiment d’aquest.                                                                                                                      
També serà  responsable de l’anàlisi tant a nivell operatiu com de l’arquitectura de la 
informació de l’SPEIS. Encarregat de definir l’estratègia i disseny del sistema amb el 
suport tècnic del Data engineer i del Software engineer. En aquest sentit, realitzarà les 
tasques AN-01 – AN-07, AN-AI1 – AN-AI7, ED3 i ED4, D1-D4, VS2-VS4, GP-S i GP-SP.  

 Data Engineer: Especialista en data solutions, encarregat de donar suport a 
l’Information Systems Analyst en les tasques que requereixin coneixements tècnics 
avançats d’anàlisi de dades. En aquest sentit, realitzarà les tasques ED1 – ED4. 

 Software Engineer: Persona encarregada de realitzar l’especificació del nou sistema i 
documentació tècnica a partir del disseny realitzat per l’Information Systems Analyst. 
En aquest sentit, realitzarà les tasques SP1 – SP4 i VS1.  



1. Introducció      

29 
 

 

Per tal d’estimar aquests costs de personal obtindrem els salaris anuals dels rols corresponents 

de la plataforma Glassdoor (10) que ofereix la mitjana dels salaris de diferents rols pròxims a la 

teva ubicació. Considerem que l’any laboral té 1826 hores efectives (11) i les despeses 

derivades d’impostos i retencions. (12) 

 

Rol Total hores  Preu per hora (€) Cost anual  Sou anual  Cost total (€) 

Information 

Systems Analyst 

498h 35.96€/hora 65.663 €/any 50.394 €/any 

(13) 

17908,08 

Data Engineer 60h 24.58€/hora 44.882€/any 34.445 €/any 

(14) 

1474,8 

Software 

Engineer 

130h 25.92€/hora 47.338€/any 36.330 €/any 

(15) 

3369,6 

    TOTAL: 22752,48 

Taula 2: COSTS DE PERSONAL [Font: pròpia] 

 

Per altra banda tenim els costs generals. Per tal de realitzar les tasques assignades, es 

requeriran diferents recursos de Software i Hardware identificats a la descripció de les 

tasques. Pel que fa als recursos de Software s’adquireix la llicència premium de Office 365 

Empresa durant 5 mesos i a nivell de Hardware es requereix un pc del qual es calcula la 

corresponent amortització. [Taula 3] 

Finalment, es consideraran també, costs de contingència i imprevistos per tal de fer front a 

desviacions en la planificació del projecte i que aquestes no afectin en el resultat final. Per 

tant, s’estableix un marge de contingència del 15% del cost total i un cost d’imprevist de retard 

en l’especificació del sistema, degut a un abast major del previst o una planificació errònia  

amb un 20% de risc. 
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1.7.2 Estimació dels costs 

A continuació podem veure en detall l’estimació dels costs identificats en l’apartat anterior: 

Taula 3: Estimació dels costs [Font: pròpia] 

 

 

1.7.3 Control dels costs 

L’anterior planificació i estimació, no té sentit si no s’estableixen mecanismes de control per 

tal de verificar que el projecte avança segons les previsions.  

En aquest cas, aquesta gestió consistirà en fer un seguiment del treball i activitats realitzades 

en funció del temps i dels costs.  

A l’inici, durant la contractació del personal, es valorarà si els costos de la contractació han 

satisfet les estimacions realitzades. En cas negatiu es calcularà la corresponent desviació amb 

el següent indicador: 

                                                  

Al finalitzar cada activitat prevista al diagrama de Gantt [ref. Tasques], es realitzarà una 

valoració del compliment de les estimacions, i en el cas d’haver-hi variacions es calcularan els 

costos derivats d’aquestes amb el següent indicador: 

                               (                            )                        

Al final del projecte, es realitzarà el control final dels costs del projecte utilitzant l’indicador següent per 

tal de detectar desviacions: 

                                                           

 

Despesa Import(€) Comentaris 

GP1-GP-SP Gestió del Projecte  4674.8 Information Systems Analyst, 130 h. 

AN-O1-7 i AN-AI1-7 Anàlisi 8198.88 Information Systems Analyst, 228 h. 

ED1-ED4 Estratègia d’anàlisi de dades 3057.04 Data Engineer,  Information Systems Analyst, 60h 

D1-D4 Disseny del nou Sistema 2732.96 Information Systems Analyst, 76 h 

SP1-SP4 Especificació 3214.08 Software Engineer, 124 h  

VS1 Verificació requisits 155.52 Software Engineer, 6 h  

VS2-4 i VP1 Validació 719.2 Information Systems Analyst, 20 h 

Total CPA 22752.48  

Ordinador 105.81 Xiaomi notebook air, 644h (16) 

Eines ofimàtiques 52.5 Office 365 Empresa Premium, 5 mesos (17) 

Draw.io 0 Programari lliure 

Total CG 158.31  

Total costs 22910.79  

Contingència 3436.62 Marge de contingència 15% del cost total. 

Retard en l’especificació del nou sistema 155.52 Cost: Software Engineer 30h, 20% de risc. 

TOTAL 26502.93  



1. Introducció      

31 
 

1.8 Anàlisi de la sostenibilitat del projecte 

En repetides ocasions, utilitzem el concepte de sostenibilitat en projectes tecnològics sense 

saber tot el que aquest terme implica. El desenvolupament d’una solució de sistemes i 

tecnologies de la informació sostenible, implica haver dissenyat i implementat aquesta solució 

considerant de forma simultània les tres dimensions principals de la sostenibilitat: social, 

mediambiental i econòmica.  

En comparació a anys enrere, ens trobem en un moment on la societat ha evolucionat i 

actualment les persones tenen més consciència sobre l’impacte mediambiental que causem i 

com a conseqüència els efectes que provoca al planeta.  Per això, en el seu paper com a 

usuaris, clients o consumidors  a l’hora d’adquirir o utilitzar un producte o un servei, tenen 

molt més en compte quin cost mediambiental té aquest durant el seu cicle de vida. 

A nivell social, en una era com l’actual on el paper de les noves tecnologies és cada cop més 

significatiu, qualsevol projecte d’aquestes característiques  pot representar un gran impacte a 

la societat, tant positiu com negatiu.  

I com és d’esperar, qualsevol projecte realitzat per una empresa o organització ha de poder ser 

sostingut econòmicament, tenint en compte tots els costos derivats i la vida útil del mateix. 

Per tant, és evident que no estem parlant d’un problema trivial, aconseguir que un projecte 

d’aquestes característiques sigui totalment sostenible requereix un gran esforç, tant en la 

planificació, com en el disseny i manteniment del producte o servei. Tot i així, si ho analitzem 

detalladament, els beneficis que pot aportar la condició de sostenible, actualment supera el 

nivell d’esforç. Si s’aconsegueix apropar a l’usuari final o client, la filosofia de principis i regles 

ètiques seguides a l’hora de desenvolupar un producte o servei, posant en valor per davant de 

tot, els efectes mediambientals o la visió de construir un producte que contribueixi al bé comú 

de la societat, buscant aconseguir equitat, diversitat i transparència , serà un valor afegit i 

diferencial a l’hora de créixer com a organització o empresa. Si a més, s’aposta per potenciar 

una economia circular, intentant maximitzar la vida útil dels productes que es comercialitzen i 

treballant de manera col·laborativa tant de manera interna com amb altres actors externs 

implicats, pot suposar aconseguir l’excel·lència  organitzativa i de gestió, i evidentment un 

valorat reconeixement.   

Actualment, en el plantejament d’aquest projecte, es disposa de coneixements i capacitats en 

la dimensió econòmica, adquirits acadèmicament i a través de l’experiència professional i per 

tant la viabilitat del projecte en aquest sentit queda assegurada. Pel que fa a les dimensions 

Mediambiental i Social, es coneixen les problemàtiques i alguna de les tècniques i estratègies 

funcionals, malgrat això, no es disposa d’experiència professional en aquest sentit o en 

projectes sostenibles completament, per tant es treballarà per ampliar aquests coneixements i 

així assegurar simultaneïtat en aquestes tres dimensions del projecte.  

A continuació, tractarem els diferents aspectes relacionats amb la sostenibilitat del projecte 

que es poden preveure a l’inici d’aquest, per tal d’aplicar diferents tècniques i mecanismes 

durant el transcurs del projecte i finalment poder fer una valoració d’aquests.  
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1.8.1  Dimensió Mediambiental  

Durant la posada en producció del  projecte,  l’impacte mediambiental d’aquest serà el 

consum elèctric de l’ordinador fet servir i per altra banda les emissions generades en els 

desplaçaments realitzats als diferents parcs de l’SPEIS de la ciutat per tal d’entrevistar-me amb 

els stakeholders a la fase d’anàlisi. Per tal de reduir al màxim aquest impacte, excepte casos 

totalment justificats s’utilitzarà un medi de transport diferent al vehicle privat, concretament 

el transport públic com el metro o autocar.   

La fita final d’aquest projecte és aplicar tots els factors estudiats durant l’anàlisi en la 

construcció d’un nou sistema. Per tal de controlar i reduir l’impacte mediambiental durant la 

vida útil d’aquest nou sistema, en el transcurs d’aquest projecte s’afegiran com un dels 

aspectes a tenir en compte, els costos derivats de desenvolupar el sistema des de 0 i si es 

podria utilitzar alguna alternativa  per reduir l’impacte. En el cas de dissenyar un nou sistema 

tenir en compte requisits mediambientals.  

1.8.2  Dimensió Econòmica 

Per assegurar la sostenibilitat d’aquest projecte en l’àmbit econòmic, s’ha realitzat una 

estimació dels costs tant de personal com generals durant el transcurs del projecte [1.7.2]. 

Econòmicament, l’èxit d’aquest projecte tindrà un gran impacte ja que el valor afegit que 

suposarà el fet de que el disseny del nou sistema estigui realitzar per un equip pròxim a l’SPEIS 

i amb experiència en aquest domini evitarà riscos i desviacions importants que podrien 

suposar un gran cost econòmic.  

1.8.3  Dimensió Social 

A nivell personal, aquest projecte m’aportarà una gran experiència en gestió de projectes i en 

anàlisi i disseny de sistemes d’informació, ambdues característiques altament valorades en 

l’àmbit professional del sector de tecnologies i sistemes d’informació. 

Per altra banda també m’aportarà nous coneixements en un sector com és el de prevenció, 

extinció i salvament, així com en la gestió de les emergències en la ciutat de Barcelona.  

Actualment, com s’ha manifestat des de l’SPEIS, el sistema presenta diverses mancances que 

afecten als diferents usuaris. Per altra banda, també s’ha detectat que no s’està traient el 

màxim rendiment a un recurs tant valuós com són les dades generades en els informes 

d’actuació. Per això, és evident que existeix una necessitat real que aquest projecte pretén 

cobrir.  

Aquest, provocarà un impacte social a diferents actors de l’SPEIS,  que realitzaran les seves 

tasques amb una eina més usable, adaptada al seu vocabulari i manera de treballar  i que 

oferirà més funcionalitats. És possible que sigui un substitut a activitats rutinàries o molt 

manuals i si és així es considerarà noves activitats sorgides d’aquest nou plantejament o 

dedicació a activitats més rellevants que actualment tenien menor dedicació.  

Pel què fa a la ciutadania de Barcelona,  gaudirà d’un millor servei ja que gràcies al tractament 

de dades es podran oferir millor informació i qualitat als serveis. 
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Finalment, l’empresa guanyadora del concurs no tindrà problemes d’especificacions ambigües 

o de fer estudi de requisits i així només s’hauran de centrar en la seva tasca de 

desenvolupament.  
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BLOC 1: SITUACIÓ  ACTUAL 
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2 Descripció de l’actual procés d’elaboració i gestió dels 
informes d’actuació i d’intervenció  

A continuació es presenta la primera part de l’etapa analítica del projecte. Per tal de poder 

plantejar solucions adequades i efectives és important poder conèixer de manera global i 

detallada la situació actual de l’objecte d’estudi. 

Per tant, l’objectiu d’aquesta etapa és descriure de manera exhaustiva tots els usuaris, 

processos, activitats, sistemes etc relacionats amb els informes d’actuació i d’intervenció de 

Bombers de Barcelona. Per aconseguir aquesta descripció actual i detallada s’ha utilitzat la 

documentació dels procediments operatius  així com entrevistes amb els usuaris clau per 

conèixer els detalls de les seves activitats diàries. 

Aquest estudi servirà de punt de partida, on s’identificaran els punts crítics dels actuals 

processos i sistema per tal d’analitzar-los a fons en la següent etapa i plantejar solucions 

futures per tal de millorar l’efectivitat i la optimització dels diferents elements. 

Considerant que ens trobem en un tipus d’organització i activitats poc comunes, existeix el risc 

que els professionals de les tecnologies de la informació involucrats en l’actual i futur projecte 

de desenvolupament desconeguin punts essencials del funcionament i organització d’aquest 

domini. És per això que, aquesta etapa també ha de servir perquè els membres del futur equip 

de desenvolupament del nou sistema d’informes puguin adquirir els coneixements necessaris 

dels Bombers de Barcelona per tal de desenvolupar el sistema de manera efectiva.  

2.1 Tipologies de serveis  

Actualment els Bombers de Barcelona classifiquen els serveis que realitzen en 5 tipus 

diferents: 

 Incendis 

 Salvaments 

 Assistències tècniques 

 MMPP (Matèries perilloses) i altres salvaments 

 Prevenció 

Per cada un d’aquests 5 tipus de serveis, existeixen diferents subtipus segons les 

característiques d’aquest. Per exemple un incendi en una caixa elèctrica ubicada a la via 

pública es tipificaria com a Incendi – Foc elèctric exterior. 

A més del tipus, cada servei té assignat un nivell dins d’una escala de 5. On el nivell de incident 

1 és un tipus de servei de dificultat baixa i per tant que requereix mobilització de pocs 

recursos, com pot ser un incendi de contenidor o un rescat d’ascensor. En canvi un incident de  

nivell 5 correspon grans emergències d’alta complexitat, on és necessària la mobilització d’un 

gran nombre de recursos, com pot ser grans incendis o accidents amb matèries perilloses.  

Per tant, segons el tipus i nivell d’incident, Bombers de Barcelona mobilitza uns determinats 

recursos materials i de personal i es segueixen un conjunt de protocols definits especialment 

per la tipologia requerida. 
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2.2 Stakeholders 

A continuació es detallen les parts interessades de l’objecte d’estudi. Concretament s’analitzen 

tots els actors que participen en els diferents processos relacionats amb els informes 

d’actuació i d’intervenció. 

Es tracten  les diferents activitats en les quals els usuaris utilitzen l’actual programa d’informes 

i també activitats en les quals no s’interactua amb el programa però que tenen relació directa 

o indirectament amb els informes d’actuació. 

A continuació es presenta el diagrama d’usuaris classificats en diferents entorns segons el grau 

de relació amb els Informes. 

 

 

Il·lustració 10: Diagrama d'Usuaris dels Informes d'actuació (Font: elaboració pròpia) 
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2.2.1 Entorn Directe 

En l’entorn Directe del Sistema, trobem els usuaris que tenen el grau d’interacció amb els 

informes més elevat. 

Concretament són els membres operatius de l’organització que participen en la resolució de 

l’incident i per tant són els encarregats d’elaborar l’Informe, detallant la intervenció realitzada 

in situ.   

 

2.2.1.1 Comandament de la Intervenció (CdI) 

El comandament de la Intervenció és el 

màxim responsable de l’actuació dels 

Bombers al lloc de l’incident. Es tracta 

d’una figura totalment estratègica, 

encarregada de tenir una visió global de 

les característiques de l’incident i 

coordinar els recursos i l’actuació 

d’aquests per tal de resoldre el servei. 

El CdI és el responsable de recollir les 

dades rellevants durant el servei i 

d’elaborar l’informe de la intervenció 

com a màxim responsable d’aquesta. 

Aquesta posició varia segons el tipus de servei i els recursos mobilitzats al lloc. Normalment és 

el comandament amb el rang més alt de la dotació mobilitzada (9.2) el que assumeix el 

comandament de la intervenció. 

Des del CGE s’encarreguen de definir el tipus (2.1) i nivell del servei juntament amb els 

recursos mobilitzats quan reben un avís d’incident. En els serveis de nivell 1 el comandament 

de la intervenció serà el Caporal mobilitzat en la dotació. En els serveis de nivell 2, el 

comandament de la intervenció serà un Sergent, en els de nivell 3 el Cap de Sector, nivell 4 el 

Cap de Guàrdia i nivell 5 el Cap de Dia. 

En la majoria de casos aquesta posició l’assumeix la mateixa persona durant tot el servei, tot i 

així, existeixen dues situacions en les quals el Comandament de la Intervenció l’assumeixen 

diferents persones durant el servei. El primer cas és quan la informació inicial rebuda fa que es  

tipifiqui el servei de nivell 3, 4 o 5 mobilitzant respectivament el Cap de Sector, Cap de Guàrdia 

o Cap de Dia com a Comandament de la Intervenció però un cop arribats al lloc després de la 

valoració inicial es veu que es tracta d’un incident d’un nivell menor. En aquests casos, el 

respectiu Comandament de la Intervenció realitza un traspàs de comandament en el 

comandament de rang inferior que li correspon segons el nivell real de l’incident i aquest 

retorna al parc per si sorgeix un nou servei que requereix el seu nivell de comandament.  

L’altre cas possible, correspon a la situació inversa. Quan arribats al lloc, el Comandament 

valora que es tracta d’un incident de nivell superior al tipificat. Donat aquesta situació, aquest 

informa de la situació al CGE i es mobilitza els recursos corresponents al nivell real. Un cop el 

Il·lustració 11: Sergent SPEIS (casc blau) donant  
instruccions  a un bomber (casc negre) (font: (20) ) 
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nou comandament arriba al lloc, l’actual comandament realitza un traspàs de la situació i 

informació recollida i el nou comandament assumeix el Comandament de la Intervenció. 

Un exemple de servei que es donin aquestes circumstàncies pot ser quan es rep una trucada 

d’un vianant alertant que han caigut a la via pública fragments d’un balcó. Inicialment es 

tipifica com a incident de nivell 1 i es mobilitza un tanc lleuger comandat per un Caporal. Un 

cop al lloc el Caporal com a Comandament de la Intervenció realitza un reconeixement i 

observa que no només es tracta d’un balcó en mal estat si no que es una patologia 

generalitzada en diversos elements de la façana de l’edifici, per tant es tracta d’un servei d’alta 

complexitat tècnica. El comandament per tant, informa al CGE, aquest re-tipifica el nivell del 

servei i es mobilitza el Cap de Guardia. Aquest arribat al lloc assumeix el Comandament de la 

Intervenció realitzant prèviament un traspàs de comandament amb el caporal.  

2.2.1.2 Comandament Sanitari (CSS) 

La posició de Comandament Sanitari (CSS) 

l’assumeix un Tècnic sanitari de l’SPEIS, 

que és el màxim responsable de la dotació 

sanitària formada per una ambulància amb 

2 bombers i el propi comandament.   

La funció de la dotació sanitària en un 

servei és atendre els afectats de manera 

coordinada amb la dotació de Bombers, 

reportant de manera directa al 

Comandament de la Intervenció.   

En algunes tipologies de serveis, també es 

mobilitza una dotació sanitària per tal 

d’atendre possibles bombers afectats si es dona el cas.  

El CSS, serà el responsable de detallar l’actuació realitzada per la dotació sanitària així com la 

informació de les víctimes en un informe sanitari que s’adjuntarà en el informe d’intervenció. 

2.2.1.3 Cap de Guàrdia (CdG) 

La posició de Cap de Guàrdia la ocupen els 

membres de l’escala executiva i de l’escala 

superior (Inspectors i Sotsinspectors) que 

combinen tasques no operatives com a tècnics 

en les diferents Divisions i tasques operatives 

corresponents a aquesta posició de Cap de 

Guardia.   

El CdG és el màxim responsable operatiu del 

servei (de les 8h del matí d’un dia a les 8h del 

matí següent). Aquest també realitza les 

funcions de màxim responsable del CGE. El cap 

de Guàrdia és l’encarregat de validar tots els 

Il·lustració 12: CSS (casc blanc) mobilitzant una víctima (Autor: 
Joaquim Pol (23)) 

Il·lustració 13: CdG realitzant de comandament d'un 
incident de nivell 4 (Autor: Joaquim Pol (23)) 
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informes dels incidents realitzats durant el servei  un cop realitzats,  i si ho considera oportú 

afegir comentaris i indicacions. 

També s’encarrega d’assumir la posició de CdI en els  incidents de nivell 4. 

2.2.2 Entorn Nivell 2 

En l’entorn de nivell 2 ens trobem diferents membres del Cos de Bombers que  a diferència 

dels usuaris de l’entorn directe, la seves activitats principals no estan directament relacionades 

amb l’elaboració d’informes d’actuació però si que realitzen activitats que en alguns casos 

requereixen la consulta de la informació recollida en els Informes.  

2.2.2.1 Centre Gestor d’Emergències (CGE) 

El CGE és en nucli de gestió d’informació i recursos de Bombers de Barcelona en les 

intervencions diàries i està situat al C/ Lleida, integrat dins la Sala Conjunta de Comandament.   

En la organització interna del CGE 

existeixen diferents actors amb 

competències específiques dins la 

gestió integral d’un incident. Com 

a màxim responsable del CGE, 

trobem el Cap de Sala, Oficial del 

SPEIS que combina tasques 

d’intervenció i CGE, responsable 

de la gestió global del CGE en totes 

les situacions, gestió de recursos 

del SPEIS i també responsable de 

la coordinació de la gestió de les 

emergències en les activacions de 

plans d’emergència. Com a suport 

al Cap de Sala trobem el Gestor-

Auxiliar de sala, expert en les eines 

de gestió i clau en el coneixement específic del funcionament operatiu del CGE.                                                                                                                                                                                      

Finalment, trobem els Operadors de Sala, encarregats de l’atenció, gestió i coordinació 

d’emergències. Concretament els operadors són els encarregats de realitzar la primera atenció 

de l’incident per tal de definir la tipificació del servei i assignar recursos amb el vistiplau del 

Cap de Sala o del Gestor. 

2.2.2.2 Tècnics Unitat de Protecció Civil 

La protecció civil municipal té com a missió protegir la població de Barcelona dels riscos 

derivats de l'activitat de determinades empreses (químiques, sobretot), de les conseqüències 

d'elements naturals (pluges, neu, incendis...), del transport d'algunes mercaderies (perilloses), 

així com dels que deriven de concentracions massives de persones. 

Els tècnics de la Unitat de Protecció Civil s’encarreguen de planificar les mesures de 

coordinació operatives i preventives per les situacions d’emergència que es generin a la ciutat. 

Il·lustració 14: CGE (font: Revista digital dels Bombers de Barcelona) 
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L’activitat principal que realitzen és l’elaboració dels  plans d’emergència municipal que 

contemplen diferents tipus d’incidents que poden afectar a la ciutat de Barcelona. (Exemples: 

accidents greus als túnels viaris, emergències radiològiques, emergències aeronàutiques, 

incendis forestals etc) 

Aquesta unitat disposa de sistemes específics per realitzar aquestes tasques preventives. Pel 

què fa a la relació amb els informes d’actuació i d’intervenció, quan succeeix un incident 

d’aquestes característiques en el qual s’aplica algun dels plans municipals, un cop realitzat 

l’informe per el CdI, els tècnics d’aquesta unitat analitzen l’actuació per tal de validar 

l’aplicació del pla corresponent i avaluar l’eficàcia d’aquest. 

2.2.2.3 Tècnics Unitat Normativa 

La Unitat Normativa és l’encarregada d’informar del compliment de les normatives de 

prevenció d’incendis i altres riscos en la presentació de llicències d’obres de la ciutat. 

Actualment aquesta Unitat utilitza un sistema d’informació municipal, anomenat Mòdul Comú 

d’Informes (MCI), compartit amb els departaments municipals competents en la matèria (Dpt. 

Patrimoni, Medi ambient...), per tal d’elaborar els informes resultants de les inspeccions de les 

llicències.  

A nivell d’intervencions, quan es realitza un servei en un local/habitatge/edifici en el qual el 

CdI considera que existeix algun element que possiblement no compleix la normativa o que 

presenta una deficiència (exemple: incendi a la cuina del 1r 1a on el fum d’aquest apareix al 5è 

2a a través dels conductes de ventilació) indica en l’informe de la intervenció que s’ha de 

notificar d’aquest fet a la Unitat Normativa. Els tècnics de la unitat un cop rebuda una 

comunicació d’aquest tipus procedeixen a fer les inspeccions corresponents per tal de 

determinar si és necessari realitzar una reparació o modificació d’algun element.   

2.2.2.4 Tècnics de la Unitat Operativa Territorial i de la Unitat de Desenvolupament 

En aquestes unitats trobem el personal que dirigeix, coordina i gestiona l’operativa de la xarxa 

de parcs de bombers de la ciutat, així com el Centre de Gestió d’Emergències.  

Concretament des de la unitat de desenvolupament es planifiquen les activitats operatives i 

preventives dins dels torns de treball per millorar la intervenció. (exemples: Activitat de 

reconeixement d’hidrants, prevenció operativa d’accés a camins forestals, prevenció operativa 

d’esdeveniments on es comproven accessos, sistemes de protecció etc) 

Quan una dotació de qualsevol parc realitza una d’aquestes activitats programades per la 

unitat de desenvolupament redacta igualment un informe d’intervenció on detalla les accions 

realitzades i problemàtiques trobades si es dóna el cas de l’activitat programada, d’aquesta 

manera els tècnics de la unitat reben feedback del personal al lloc i així poden prendre les 

mesures corresponents si és necessari. Com per exemple, ordenar la reparació d’un hidrant, 

l’adequació d’un camí forestal o una inspecció de les instal·lacions d’un esdeveniment entre 

altres. 

De la mateixa manera si en el transcurs d’un servei, el CdI detecta qualsevol qüestió 

susceptible de ser analitzada per aquesta unitat, a través de l’informe indica que es comuniqui 

a la unitat.  
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2.2.2.5 Tècnics Unitat de Procediments 

Els tècnics d’aquesta unitat elaboren procediments operatius per unificar els criteris 

d’intervenció.  Aquests procediments s’ajusten  als escenaris de risc de la ciutat  tenint en 

compte la incorporació de nous materials i tecnologies. (exemple: Procediment d’excarceració, 

procediment de rescat en alçada, comunicacions etc) 

A través de l’actual programa d’informes, el CdI pot indicar si en aquell servei s’han aplicat els 

procediments previstos per la tipologia d’incident de forma correcta i en el cas d’existir alguna 

incidència o comentari respecte al procediment aplicat poden realitzar una comunicació que 

es fa arribar als tècnics d’aquesta unitat per tal de que revisin el cas concret i actualitzin els 

procediments si correspon.  

2.2.2.6 Tècnics Unitat de Recolzament tècnic 

Els tècnics d’aquesta unitat formulen les prescripcions tècniques dels projectes d’adquisicions i 

dels contractes de conservació de material d’intervenció i equipament de protecció.  

També realitzen la gestió del seguiment i manteniment del material d’intervenció. A través de 

l’actual programa d’informes el CdI pot indicar els materials utilitzats durant el servei, 

d’aquesta manera els tècnics d’aquesta unitat poden realitzar el seguiment del desgast 

d’aquests. 

2.2.2.7 Personal administratiu 

Entre altres funcions, el personal administratiu s’encarrega de tramitar les sol·licituds oficials 

d’informes d’actuació per part de particulars, empreses o institucions.  

A nivell intern també són els responsables de canalitzar les diferents comunicacions derivades 

d’un servei a les divisions i unitats responsables i en els casos en els que aquestes 

comunicacions d’informes afectin a entitats externes com Serveis Socials, Departament 

d’Indústria etc realitzen el traspàs d’informació necessari. 

2.2.3 Entorn Nivell 3 

Finalment en l’entorn de nivell 3, ens trobem els membres del Cos de Bombers que 

s’encarreguen de la gestió i direcció d’aquesta organització. 

Els Caps de les diferents divisions són els responsables de gestionar i supervisar les diferents 

activitats que realitza cada unitat i coordinar amb direcció els objectius estratègics de la 

organització. 

En relació amb els informes d’actuació, el Cap de la Divisió d’Operacions és el responsable de 

les notificacions dels serveis que afecten a altres institucions. (Serveis Socials, Parcs i Jardins...) 
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2.3 Processos relacionats amb els Informes 

L’anàlisi dels processos i activitats relacionats amb els informes d’actuació té un doble 

objectiu. Per un cantó ens interessa conèixer en detall com els diferents membres del Cos de 

Bombers realitzen una intervenció en un incident per tal de resoldre’l, ja que aquestes 

activitats i procediments són els que un cop finalitzada la intervenció el Comandament ha de 

reflectir en l’informe aportant totes les dades necessàries. I per altra banda ens interessa 

veure quina és la temporalitat i flux del procés d’elaboració d’aquests informes, informació 

clau a l’hora de plantejar una solució que permeti optimitzar aquest procés. 

Per això es realitzarà una modelització dels processos utilitzant l’eina Business process model 

and  notation (BPMN (16)), fent especial èmfasi en els flux de dades i d’informació, aspecte 

clau en qualsevol Sistema d’informació.  

A l’annex 3 (9.3) s’adjunta una taula resum amb les figures BPMN utilitzades i el seu significat.  

 

2.3.1 Gestió de l’Incident (Vista general) 

En primer lloc es modelitza la gestió completa d’un incident, des de que un ciutadà avisa fins 

que el CdI redacta l’informe un copo finalitzada les actuacions. En aquesta versió es mostra la 

vista general on apareixen els principals actors del Cos de Bombers que participen en la 

resolució. 
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Il·lustració 15: Diagrama BPMN Gestió de l’incident (Font: Elaboració pròpia) 

 

La gestió d’un servei comença quan es rep un avís d’incident al Centre de Gestió 

d’Emergències (CGE), ja sigui procedent del 080, del 112, d’altres serveis (GUB, CME, SEM) o 

des de l’organització interna. El CGE, com a gestor de recursos de Bombers, s’encarrega de 

tipificar el tipus de servei, activar els recursos adients per les característiques de l’incident i 

oferir suport i comunicacions al cap d’intervenció present al lloc de l’incident durant el 

transcurs de la intervenció. 

Un cop  les diferents dotacions arriben al lloc de l’incident, el Comandament de la Intervenció 

assumeix la responsabilitat d’avaluar la situació i definir l’estratègia d’actuació dels diferents 

recursos mobilitzats. Durant el desenvolupament de l’actuació, també és l’encarregat de 

comunicar les diferents accions al CGE, així com de sol·licitar informació, suport o més recursos 

si la situació ho requereix.  

En el cas de que es tracti d’un tipus de servei amb possible actuació sanitària es mobilitza una 

de les diferents ambulàncies de l’SPEIS. Durant la intervenció, existeix la figura del 
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Comandament Sanitari, responsable de la part sanitària de l’actuació i de la coordinació de 

l’equip sanitari amb la resta d’equips a través de la comunicació amb el Cap de la intervenció.  

Les principals actuacions realitzades per els diferents actors que intervenen (CGE, 

Comandament Intervenció, CSS), des de l’entrada de l’incident al CGE fins l’arribada de l’últim 

vehicle intervinent al parc corresponent queden reflectides a l’informe d’actuació i 

d’intervenció, validat per el Cap de Guardia, màxim responsable de la guàrdia del dia.  

2.3.2 Gestió de l’Incident (CGE) 

En el cas de trucada al 080 aquesta entra directament al CGE. Aquests a través de la interacció 

amb el requeridor i l’obtenció de informació rellevant segons la tipologia d’incident 

introdueixen les dades al Dispatcher. 

Si el alertant truca al 112 l’operador que l’atén  anota les dades de l’incident i truca al CGE per 

transmetre aquesta informació, i l’operador del CGE introdueix les dades al Dispatcher. 

Per les alertes provinents de la GUB 092, existeix una passarel·la interna i l’alerta arriba 

automàticament al Dispatcher. 

Il·lustració 16: Gestió de l'incident des del CGE (Font: elaboració pròpia) 
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Quan un vianant o habitant de Barcelona detecta un incident que requereixi la presencia dels 

Bombers, pot trucar al 112, 080 (Bombers) o 092 (GUB). 

Un cop les dades de l’incident s’han introduït al Dispatcher, si s’escau realitzen una re-

tipificació de l’incident, a continuació el gestor o l’auxiliar realitza l’assignació de recursos 

operatius en funció de la informació disponible, la tipificació confirmada i la ubicació dels 

diferents serveis i  

S’assigna la sortida corresponent indicant al Dispatcher els indicatius de cada vehicle assignat 

així com el parc de procedència, i es despatxa els recursos per megafonia remota, si es disposa 

d’informació addicional aquesta s’introdueix al sistema i s’envien les dades del servei a la 

impressora del parc i a les tauletes dels comandaments.  

Durant el transcurs del servei, una de les funcions del CGE és la de donar suport al 

Comandament de la Intervenció situat al lloc de l’incident, per això els gestors i auxiliars de 

sala s’encarreguen de realitzar les consultes necessàries de: 

 Informació addicional d’altres serveis com GUB, CME, SEM… 

 Procediments d’Intervenció. 

 Documentació tècnica.  

 Informació serveis anteriors. 

 Plànols. 

 

A través de : 

 Sistemes de l’SPEIS: Sistema d’Informes, Cartoteca, InfoCGE, Dispatcher… 

 Diferents bases de dades. 

  Programari extern  

 

A més, introdueixen la informació rellevant derivada del servei que els diferents actors 

comuniquin i/o realitzin en el camp “Comentaris” del Dispatcher, en qualsevol fase de la 

intervenció, per poder-ne fer el seguiment en tot moment. (Ex: Despatxat de recursos per part 

del CGE, comunicació arribades recursos, comunicació d’informació d’altres serveis al CGE, 

sol·licitud de recursos, finalització del servei etc). 
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2.3.3 Gestió de l’Incident (CdI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan el CGE activa les diferents dotacions d’un parc, el Comandament de la Intervenció rep a 

la tauleta, el full de sortida amb la ubicació de l’incident i la informació principal de l’avís.   

Durant el trajecte, si el CGE disposa de més informació rellevant sobre l’evolució de l’incident o 

altra informació rellevant ho comunica per radio al CdI. De la mateixa manera el 

Comandament pot realitzar peticions d’informació també per radio. 

Un cop els recursos mobilitzats arriben al lloc de l’incident, el CdI fa una valoració de la situació 

trobada i juntament amb la informació obtinguda a través del CGE, defineix una estratègia 

d’actuació. 

Comunicacions amb CGE 

En aquesta primera avaluació, si el CdI considera que la magnitud de l’incident és major a la 

descrita inicialment pot sol·licitar més efectius o recursos específics (autoescala, furgó de 

salvament…) al CGE. De la mateixa manera, en cas contrari, si el CdI considera que qualsevol 

dels recursos mobilitzats no seran necessaris pot ordenar el retorn al parc d’aquests efectius. 

Totes aquestes accions hauran de quedar reflectides en l’informe tècnic.  

Il·lustració 17: Gestió de l'incident, vista CdI (Font: Elaboració pròpia) 
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Durant el transcurs de la intervenció, el CdI manté diferents comunicacions amb el CGE, 

informant de la situació al lloc de l’incident per tal de que des del CGE es pugui realitzar el 

seguiment de la intervenció i sol·licitant informació o recursos si s’escau. 

Gestió de la informació 

En molts dels serveis que intervenen els Bombers, un cop aquests estan al lloc de l’incident és 

necessari la obtenció d’informació relacionada amb circumstàncies de l’incident, informació de 

l’habitatge, edifici, local, vehicle etc i de les persones relacionades i/o afectades, per tal de que 

el CdI disposi de informació rellevant a l’hora de prendre decisions sobre l’actuació.  

Un exemple pot ser un esfondrament d’una nau industrial, en aquest cas el CdI ha de saber si 

es tracta d’un edifici amb activitat industrial activa o si és una nau abandonada per tal de saber 

si en el moment de l’incident hi havia gent a dins o no. Amb aquesta informació el CdI decidirà 

si es realitza una cerca de persones atrapades o si es limiten a realitzar una valoració de 

l’estructura.  

Aquesta informació s’ha d’obtenir de la manera més ràpida possible, segons el tipus d’incident 

el CdI pot interactuar amb diferents actors per tal d’obtenir aquesta informació. En la majoria 

de casos s’opta per parlar amb veïns i/o testimonis, altres serveis com gub, sem, cme, 

companyies de subministraments, altres entitats (teleassistència, cuesb…) etc 

 

Coordinació amb altres serveis 

En la majoria de incidents atesos per l’SPEIS, és comú que també hi intervinguin altres serveis 

com GUB, SEM, CME etc. El CdI s’encarrega de coordinar la col·laboració amb aquests serveis.    

Aquesta col·laboració és essencial ja que en molts casos aquests altres serveis ja són al lloc i es 

possible que tinguin informació rellevant de l’incident, per això a l’arribada dels Bombers el CdI 

realitza el traspàs d’informació per tal de definir una millor estratègia d’intervenció. De la 

mateixa manera es donen casos d’intervenció conjunta com pot ser per exemple un salvament 

on el SEM sol·licita col·laboració per obrir una porta o per mobilitzar un pacient. O en el cas de 

la GUB també pot requerir la col·laboració dels Bombers per una intervenció o que l’SPEIS 

requereixi la col·laboració de GUB per limitar la zona de treball o regular el trànsit per garantir 

la seguretat dels intervinents. Tots aquests aspectes relacionats amb la col·laboració amb 

altres serveis queden reflectits en l’informe del CdI així com la identificació de les dotacions 

dels altres serveis.  

 

Traspàs de Comandament 

En els casos que es realitzi una re-tipificació de l’incident i s’assigni un nivell superior, s’activarà 

un nou comandament amb un rang major, per tal de que prengui les funcions de direcció i 

control del sinistre. 

Coneguda l’arribada d’un nou comandament, el comandament actual de la intervenció, es 

posa el més aviat possible en contacte amb ell, i s’informa de l’estat del mateix, en especial del 

tipus d’incident, pla d’actuació, objectius assolits i pendents, recursos demanats i riscs de la 

intervenció. 
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El nou comandament, un cop creu que ja disposa de la informació necessària, ho manifesta 

clarament al comandament actual, i al CGE, que es fa càrrec de la direcció i control de la 

intervenció. 

 

Un cop finalitzat el servei, el nou Comandament serà el responsable de la redacció de l’informe 

tècnic on haurà de detallar les actuacions i situacions del sinistre que ha comunicat el primer 

comandament i les accions posteriors a la presa del comandament.  

 

Finalització del servei 

Un cop realitzada la intervenció el CdI ha de recollir diferents tipus de dades rellevants que 

haurà d’incloure a l’informe de la intervenció. Com pot ser les dades dels afectats, els danys 

produïts, possibles causes etc.  

Si hi ha afectats, el CdI comunica el resultat de l’actuació i si s’han de prendre mesures a 

posteriori o si es pot reprendre l’activitat normal. 

En el cas que l’actuació dels Bombers hagi finalitzat però encara es requereixi prendre altres 

mesures com no permetre l’accés al lloc de l’incident, o esperar l’actuació d’un tècnic o 

reprendre l’activitat normal però prenent mesures de prevenció el CdI s’encarrega de 

comunicar-ho a les autoritats competents al lloc o a les persones afectades.  

 

2.3.4 Gestió de l’Incident (CSS) 

 

 

Il·lustració 18: Gestió incident, visió CSS (Font: Elaboració pròpia) 
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De la mateixa manera que en el cas del CdI,  la dotació sanitària (ambulància) liderada per el 

CSS rep l’avís d’activació juntament amb la resta de dotacions i es dirigeix al lloc de l’incident 

seguint els mateixos protocols que la dotació de bombers liderada per el CdI. 

A l’arribada al lloc de l’incident, el CSS és l’encarregat de avaluar la situació trobada juntament 

amb el CdI i definir l’actuació de la dotació sanitària per tal d’atendre a les possibles víctimes.  

Quan el CSS realitza l’atenció d’una víctima, emplena una plantilla d’informe sanitari on es 

detallen les dades del pacient, antecedents, valoracions realitzades. (Annex 4: 9.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il·lustració 19: Informe sanitari que el CSS emplena al lloc de l'incident (Font: SPEIS) 
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2.3.5 Comunicació d’informes (Personal Administratiu) 

 

Existeixen dues situacions les quals deriven en una comunicació d’un informe d’actuació dels 

Bombers a un particular, empresa o institució. El primer cas, és quan un cop realitzat un servei, 

el CdI o el CdG indica a través del camp “Comunicar a” la necessitat de posar en coneixement 

l’actuació realitzada per els Bombers a un actor extern. En aquests casos normalment els 

comunicats deriven a organismes oficials de l’Ajuntament o de la Generalitat (Serveis socials, 

departament d’indústria...). L’altre situació que deriva en una comunicació és quan un actor 

extern sol·licita directament a Bombers de Barcelona l’informe d’actuació d’un determinat 

servei. En la majoria de casos es tracta de empreses asseguradores, particulars, serveis 

judicials etc 

Un cop detectada feta aquesta sol·licitud, el personal administratiu de Bombers s’encarrega de 

localitzar el servei en qüestió en el programa d’informes i procedeixen a generar i adequar 

l’informe oficial. Mitjançant el correu electrònic, envien aquest informe al Cap de la Divisió 

d’Operacions o al responsable competent en la matèria i aquest valida i adjunta la seva firma a 

l’informe. A partir d’aquí del Cap d’Operacions torna a reenviar l’informe al personal 

administratiu i aquest s’encarrega de fer-lo arribar al destinatari.   

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 20: Comunicats d'informes d'actuació (Font: Elaboració pròpia) 
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2.4 L’actual Programa d’informes d’actuació i d’intervenció  

A continuació es documenta les característiques i el funcionament de l’actual programa 

d’informes. L’estudi de l’actual programa servirà de punt de partida per identificar en quines 

activitats i processos aquest dóna suport als usuaris i sobretot com ho fa, per tal d’identificar 

els punts crítics a tenir en compte a l’hora de plantejar noves solucions.  

El programa d’informes d’actuació i d’intervenció de Bombers és l’eina que actualment 

s’utilitza per registrar oficialment les actuacions com a servei d’emergències de la Ciutat. 

L’estructura del programa està orientada al voltant de la creació, modificació, consulta i gestió 

dels Informes d’actuació i d’intervenció de. 

 Per tal d’elaborar un d’aquests informes, el programa presenta tres mòduls principals: 

 Dades de l’incident: Dades inicials que el CGE rep per part del requeridor i que 

introdueix al sistema Dispatcher. Aquesta informació també inclou l’activació de 

recursos per part del CGE així com les actuacions de suport realitzades durant el 

transcurs de tot el servei  també des del CGE i les comunicacions i informació rebuda 

per part dels diferents actors de l’SPEIS i per part de tercers també.  

 Dades del servei: Mòdul amb les dades bàsiques d’identificació de l’actuació: ubicació, 

hora, tipus d’intervenció, causes, materials, vehicles, personal, etc 

 Informe tècnic: Recull les dades vinculades amb l’actuació durant  la intervenció: 

situació a l’arribada, actuacions desenvolupades, possibles causes, persones afectades, 

etc. 

 Informe sanitari: Mòdul amb informació sobre les víctimes ateses per els sanitaris 

durant la intervenció. Té un format específic propi de l’SPEIS.  

 

2.4.1 Gestió dels usuaris 

El programa informes, té un sistema propi de gestió dels usuaris del programa que permet als 

administradors crear i modificar diferents tipus d’usuaris, amb atributs i permisos diferents. 

Els usuaris s’identifiquen per un id corporatiu, i es poden afegir diferents atributs que 

caracteritzen els membres, com pot ser la categoria, parc assignat, torn etc  

A través d’aquests atributs i identificadors, el programa permet gestionar permisos i 

restriccions. Útils per tal de gestionar les funcionalitats o accions del programa de cada usuari 

segons les seves competències.  

Concretament, el sistema només permet al CdG validar i tancar l’informe, així com reobrir-lo si 

és necessari. 
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2.4.2 Mòduls 

2.4.2.1 Mòdul Dades del Servei 

El mòdul de Dades del servei el formen una sèrie de pestanyes programades mitjançant taules 

vinculades que segueixen una estructura d’arbre. Les pestanyes d’aquest mòdul són les 

següents: 

2.4.2.1.1 Dades generals 

En aquest apartat s’han d’assignar els diferents comandaments del servei, a través d’un 

desplegable on apareixen tots els membres de l’SPEIS. Així com si és un servei de cobrament o 

no. També es mostren diferents indicadors temporals calculats automàticament a partir de les 

dades rebudes del Dispatcher (Dades de l’incident), com per exemple la durada del servei, 

durada del trajecte, durada del retorn, durada de la intervenció etc. 

2.4.2.1.2 Dades de l’actuació 

En aquest apartat el comandament de la intervenció indica les dades generals de l’actuació, 

sense detall, a partir de tipus de dades ja definits que es mostren a través de desplegables. 

(Veure annex taules tipologies (9.4)) 

1. Tipus d’actuació: Dues tipologies possibles: Sense actuació i Amb actuació. 

 Sense actuació: es classifiquen com intervencions sense actuació, les 

 següents: 

o Sense sinistre: intervencions on no hi ha sinistre, ni escenari per 

valorar ni avaluar (Ex: servei de tall d’arbre on no hi ha res; servei de 

rescat en ascensor en adreça sense edifici).                                                                                                                    

o Retorn in itinere: el servei és anul·lat abans que la dotació arribi al lloc 

del servei.                                                                                                                                                               

o Assumit per altres Institucions: tot i haver-hi sinistre, la intervenció 

l’assumeix una altra Institució (Bombers Generalitat, companyia 

ascensors, etc.). No es fa valoració. 

 

 Amb actuació: es considera actuació tota intervenció en la qual el 

comandament de la sortida faci al menys un reconeixement i una valoració de 

la situació o de l’escenari del sinistre, encara que no suposi cap desplegament 

de recursos operatius al lloc, o que no s’hagi de executar cap maniobra 

operativa estàndard.                                                                                                                                                   

  Per exemple, un foc de campana extractora en cuina extingit per l’estadant. La  

  verificació de l’extinció i comprovació de la correcta ventilació, tot i que no  

  s’hagi participat, es considera una actuació del servei, ja que l’aprovació de les  

  accions prèvies (extinció i ventilació de l’estadant) suposa l’assumpció de  

  responsabilitat per part del comandament. 

És evident que les intervencions en les que es despleguin recursos operatius al 

terreny, com ara una instal·lació de mànegues, també  es considera com a 

intervencions amb actuació, tot i que després es verifiqui que no hi ha hagut 

cap sinistre.  
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2. Causes d’actuació: En aquest camp s’indica les causes que han motivat l’actuació dels 

Bombers d’entre les opcions que ofereix el desplegable corresponent a la taula de causes 

d’actuació. 

3. Ús del local i Ús de l’edifici: els paràmetres programats a les taules deriven dels 

preceptes establerts al “Parte unificado de los Servicios de Extinción”, regulat pel RD 

1053/1985.  (Annexos III i IV) 

4. Comunicar A…: Camp on es pot indicar diferents autoritats d’una llista predefinida a 

comunicar el servei en qüestió (Ex: Companyies de subministrament, serveis socials, 

Divisió de Prevenció etc 

Aquest camp no constitueix camp sistema automàtic de notificacions, senzillament és un 

atribut de l’informe del servei que permet a les unitats competents en la matèria buscar 

els informes que requereixen notificar a un tercer i així realitzar-ho manualment. 

*En aquest apartat el sistema ofereix la funcionalitat d’indicar si finalment s’ha actuat o no i si 

s’ha accedit o no a un habitatge o recinte habitat.  

2.4.2.1.3 Causant/Propietari/Administrador 

En aquest apartat s’especifica les persones involucrades en el servei, en el cas de disposar de 

les dades.  

El causant del servei és la persona, entitat o fet que motiva la intervenció. El requeridor o 

sol·licitant és la persona que realitza la trucada. El causant i el requeridor poden ser 

coincidents, però no sempre seran la mateixa persona. 

Exemple: peces de balcó que cauen sobre una terrassa. El requeridor és el propietari de la 

terrassa (el que truca), mentre que el causant és propietari del balcó (el que origina el servei). 

2.4.2.1.4 Vehicles i personal 

Apartat per especificar els vehicles i personal de l’SPEIS que han participat en el servei. També 

es pot indicar els indicatius dels vehicles d’altres serveis que també hagin participat (GUB, 

CME, SEM…) 

Les dades dels vehicles i les seves hores es carreguen automàticament des del Dispatcher. 

L’assignació dels intervinents als corresponents vehicles s’ha de realitzar de forma manual. El 

sistema per cada vehicle ofereix les diferents categories (Bomber, CSS, Conductor, 

Comandament etc) per tal de que l’usuari només hagi d’indicar la matricula de l’intervinent en 

la posició corresponent.  

2.4.2.1.5 Materials 

Apartat on es recull el material que s’ha fet servir durant la intervenció. L’usuari ha d’escollir 

en un menú desplegable un dels materials de la taula de materials de l’SPEIS que conté un codi 

i una descripció. Es pot diferenciar els casos en que s’han utilitzat i retirat del servei o els casos 

en els que els materials es queden al lloc (ex: puntals en una assistència tècnica). Aquesta 

opció té com a finalitat deixar constància del material que no ha retornat al parc per si es 

tracta d’un cas que s’ha de realitzar el cobrament per el lloguer del material.                                                                                                                       

També hi ha la possibilitat de deixar en blanc aquest apartat de material utilitzat. 
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2.4.2.1.6 Procediments 

Apartat on el comandament pot realitzar comentaris relacionats amb els procediments aplicats 

en la intervenció. Aquest ha d’indicar si s’han aplicat sense incidències o amb incidències els 

protocols previstos per el tipus d’intervenció realitzada. En el cas que s’indiqui que hi han 

hagut incidències o que el comandament creu que pot haver-hi millores el sistema ofereix un 

requadre per realitzar comentaris. 

En aquest apartat el sistema també permet indicar si s’ha activat el protocol de companyies. 

Aquest és un protocol establert amb les diferents companyies de subministraments bàsics que 

operen a Barcelona per tal de coordinar una resposta ràpida dels serveis tècnics d’aquestes en 

cas d’una emergència amb instal·lacions afectades.  

2.4.2.1.7 Detecció de pobresa 

Si en l’apartat d’actuació s’ha indicat que s’ha accedit a un habitatge o recinte habitat, el 

sistema ofereix un nou apartat que consisteix en un formulari de detecció de pobresa. 

2.4.2.1.8 Resguarda Moll 

Quan en l’apartat d’actuació s’indica que es tracta una actuació de prevenció operativa de 

resguarda de moll, el sistema ofereix un apartat específic per aquest tipus de serveis on 

s’indica un conjunt de dades rellevants. (*Veure diagrama conceptual) 

2.4.2.2 Mòdul Informe tècnic 

En aquest mòdul el comandament de la intervenció pot plasmar els detalls de la intervenció en 

camps de text lliure.  

Concretament aquest informe conté: 

1. Informació disponible a la sortida del tren d’auxili. 

2. Característiques del sinistre a l’arribada i evolució del mateix. 

3. Desenvolupament de les operacions. 

4. Causes del sinistre. 

5. Danys produïts. 

6. Persones afectades. 

 

Aquesta informació queda recollida en els següents apartats: 

 

2.4.2.2.1 Demanda de servei 

En aquest apartat s’indica la informació que s’ha ofert des del CGE, en el moment d’efectuar la 

sortida o durant el trajecte. Concretament s’indica la classe de sinistre i localització, segons 

informa el CGE. 

2.4.2.2.2 Situació a la arribada 

S’exposa l’estat del sinistre a l’arribada del tren de auxili, així com la seva posterior evolució, 

considerant els següents aspectes: 
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 Localització i adreça real del sinistre (la informació que arriba al CGE pot ser 

errònia). 

 Classe de sinistre (real). 

 Descripció del lloc del sinistre. 

 Elements afectats pel mateix. 

 Persones trobades mortes, ferides o en situació de perill (sense noms). 

 Perills col·laterals o amenaces de propagació (tendència i probable evolució). 

2.4.2.2.3 Actuació 

Descripció de la actuació portada a terme, indicant: 

 Sistema emprat per accedir al lloc del sinistre, amb els danys produïts en la 

maniobra i les condicions legals en què es produeix (presència policial, autorització 

judicial, etc.). 

 Maniobres desenvolupades durant la intervenció (extinció, salvament, etc.). 

 Peticions de reforços i col·laboració amb altres Institucions. 

 Qualsevol altre acció que es cregui d’interès, per la clarificació dels fets. 

 

2.4.2.2.4 Causes 

Aquest és un dels punts crítics en la redacció d’un informe tècnic, per les conseqüències legals 

que en pot comportar. 

Les causes d’un sinistre sempre són suposades o aparents. No obstant, s’esmenten els criteris 

que fan suposar la causa (accions, focus d’ignició, etc). 

S’indiquen causes objectives de tipus tècnic. Si algú dóna indicis sobre les causes, queda 

reflectit sota la fórmula de “Segons manifesta l’estadant...“ 

Si se suposa que el local o element objecte del sinistre incompleix alguna llei o normativa, i que 

això pot haver estat la causa del sinistre, de la seva propagació, o de les conseqüències del 

mateix, s’indica en aquest apartat. 

2.4.2.2.5 Danys 

En aquest apartat s’indica els danys: 

 Danys a conseqüència del sinistre, que no afecten a terceres persones. 

 Danys provocats per la intervenció que no afecten a terceres persones. 

 Danys ocasionats a terceres persones, ocasionats pel sinistre o la intervenció. 

 Sense danys 

 

2.4.2.2.6 Persones afectades  

Relació de persones afectades, amb noms i cognoms, mena de lesió soferta circumstàncies en 

què van ser trobades i lloc on van ser traslladades, si s’escau. 
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2.4.2.2.7 Observacions 

Apartat de l’informe per aportar dades addicionals que es consideren oportunes, per a un 

millor coneixement del sinistre o les accions preses per solucionar-lo. 

Per exemple, advertir un ciutadà dels perills que resten a un lloc desprès d’una intervenció, es 

faci en presència de la Guàrdia Urbana Mossos d’Esquadra a manera de testimonis i indicar-lo 

en aquest apartat, juntament amb les identificacions dels Agents. 

2.4.2.2.8 Comentari del Cap de Guardia 

Apartat on el Cap de Guàrdia pot afegir la informació que consideri rellevant i oportuna. 

2.4.2.3 Mòdul Informe Sanitari 

2.4.2.3.1 Dades de l’afectat 

En aquest mòdul el CSS pot afegir els diferents pacients que ha atès. Per cada un d’aquest el 

programa sol·licita les dades que identifiquen a la persona atesa i les dades principals de 

l’atenció que es seleccionen a partir d’un desplegable, corresponent a les taules de tipologies 

sanitàries. (centre de trasllat, causa, localització, traumatisme i patologia). A continuació s’ha 

d’indicar si el pacient ha estat traslladat a un centre mèdic o no, quin és el seu estat (Il·lès, 

lesionat o mort) i si és un bomber o altres.  

2.4.2.3.1.1 Registre sanitari 

El registre sanitari és l’apartat on es detalla a partir d’una plantilla les dades de l’informe 

sanitari que s’han emplenat al lloc de l’incident. (9.4) 
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2.4.3 Diagrama d’estats 

A continuació a través de l’elaboració de diagrames d’estat, es descriu el comportament del 

programa segons l’estat en el qual es troba un servei i a posteriori segons l’estat d’elaboració 

en que és troba l’informe d’aquest servei  

2.4.3.1 Diagrama d’estats durant un servei 

 

 

La creació d’un Informe de Intervenció està subjecte a la creació d’un servei a través de 

Dispatcher. Quan des del CGE s’introdueix un nou servei al Dispatcher, l’informe d’intervenció 

es crea de manera automàtica al programa d’informes i l’estat d’aquest servei inicialment és 

de “Incident en gestió, no es pot fer l’informe”. 

Durant la gestió inicial del servei des del CGE, en el cas que es tracti d’una falsa alarma 

l’operador indica al servei creat al Dispatcher que es tracta d’una falsa alarma i l’estat d’aquest 

passa a ser “Incident Anul·lat”. Des del sistema d’informes apareix el servei amb l’estat 

esmentat i l’usuari només pot consultar les dades de l’incident . 

En cas contrari, si durant la gestió inicial de l’incident es confirma aquest, des del CGE s’activen 

els recursos pertinents i l’estat del servei continua essent “Incident en gestió, no es pot fer 

l’informe”. 

Un cop el CGE rep la comunicació de que el servei ha finalitzat canvia l’estat d’aquest al 

Dispatcher com a “Incident tancat, pendent de fer l’informe”. Per tant el servei ja ha finalitzat, 

es disposen les les Dades de l’incident i aquest resta pendent de l’informe. 

Il·lustració 21: Diagrama d'estats durant un servei (Font: Elaboració pròpia) 
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2.4.3.2 Diagrama d’estats durant l’elaboració d’un informe 

 

Il·lustració 22: Diagrama d'estats durant l'elaboració d'un informe (Font: Elaboració pròpia) 

 

Un cop el servei està tancat, des del sistema d’Informes qualsevol usuari pot accedir-hi i indicar 

el comandament de la intervenció i el comandament sanitari si s’escau a les dades del servei 

(52). Un cop feta aquesta acció, els comandaments indicats disposaran d’aquest servei assignat 

al seu perfil.  

Quan s’inicia però no es finalitza un dels 3 mòduls de l’informe (52) o quan es finalitza un o dos 

d’aquests 3 però en resta un pendent l’estat del servei és “Informe iniciat però pendent 

d’acabar” i el sistema indica quin/s dels tres mòduls resta pendent.  

Un cop els 3 mòduls de l’informe s’han finalitzat i validat per el comandament corresponent, 

l’estat de l’informe passa a ser automàticament: “Inf. Acabat però sense vist-i-plau”. 

Aquest estat passa a “Informe acabat” quan el Cap de guàrdia assignat realitza la seva 

validació. 

 

2.4.4 Funcionalitats 

El programa actual ofereix diferents funcionalitats que es poden classificar en tres tipus: 

1- Gestió d’Informes: Aquestes funcionalitats tenen com a objectiu facilitar la 

creació, modificació i consulta dels Informes de Intervenció. 

2- Consulta d’Informació general: Aquestes funcionalitats estan adreçades a oferir a 

l’usuari informació general de l’SPEIS per facilitar les tasques relacionades amb la 

gestió dels Informes. 

3- Dades d’Intervencions: Finalment existeixen un grup reduït de funcionalitats que 

ofereixen indicadors i informació rellevant extreta dels Informes.  

A continuació es presenten totes les funcionalitats del programa utilitzant diagrames de casos 

d’ús. 
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2.4.4.1 Funcionalitats per la gestió dels Informes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 24: Diagrama de casos d'ús (Font: 
Elaboració pròpia) 

Il·lustració 23:Diagrama de casos d'ús (Font: 
Elaboració pròpia) 
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Exportar la cerca a EXCEL: El sistema genera un excel amb el resultat de la cerca de serveis en 

un format on només es mostren els atributs en columnes i files. Ideal per realitzar tractament 

de dades.  

Generar Informe: Genera un excel amb un format més visual del resultat de una cerca de 

serveis. 

 

 

 

 

 

Il·lustració 25: Diagrama de casos d'ús (Font: 
Elaboració pròpia) 

Il·lustració 26: Diagrama de casos d'ús (Font: Elaboració pròpia) 
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2.4.4.2 Funcionalitats de consulta d’informació de l’SPEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 27: Diagrama de casos d'ús (Font: Elaboració pròpia) 

 

2.4.4.3 Funcionalitats relacionades amb les dades de les intervencions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 28: Diagrama de casos d'ús (Font: Elaboració pròpia) 
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Gestió material: El sistema permet consultar dades del material utilitzat i/o deixat al lloc, dels 

diferents serveis realitzats. 

Estadístiques: Indicadors de serveis segons atributs. Ex: número de serveis per franja horària, 

per tipus etc 

Comunicats: El sistema permet recuperar els Informes de serveis on s’ha indicat que s’ha de 

notificar a alguna de les entitats del camp “Comunicar a” i generar el comunicat corresponent 

a través d’una plantilla. També permet consultar l’historial de comunicats generats.  

 

2.4.5 Comunicació amb els altres sistemes  de l’SPEIS 

L’actual sistema està allotjat en un servidor específic (CORP2-SEISMYC), aquest es comunica 

amb el servidor on està ubicat el Dispatcher (MYCPR1 i MYCPR2) per obtenir les dades de 

l’incident, actuacions de comunicació del CGE i la relació de vehicles que han assistit al servei. 

També estableix comunicacions amb el sistema d’usuaris corporatiu (COOPER) per tal de 

realitzar la identificació d’usuaris.  

Quan es crea un servei al Dispatcher i s’introdueixen les dades de l’incident, aquest es replica 

al servidor del Programa d’Informes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 29: Esquema Mycelium (Font: (5)) 
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3 Anàlisi de la situació actual 

A continuació es presenta  la segona part de l’etapa analítica, on es realitza un anàlisi detallat 

dels diferents punts identificats en l’apartat anterior. Aquest anàlisi consisteix en tractar els 

diferents processos, usuaris, elements de l’actual sistema amb una doble perspectiva. A nivell 

intern de l’organització i l’actual sistema amb l’objectiu de detectar els principals punts forts i 

punts dèbils i per altra banda a nivell extern per tal d’avaluar el possible impacte de factors 

externs i detectar les principals oportunitats i amenaces que s’hauran de tenir en compte. 

El següent anàlisi s’ha confeccionat a través de les aportacions rebudes per els diferents 

comandaments del cos,  a través de les nombroses reunions realitzades amb els grups de 

treball formats per caporals, sergents i oficials de tots els torns i parcs de la ciutat i finalment 

també a través de les sessions de treball realitzades amb els membres de les Divisions i Unitats 

dels serveis centrals.  

 

 

 

D1 - Interfície i usabilitat del sistema no respon a les necessitats dels usuaris 

O3 - Aprofitar la informació de la ciutat que els Bombers recullen durant els serveisA3 - Canvis en la societat i com a conseqüència en les activitats del Cos de Bombers

Nivell Intern

Nivell Extern

Debilitats Fortaleses

Amenaces Oportunitats

D2 - Ambigüitat en determinats camps de l'informe

D3 - Sistema amb poca capacitat d'adaptació al canvi

D4 - El format genèric del sistema no s’adapta als diferents tipus de serveis

D6 - Gestió manual de les zones de risc

F1 - Introducció de les dades del servei a partir de camps definits 

F2 - Programa desenvolupat per l'IMI

O5 - Control del desgast a través de la informació de Vehicles i Personal

F3 - Programa informes integrat dins d’una estructura de sistemes pròpia 

O4 - Aplicació d’estratègies  Data-driven als processos actuals 

D7 - Dificultat en la recuperació d'informes de serveix excepcionals

D8-9  - Explotació poc eficient de les dades de materials/procediments

D10 - Processos administratius de tràmits i comunicacions d’informes poc eficients 

O1 - Integració del sistema en tauletes – Introducció i consulta de dades in-situ

O2 - Retorn de les comunicacions a altres serveis 

A1 - Canvis en les legislacions que regulen els informes i/o els SPEIS

A2 - Aparició de necessitat de comunicació entre nous sistemes interns i/o externs  

Il·lustració 30: Matriu DAFO de l'actual sistema (Font: El·laboració pròpia) 
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3.1 Nivell operatiu  

En aquesta apartat es descriuen les debilitats de l’actual programa d’informes i les 

oportunitats del nou sistema en l’àmbit operatiu de l’elaboració d’informes. En aquest nivell 

els usuaris clau són els CdI, CSS i CdG i per tant es tracten les diferents activitats en les quals 

aquests interactuen amb el sistema d’informes.  

3.1.1 Interacció amb l’usuari 

3.1.1.1 Introducció de les dades del servei a partir de camps definits (F1) 

L’actual programa segueix una estructura de selecció camps ja definits en menús desplegables 

per el mòdul dades del servei (2.4.2.1), on el CdI introdueix les principals dades del servei. 

Aquest format és ideal per a posteriori poder realitzar tractament de dades ja que aquestes 

segueixen un format ja establert.  

També resulta una manera ràpida i eficaç d’introduir dades no complexes. 

3.1.1.2 Interfície i usabilitat del sistema no respon a les necessitats dels usuaris  

(D1) 

El fet de ser un servei de resposta a incidents i emergències implica sempre estar pendent de 

l’avís d’un incident i per tant existeix la possibilitat d’haver de deixar de fer qualsevol activitat 

per tal de respondre a un d’aquests incident. Per això, qualsevol sistema que doni suport 

aquestes activitats que realitzen els membres operatius de Bombers de Barcelona s’ha de 

caracteritzar per oferir una navegabilitat ràpida i intuïtiva juntament amb unes funcionalitats 

específiques per augmentar l’eficiència, adaptades aquest entorn característic. 

A continuació es detallen diferents punts dèbils que s’han detectat en l’anàlisi del programa 

actual: 

3.1.1.2.1 Falta de mecanismes d’auto-guardat 

Actualment no existeixen mecanismes d’auto-guardat ni de recuperació de tasques no 

acabades. Aquest fet suposa que en ocasions, quan hi ha un avís d’un incident o quan s’ha de 

realitzar qualsevol activitat, el CdI o CSS ha de deixar un informe a mig fer. 

En aquestes ocasions, si l’usuari no guarda el text en un document o indica que vol guardar les 

dades del servei es perd la feina feta. 

3.1.1.2.2 Corrector ortogràfic des-actualitzat  

L’actual corrector ortogràfic no està actualitzat i no ofereix les funcionalitats que proporciona 

qualsevol corrector disponible al mercat.  

3.1.1.2.3 Cerca lenta de camps en les taules de tipologies 

L’actual estructura tipus arbre de les taules de tipologia i el gran nombre d’elements no 

permet una cerca ràpida dels diferents camps. 
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3.1.1.2.4 Presa dels indicatius d’altres serveis intervinents (GUB, SEM, CME…) 

La recollida dels indicatius dels diferents serveis que han participat en l’incident en molts casos 

degut a la dinàmica del servei resulta difícil de poder-se realitzar. 

3.1.1.2.5 Disseny dels icones  

S’observa que el disseny d’algun dels icones pot provocar confusió. Com per exemple en el cas 

del mòdul dades d’actuació i del mòdul informe tècnic, en el cas de l’informe tècnic té més 

sentit l’icona del paper i llapis ja que l’usuari l’associa amb l’informe en el qual ha de realitzar 

una descripció de l’actuació, en comptes d’indicar les dades. 

3.1.1.2.6 Replicació de l’adreça de l’incident en els camps de text lliure 

A la pestanya “Demanda del servei” (2.4.2.2.1) entre altres, el CdI ha d’especificar l’adreça del 

sinistre proporcionada per el CGE. Aquesta adreça apareix de forma automàtica a les Dades del 

Servei provinents del Dispatcher, tot i així el sistema no permet copiar l’adreça sencera des 

d’aquest mòduls ja que els camps carrer, número, pis etc són independents uns dels altres. 

Aquest fet és un entre molts que si s’aconseguís millorar suposaria una optimització molt 

important del temps d’elaboració de l’informe.  

3.1.1.2.7 Redacció discontinua de l’informe tècnic  

Les característiques de l’informe tècnic fan que els diferents apartats estiguin relacionats entre 

si, de manera que en molts casos les últimes línies d’un apartat enllacen amb les primeres 

línies de l’altre. Tot i així en l’actual programa has de canviar de pestanya per passar al següent 

apartat.  

3.1.1.2.8 Bloqueig dels informes 

L’actual procediment del sistema per evitar conflictes en les dades quan més d’un usuari edita 

un informe provoca problemes de manera freqüent de bloqueig dels informes. En aquests 

casos si un usuari no pot accedir perquè un altre s’ha deixat la sessió oberta i per tant el 

sistema ha bloquejat l’informe, aquest ha de trucar al CGE perquè el desbloquegin.  

3.1.1.3 Ambigüitat en determinats camps de l’informe (D2) 

A nivell general, tant la informació que el CdI ha de plasmar al mòdul de les Dades del Servei 

com en el mòdul de l’Informe tècnic és susceptible de crear confusió segons la tipologia 

d’incident i d’actuació, fet que provoca que cada CdI proporcioni la informació d’una manera 

personal i que a vegades es diferencia d’altres CdI.  

Existeixen diferents camps del mòdul de les Dades del Servei o de l’informe tècnic que generen 

confusió entre els CdI a l’hora de realitzar l’informe de intervenció. Aquest fet suposa que en 

alguns casos l’informe pugui variar segons quin Comandament l’elabori. Durant la formació 

dels comandaments l’SPEIS proporciona una guia de redacció dels informes d’intervenció 

juntament amb una formació. Tot i així, el pas del temps sense realitzar una re-formació o 

l’aparició de noves tipologies de serveis implica que algun dels punts de l’informe provoquin 

confusió i s’acabin emplenant segons el criteri del CdI. 
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Els camps que provoquen aquestes confusions de manera més freqüent són: 

3.1.1.3.1 Causant 

Aquest camp, reflectit tant en les Dades del Servei com en l’informe tècnic és un dels que 

genera més dubtes entre els CdI. Segons la tipologia de l’incident, pot resultar confús qui és el 

causant del servei, per exemple en un salvament de persones atrapades en un ascensor el 

causant pot ser el responsable de l’ascensor per falta de manteniment, les persones que estan 

a dins a causa d’un mal ús o fins i tot el culpable d’una avaria a la xarxa elèctrica que ha 

provocat una aturada en el subministrament.  

3.1.1.3.2 Afectats 

En alguns incidents existeixen afectats que presenten lesions i s’inclouen en l’informe i altres 

sense lesions però que els seus habitatges o propietats han quedat afectats directament o 

indirectament per l’incident. En aquests casos hi ha confusió sobre quins incloure en l’informe 

de tots aquests.  

3.1.1.3.3 Validació de l’adreça proporcionada per el CGE 

En les Dades del Servei, apareix l’adreça proporcionada per el requeridor i que el CGE 

introdueix al sistema. En molts casos aquesta adreça no és del tot correcte i segons les pautes 

de l’elaboració dels informes, en aquests casos el CdI en l’informe d’intervenció ha d’indicar 

aquesta fet i proporcionar l’adreça real del servei un cop aquest ha estat realitzat. Tot i així, 

actualment, en molts casos aquesta revisió no es realitza. 

3.1.2 Manteniment i suport del Sistema  

3.1.2.1 Programa desenvolupat per l’IMI (F2) 

El fet de ser un programa desenvolupat per l’IMI ha permès dins de les limitacions 

tecnològiques poder adaptar el programa a noves necessitats i realitzar un manteniment i 

suport efectius sense dependre de tercers.  

3.1.2.2 Sistema amb poca capacitat d’adaptació al canvi (D3) 

S’observa que la major part dels usuaris clau que utilitzen el sistema diàriament, descriuen 

punt febles i propostes de millora relacionades amb els diferents camps de les taules de 

tipologies de Incident, Actuació, Causes, Edifici… 

Aquestes aportacions responen al constant canvi que experimenta la ciutat de Barcelona i els 

seus habitant així com les actuacions i serveis que es realitzen des de Bombers. Aquests punts 

comentats resulta que no són novetats recents, si no que els usuaris clau des de fa anys que 

han detectat i continuen detectant aquests punts febles, però per diversos motius no s’han 

realitzat les diferents accions corresponents per adaptar el sistema d’informes a aquests 

canvis. 

Analitzant detalladament aquest fet, s’observa que les modificacions corresponents per 

adaptar el sistema a aquests canvis no resulten de gran complexitat tècnica si no que es tracta 

de els típics canvis i modificacions de manteniment. Tot i que el fet de ser un programa 
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desenvolupat per l’IMI (F2) i per tant el manteniment d’aquest no hauria de ser un problema, 

durant aquests temps aquestes demandes no han arribat als responsables d’aquest 

manteniment.  

Aquest fet, molt provablement és degut a que no existeix un procediment o canal directe de 

comunicació entre els usuaris del sistema i l’administrador d’aquest, fet que ha provocat que 

tot i que els propis usuaris durant un llarg temps han detectat petits punts a millorar, aquests 

no s’hagin canalitzat i per tant solucionat, suposant l’acumulació de varies mancances del 

sistema i la deterioració d’aquest.  

3.1.2.3 Canvis en la legislació que regula els informes o els Serveis de Prevenció , 

Extinció d’Incendis i Salvaments (A1) 

L’actual estructura dels informes es basa en el “Parte unificado de actuación” (1.1.2.4) que 

defineix la informació que s’ha de proporcionar.  Tot i que aquesta regulació s’ha mantingut 

durant molts anys i sembla que continua havent-hi consens, sempre hi ha la possibilitat de 

l’aparició una nova llei que reguli els informes o les tasques del Cos de Bombers i com a 

conseqüència sorgeixi la necessitat de realitzar canvis estructurals en els informes i els 

sistemes que els suporten. Per tant, aquest és un risc potencial a tenir en compte.   

3.1.3 Entorn del Sistema 

3.1.3.1 Programa informes integrat dins d’una estructura de sistemes pròpia (F3) 

L’actual programa està integrat dins de l’entorn de sistemes d’informació de Bombers de 

Barcelona. Format per diferents sistemes propis (1.1.2.3) que donen suport a tasques 

especifiques dins de l’organització (despatxat de serveis, cartografia, gestió hidrants etc) i que 

poden compartir dades entre ells. 

Actualment, el programa comparteix dades amb el Dispatcher i amb el sistema corporatiu 

d’usuaris per tal de poder indicar els membres del cos que han assistit a un servei. El fet 

d’estar integrat dins d’un entorn corporatiu de sistemes propis representa un gran avantatge 

en la compartició de dades entre ells. L’explotació d’aquesta fortalesa, intentant establir 

passarel·les entre tots els sistemes de l’entorn pot resultar una gran optimització de diferents 

processos.  

3.1.3.2 Aparició de necessitat de comunicació entre nous sistemes interns i/o externs  

(A2) 

L’arquitectura de sistemes descentralitzada amb sistemes específics per determinades 

activitats suposa la probabilitat que en períodes curts de temps s’actualitzin els diferents 

sistemes o se n’incorporin de nous.  

A nivell extern, estem tractant un programa que afecta altres organitzacions i serveis externs, 

com pot ser Guardia Urbana, Mossos d’Esquadra, SEM, Serveis Socials, Generalitat etc. Tot i 

que actualment no existeix un alt nivell de digitalització entre les comunicacions entre aquests 

serveis és molt provable que durant els pròxims anys aquests serveis augmentin el seu nivell 

de digitalització incorporant nous sistemes per tal de realitzar aquestes comunicacions i 

gestions de manera més eficaç. 
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Per tant, és evident que davant d’aquests factors s’han de considerar diferents riscs com la 

incompatibilitat entre sistemes, adaptació a nous protocols de comunicació etc.   

3.1.3.3 Canvis en la societat i com a conseqüència en les activitats del Cos de 

Bombers (A3) 

Vivim en una societat que experimenta canvis en la manera de viure de manera constant, més 

encara considerant l’aparició constant de noves tecnologies. Tots aquests canvis afecten 

directament als serveis que tenen cura de la ciutadania. És per això que una organització com 

el Cos de Bombers de Barcelona ha de ser capaç d’adaptar els seus procediments i estructura 

davant dels canvis en la societat per tal  d’oferir el millor servei a la ciutadania.  

 

3.1.4 Funcional – Elaboració dels Informes 

3.1.4.1  El format genèric d’informe no s’adapta a les necessitats dels serveis 

singulars (D4) 

Del gran nombre de diferents serveis que es realitzen des de Bombers de Barcelona, existeixen 

tipologies de serveis que en molts casos no s’adapten al format genèric d’informe d’actuació 

que ofereix l’actual sistema.  

Aquesta situació pot ser deguda a la simplicitat del servei i per tant a la no existència d’alguna 

de les dades que requereix l’informe, o per altra banda a la complexitat o singularitat de 

l’incident que genera de manera natural dades no previstes en el format bàsic de l’informe. 

Els casos concrets detectats són els següents: 

3.1.4.1.1 Falsa alarma/retorn “en itinere”/No actuació 

Actualment un considerable percentatge de tots els serveis atesos resulta ser una Falsa 

alarma. Com quan un familiar avisa que fa dies que no sap res d’un familiar i pensa que li pot 

haver passat alguna cosa i un cop les dotacions de Bombers es presenten al lloc i accedeixen a 

l’habitatge resulta que aquesta persona no sentia el timbre o tenia el telèfon avariat. O en 

altres casos en que un ciutadà informa que veu fum sortir d’un local o habitatge i creu que pot 

ser un incendi i un cop al lloc es comprova que era vapor d’aigua. 

En aquestes situacions, tot i que a l’inici es tipifiquen com un incident un cop al lloc resulten 

ser una falsa alarma i per tant la dotació no ha d’actuar. Tot i així l’actual sistema d’informes 

requereix que el CdI empleni els diferents caps de l’informe tècnic com l’actuació, el causant o 

els procediments entre altres encara que en algunes ocasions per la naturalesa del servei de 

falsa alarma no té sentit.  

3.1.4.1.2 Serveis per temporal/Incendis contenidors 

Aquesta tipologia de serveis es caracteritza per suposar la intervenció en un gran nombre 

d’incidents de les mateixes característiques per part de la mateixa dotació en un determinat 

interval de temps. 

És molt comú que en aquests episodis una dotació encadeni diversos serveis sense retornar al 

parc, activats i coordinats per el CGE. 
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Aquest fet implica que al final del dia un CdI tingui dades anotades a la llibreta de 10 o més 

serveis relacionats amb el temporal i que a causa de l’encadenament d’aquests hagi de dedicar 

un gran interval de temps en elaborar tots els informes corresponents al final del dia o abans 

de finalitzar el torn.  

Aquests informes es caracteritzen per tenir molts punts idèntics, com pot ser el personal que 

ha actuat, actuació, procediments, material etc. Tot i així l’actual sistema no ofereix una 

funcionalitat que permeti optimitzar aquesta situació i reduir el temps d’elaboració dels 

informes, fet que suposa una gran dedicació de temps per part del CdI.  

3.1.4.1.3 Grans serveis 

Aquests són serveis poc comuns però quan tenen lloc es caracteritzen per en moltes ocasions 

durar més d’un dia, requerir molt personal i vehicles, requerir procediments específics, 

coordinació complexa etc  

Els factors més específics d’aquests serveis són els següents. 

3.1.4.1.3.1 Múltiples Comandaments 

En aquest tipus de serveis és comú que l’estratègia d’intervenció impliqui crear diferents 

sectors i equips amb tasques específiques liderats per un comandament que respon i es 

coordina amb el CdI. També és comú que el servei duri més d’un dia i per tant hi hagi relleus 

en el comandament de la intervenció.  

En aquests casos quan es realitza aquest relleu, el CdI actual traspassa la informació de totes 

les actuacions realitzades fins el moment juntament amb la situació actual al nou CdI. Aquest 

assumeix la responsabilitat del servei i continua les tasques de comandament. Un cop finalitzat 

el servei és l’últim CdI qui realitza l’informe de la intervenció. Degut als relleus de 

comandament i també a la sectorització en diferents zones és molt difícil conservar tota la 

informació i dades que s’han generat durant el servei, ja que només és un dels CdI qui elabora 

l’informe.  

També existeixen serveis en els quals s’han de realitzar valoracions d’afectació d’un edifici o 

habitatge proper afectat. Aquesta valoració té una gran importància i ha de quedar reflectida a 

l’informe per tal de que quedi constància i es realitzin les mesures pertinents. 

Actualment aquesta informació, valoració etc la introdueix el CdI en l’informe assumint 

d’aquesta manera l’autoria d’aquesta. Tot i que el CdI és el màxim responsable de la 

intervenció i també de les activitats o valoracions derivades, en aquest cas aquesta valoració 

oficialment l’ha realitzat un altre comandament i no queda constància d’aquest fet en 

l’informe.  

3.1.4.1.3.2 Relleu de vehicles i personal  

Existeixen diferents tipus de relleu, es pot donar el cas d’un relleu d’una dotació completa per 

un altre vehicle i personal o per altra banda pot ser que el relleu només sigui de personal, 

quedant al lloc el mateix vehicle que ja hi era. Actualment no existeix una funció específica per 

aquesta situació, fet que dificulta la possibilitat que quedi constància dels diferents membres i 

vehicles que han participat en un servei de manera exacta.   
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3.1.4.2 Integració del sistema en tauletes – Introducció i consulta de dades de en el 

lloc de l’incident (O1) 

La utilització de dispositius portàtils del tipus tauleta tàctil com els que s’utilitzen actualment 

per accedir al sistema KARTASIG (0) durant el trajecte al lloc de l’incident, pot suposar una 

oportunitat per tal de que el CdI i el CSS disposin d’informació útil per l’actuació en els 

incidents a través del sistema d’informes així com l’oportunitat d’optimitzar l’elaboració dels 

informes evitant que tinguin que plasmar dues vegades les dades rellevants del servei: en 

primera instància en el lloc de la intervenció en la petita llibreta o informe sanitari que 

s’utilitzen per recordar les dades rellevants i en segon terme un cop arriben al parc i les 

introdueixen en l’actual sistema per tal d’elaborar l’informa d’actuació.  

3.1.4.2.1 Consulta d’informació rellevant per el servei in-situ 

En determinats serveis, sobretot serveis recurrents o incidents en localitzacions on s’ha actuat 

anteriorment, pot resultar de gran ajuda que el CdI durant el trajecte o en el lloc de l’incident 

pugui consultar informes anteriors o dades relacionades, per tal de prendre millors decisions a 

l’hora de definir l’estratègia d’actuació. 

3.1.4.2.2 Introducció de dades de l’informe in-situ 

En relació a l’actual presa de dades per part del CdI i del CSS, com hem vist (2.2.1.1), l’actual 

procés suposa primer recollir les dades en un suport de paper i en segona instància tornar-les a 

replicar al sistema actual, de la mateixa manera en els casos on és necessari adjuntar imatges o 

arxius. Tot i així s’ha de tenir en compte l’agilitat que ofereix la llibreta en el format de serveis 

que realitzen els membres de l’SPEIS on la dinàmica consisteix en arribar, actuar i retornar 

ràpidament al parc, i en un entorn tant dinàmic i diferent. Per tant, un plantejament sobretot a 

nivell d’interacció amb l’usuari del nou sistema, sense tenir en compte aquests aspectes 

específics pot suposar una clara barrera d’usabilitat i un gran problema en la gestió del canvi. 

3.1.4.2.2.1  Serveis amb comunicació de mesures i signatura afectats/implicats 

En tipus de serveis d’assistència tècnica relacionats amb patologies en edificis, 

habitatges, locals etc és comú que es realitzi una actuació per tal d’evitar un perill 

imminent a l’espera de realitzar una actuació de caràcter definitiu per part d’un 

professional o organisme competent en la matèria. En moltes ocasions, s’han de 

prendre mesures fins que aquesta actuació definitiva es pugui realitzar, com pot ser no 

accedir a una estància de l’habitatge, no retirar uns puntals provisionals o desallotjar 

un local o edifici. 

En aquestes situacions l’actual sistema no ofereix cap mòdul específic, per tant les 

accions relacionades es reflecteixen en el camp de text lliure d’actuació o observacions 

havent d’indicar en alguns casos el tipus de comunicació i les dades del notificat en 

cada cas. 

 De la mateixa manera, a nivell administratiu, no queda constància oficial per part del 

notificat de que ha rebut aquesta comunicació per part del Comandament responsable 

de l’actuació. Disposar de la signatura conforme el notificat ha rebut aquesta 

comunicació oficial podria resultar útil en casos en els quals el no compliment d’una 

mesura comunicada per l’SPEIS deriva en un nou incident. 
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3.1.4.3  Retorn de les comunicacions a altres serveis (O2) 

La mitjana de comunicacions a altres serveis o organitzacions va ser de 16 al dia durant el 

2018. Aquestes comunicacions en la majoria de casos deriven a una acció realitzada per 

l’autoritat competent en la matèria, com pot ser un seguiment i actuació per part de Serveis 

Socials o unes mesures o actuacions tècniques dutes a terme per els Serveis tècnics del 

districte. 

Tot i així, actualment no es rep cap mena de feedback o notificacions informant si s’ha realitzat 

alguna actuació derivada de la comunicació des de Bombers a causa d’una actuació i l’actual 

sistema tampoc proporciona cap informació sobre si s’ha realitzat aquesta comunicació que el 

CdI ha indicat  o no.   

En els comunicats cap a una unitat o divisió interna del propi SPEIS, actualment tampoc 

existeix un sistema que permeti realitzar aquest retorn de les comunicacions.  

Aquest feedback actualment inexistent podria resultar primer de tot de gran utilitat en serveis 

recurrents, per tal de tenir informació sobre si s’ha realitzat o no alguna actuació en el lloc de  

l’incident. Un clar exemple podria ser en una assistència tècnica a causa d’una patologia d’un 

edifici recurrent, si la dotació intervinent disposa d’informació sobre si des de serveis tècnics 

del districte s’ha ordenat o ja s’ha realitzat una actuació referent a l’anterior comunicació, el 

CdI pot prendre una millor decisió a l’hora de definir l’actuació a realitzar. O en un àmbit tant 

destacat a la ciutat de Barcelona com són els Serveis Socials, en casos de serveis recurrents 

obtenir el retorn de les comunicacions podria permetre realitzar un seguiment i control de la 

qualitat per part de l’SPEIS com un membre més d’aquesta cadena de valor.  

A nivell intern, en particular adreçat als CdI, poder obtenir un retorn de les comunicacions 

realitzades a tercers pot reafirmar el valor i la utilitat de la feina feta per part d’un equip, 

motivant així les ganes de oferir el millor servei possible a la ciutat de Barcelona.   

Casos recurrents o casos importants que es comuniquen a altres serveis (ex: edifici a revisar 

per serveis tècnics cas bastant important per prevenció) o temes de serveis socials o ascensors. 

Poder identificar serveis recurrents on ja ha actuat Bombers i que s’ha comunicat a un altre 

servei, si es dona el cas que es torna al cap d’uns dies per un avis resultaria útil haver obtingut 

l’actualització si aquests 3rs serveis han actuat o no. Per tal de realitzar unes actuacions o unes 

altres. Ja que igualment es dedica temps comprovant-ho. 

 

3.1.4.4 Aprofitar la informació de la ciutat que els Bombers recullen durant els 

serveis (O3) 

La informació que es recull als informes d’intervenció actualment, és de gran utilitat a l’hora 

d’investigar les causes d’un incident, valorar les afectacions derivades o per decidir les mesures 

a prendre donada una situació concreta. 

A banda d’aquesta utilització posterior a l’incident, la informació o experiències que els propis 

intervinents en un incident poden recollir pot resultar de gran utilitat a nivell intern en 

possibles futures actuacions a la mateixa localització.                                                                                                          
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Un clar exemple pot ser en un servei recurrent de salvament d’una persona gran que viu sola i 

que anteriorment ja ha patit alguna caiguda al domicili o incident que ha requerit la 

intervenció dels Bombers. Es pot donar el cas de que un dels veïns de la persona afectada 

disposi de claus del domicili, aquesta informació de manera anticipada pot suposar una 

actuació més ràpida. O el simple fet, de saber que en els últims dos mesos s’ha repetit el 

mateix incident en varies ocasions, pot ajudar a que des de Bombers s’insisteixi o es prenguin 

les mesures corresponents per tal de notificar d’aquesta situació a l’organisme municipal 

competent.  

Una altre situació útil pot ser en un incendi d’habitatge en un edifici amb una patologia 

estructural prèvia i en el qual els Bombers ja han realitzat un servei anteriorment. En aquest 

cas disposar d’aquesta informació pot resultar de vital importància per la seguretat dels 

intervinents.  

O poder conèixer les característiques d’un local/edifici singular, com per exemple accessos no 

evidents, maniobres efectuades en serveis anteriors o disposar d’informació de la propietat, 

pot aportar una major qualitat en la intervenció de l’SPEIS.  

Actualment, aquesta informació es recull als informes i resta emmagatzemada al sistema 

d’informes, tot i així, no hi ha un sistema que permeti recuperar-la en aquest tipus de 

situacions de manera eficaç per les dotacions que intervenen en un incident.  

3.2 Nivell Operatiu – Sector Sanitari 

3.2.1 Confusió en l’actuació o no-actuació del CSS (D5) 

Si durant un servei la dotació sanitària realitza una actuació encara que sigui una valoració 

inicial on es detecti que no hi ha cap víctima afectada, aquestes actuacions han de quedar 

reflectides a l’informe sanitari adjunt a l’informe d’Intervenció.  

Tot i així, actualment el sistema no ofereix cap mecanisme de control de la necessitat o no 

d’incorporació de l’informe sanitari. És el comandament de la intervenció el qui comunica al 

CSS del servei la necessitat o no de realitzar l’informe sanitari segons l’actuació duta a terme. 

Aquesta manera de procedit provoca situacions en les quals, observant l’informe, es pot veure 

que  la dotació sanitària (ambulància) ha assistit al servei però a l’informe de la intervenció no 

s’ha inclòs l’informe sanitari. Aquest fet pot suposar que quan el CdG ha de validar l’informe 

tingui dubtes sobre si es tracta d’un descuit de no afegir aquest informe o si és un cas de no-

actuació.  

3.2.2 Integració del sistema en tauletes -Introducció i consulta de dades de en el 

lloc de l’incident (O1) 

3.2.2.1 Història clínica compartida (HC3) o serveis anteriors 

En l’àmbit sanitari disposar de la informació mèdica històrica dels pacients que s’atenen en els 

diferent serveis és de gran ajuda a l’hora de definir el diagnosi orientatiu i les mesures 

terapèutiques en base a possibles anteriors afectacions. 
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Per això, si a la oportunitat de la integració del nou sistema a les tauletes se li afegeix poder 

tenir accés a la Història clínica compartida (HC3)  o a una base de dades amb la informació dels 

pacients atesos en serveis anteriors pot oferir una gran millora a la qualitat assistencial del 

servei sanitari de l’SPEIS. 

3.2.2.2 Signatura digital per les altes voluntàries  

Actualment el CSS disposa de fulles d’alta voluntària on el pacient realitza la seva firma i 

aquest s’adjunta a través d’una fotografia a l’informe sanitari del sistema.  

Poder realitzar aquest procediment de forma digital, suposaria una gran optimització de temps 

i de paper.  

Per tal d’oferir la copia de l’alta al pacient o fins i tot per entregar els informes sanitaris als 

centres mèdics s’hauria de complementar amb una impressora a l’ambulància que permetés 

imprimir-ho.  

3.2.2.3 Serveis de múltiples víctimes 

3.2.2.3.1 Múltiples sanitaris 

En els serveis amb múltiples víctimes és comú la mobilització de varies dotacions sanitàries de 

Bombers i per tant l’actuació de múltiples CSS. 

Actualment el sistema tot i que per cada servei permet incloure múltiples víctimes, aquestes 

només les pot introduir al sistema el CSS oficial del servei. En aquestes ocasions, cada CSS que 

actua s’encarrega d’un nombre determinat de víctimes, tot i així degut al format comentat del 

sistema durant l’elaboració tot el CSS assignat al servei ha de redactar i validar tots els 

informes de les víctimes, incloent les víctimes que personalment no ha tractat.  

3.2.2.3.2 Valoracions bàsiques 

En aquesta tipologia de serveis, sobretot en incendis d’habitatges, la dotació sanitària realitza 

varies valoracions bàsiques als afectats per tal de comprovar si presenten intoxicació per 

monòxid de carboni.  

Es tracta d’unes comprovacions simples i rapides, tot i així, en l’actualitat no existeix un model 

d’informe més simple per tal de realitzar aquestes valoracions. L’actual model d’informe 

requereix la presa de una gran quantitat de dades que en aquests tipus de incidents amb 

múltiples víctimes no és viable recollir-les per qüestions de temps i prioritats. Per això en la 

majoria d’ocasions aquestes valoracions i dades de l’afectat no queden reflectides a l’informe 

sanitari.  

3.2.2.4 Vinculació del sistema amb els nous dispositius ZOLL 

Els actuals monitors Zoll incorporats a les ambulàncies disposen de la possibilitat de compartir 

les dades obtingudes amb un altre dispositiu a través de Bluetooth.  

Una possible vinculació amb les tauletes  i connexió amb el sistema d’informes pot permetre la 

incorporació de les dades obtingudes de manera automàtica a l’informe sanitari.  
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3.3 Nivell no-operatiu i d’explotació de les dades 

3.3.1 Gestió manual  de les zones de risc (D6) 

Actualment els responsables de les diferents zones de risc (2.2.2.4) com Collserola o el Port, 

han de cercar i recuperar de manera manual els informes dels serveis que s’han realitzat en 

aquestes determinades zones. Aquesta metodologia provoca en algunes ocasions que el 

responsable de les zones no sigui conscient de que s’ha realitzat una actuació en aquestes. 

3.3.2 Dificultat en la recuperació d’informes d’incidents en situacions excepcionals 
(D7)    

En algunes ocasions la ciutat de Barcelona es veu afectada per situacions excepcionals que 

implica l’actuació dels Bombers de Barcelona en tipologies de serveis poc comunes i 

relacionades entre si. Com per exemple la pandèmia del COVID-19,  manifestacions amb 

incidents, o actuacions degut a un temporal.  

Quan l’episodi donat finalitza és útil poder recuperar tots els serveis relacionats que s’han 

realitzat durant un interval de temps d’entre la resta de serveis per tal de valorar aquesta 

situació excepcional.  

En aquestes ocasions es disposa poc temps de reacció i per tant és difícil adaptar el programa 

afegint un nou camp en les taules de tipologies de incidents, fet que provoca que la tasca de 

recuperació d’aquests serveis per tal d’analitzar-los i obtenir indicadors s’hagi de realitzar 

d’una manera manual i en alguns casos poc precisa.  

3.3.3 Aplicació d’estratègies  Data-driven als processos actuals (O4) 

Periòdicament a través de l’exportació de les dades en fulles d’Excel i plantilles i macros pre-

definides s’obtenen diferents indicadors i estadístiques relacionats amb el nombre 

d’intervencions realitzades segons el parc, torn, horari, tipologies de servei etc. 

Tot i que la informació obtinguda a través d’aquestes estadístiques resulta útil a l’hora de 

prendre decisions, actualment és una informació que no està disponible de forma automàtica i 

accessible per els diferents membres que han de prendre decisions, si no que depèn de 

l’obtenció manual. 

En els últims anys  la tecnologia relacionada amb l’explotació de dades per la presa de 

decisions ha avançat de manera significativa i en l’actualitat el cost i complexitat d’implantació 

d’aquest tipus d’eines és assequible per la majoria d’organitzacions. La utilització d’aquestes 

solucions suposa poder disposar de informació rellevant de l’organització de manera 

automàtica i visual. Aquesta característica facilita a qualsevol membre de l’organització 

involucrat en processos de gestió, poder disposar d’informació clau per a prendre decisions en 

qualsevol moment i sense necessitat de realitzar processos tècnic complexes per l’obtenció 

d’aquesta.  

3.3.4 Explotació poc eficient de les dades dels materials d’intervenció (D8) 

Actualment es recull una gran quantitat de dades a través de l’apartat de materials en les 

dades del servei (2.4.2.1.5), tot i així, no existeix un mecanisme de pre-tractament d’aquestes 

que controli possibles errors i ordeni les dades.  
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En l’explotació d’aquestes es desenvolupa a través de consultes complexes i manuals, fet que 

suposa un cost de temps elevat en l’obtenció d’informació rellevant.  

3.3.5 Explotació de les dades relacionades amb els procediments (D9) 

L’actual programa permet que el CdI comuniqui possibles incidències en l’aplicació dels 

procediments a la unitat responsable, a través de la pestanya de procediments (2.4.2.1.6). Tot i 

que aquest mecanisme és molt efectiu per els casos d’incidència, no permet monitoritzar els 

procediments aplicats i en conseqüència poder extreure informació rellevant sobre l’aplicació i 

eficàcia d’aquests.  

3.3.6 Control del desgast a través de la informació de Vehicles i Personal dels 

serveis (O5) 

La comunicació amb altres sistemes com el MYCCartro (1.1.2.3.2) pot suposar obtenir 

informació més precisa sobre el conjunt de intervencions realitzades per cada bomber així com 

la posició i tasques que ha realitzat en cada una d’aquestes. Aquesta informació pot ajudar a 

realitzar una distribució de les tasques més beneficiosa per la salut dels bombers. 

De la mateixa manera, la informació que es genera dels vehicles intervinents pot aportar 

informació útil per optimitzar el manteniment d’aquests.  

3.3.7 Processos administratius de tràmits i comunicacions d’informes poc 

eficients (D10) 

L’actual procés de comunicació d’informes d’actuació, tant a nivell d’altres serveis i 

organitzacions com a particulars, consisteix en una revisió i adequació per part del personal 

administratiu, seguit de l’enviament per correu electrònic al responsable corresponent, en la 

majoria de casos el Cap de la Divisió d’Operacions, el qual el valida, adjunta la seva firma i el 

torna a enviar al personal administratiu, els quals s’encarreguen de que arribi al sol·licitant.  

Aquest procés actualment és poc eficient i poc automatitzat, una millora en aquest sentit 

suposaria un estalvi de temps considerable.   

De la mateixa manera, en serveis amb elevat nombre de parts afectades o períodes curts de 

temps amb molts serveis, existeix un gran nombre de peticions d’informes. L’actual programa 

no ofereix suport directa a aquest tipus de tràmits, fet que en ocasions resulti difícil portar un 

control i seguiment de tots els tràmits que s’han fet o estan pendents així com la vinculació 

amb els serveis del programa informes. 

3.3.7.1 Dificultat en la recuperació d’informes a partir dels vehicles afectats  

En els casos en els que un particular o empresa asseguradora sol·licita l’informe d’actuació de 

Bombers en el qual ha estat afectat un vehicle, per part del personal administratiu resulta 

complex trobar el servei a partir de la matricula del vehicle ja que aquesta informació 

s’introdueix en els camps de text lliure. 
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3.3.7.2 L’actual programa no contempla la detecció de pobresa en habitatges 
diferents a la localització del incident  

Es donen serveis en els quals els Bombers accedeixen a altres habitatges per tal d’obtenir 

accés a la localització de l’incident. En aquetes situacions si el CdI detecta condicions 

susceptibles a comunicar a serveis socials no existeix una opció al programa per indicar que el 

formulari de pobresa realitzat correspon a un altre localització. En aquests casos s’indica en el 

camp d’observacions, tot i així per el personal administratiu pot provocar confusions a l’hora 

de realitzar les comunicacions a serveis socials.  

3.3.7.3 Manca de funcionalitats de vinculació d’informes en serveis de més d’un dia 
de durada  

En els grans serveis de durada de més d’un dia existeix un informe per cada dia del servei. En 

aquests casos normalment el CdI indica al primer camp de text lliure de l’informe tècnic 

l’identificador del informe predecessor del dia anterior. Tot i així, aquesta vinculació és 

totalment opcional i no forma part d’una funcionalitat del programa ja que a nivell de 

persistència consta com a dos informes diferents sense cap mena de relació. En alguns casos 

doncs durant els tràmits administratius si el personal que els realitza no té constància de 

l’existència de més d’un informe per aquell servei pot generar confusions.  
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BLOC 2: PRÓPÓSTA DE FUTUR 
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4 Disseny del nou sistema: Visió general de la solució proposada 

La següent etapa és la part més crítica del projecte  ja que suposa plantejar solucions als punts 

crítics identificats en l’etapa d’anàlisi. A partir de l’anàlisi realitzat doncs, a continuació es 

proposa la visió general del nou sistema. A través de les diferents dimensions de l’anàlisi DAFO 

s’ha intentat proposar una solució equilibrada que cobreixi les debilitats actuals i tingui en 

compte les possibles amenaces, com també es basi en les fortaleses de que disposa i exploti 

les oportunitats existents.  

4.1 Estructura funcional del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 31: Esquema funcional del sistema (Font: Elaboració pròpia) 
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4.2 Gestió d’usuaris i grups 

El sistema ha d’oferir un entorn específic per cada tipus d’usuari genèric, amb la informació i 

funcionalitats relacionades amb les seves competències.  

Inicialment els tipus d’usuaris genèrics que es podran assignar a cada membre del cos segons 

les seves funcions seran Comandaments de intervenció (CdI), Caps del sector sanitari (CSS), 

Caps de Guàrdia (CdG), membres de les diferents unitats i divisions, i personal administratiu.                              

També s’haurà de considerar el perfil d’administrador del sistema, el qual tindrà la capacitat de 

configurar les diferents característiques del sistema com els formats d’informe, taules de 

tipologies, usuaris, notificacions etc 

Per a cada tipus d’usuari genèric s’haurà de poder habilitar i restringir les diferents 

funcionalitats del sistema, així com configurar el dashboard principal amb la informació i 

opcions corresponents a l’usuari en qüestió.  

També s’haurà de poder assignar tasques específiques a usuaris concrets, les quals apareixeran 

assignades al dashboard principal de l’usuari corresponent. Com per exemple informes 

assignats al CdI corresponent, comunicacions assignades als membres d’administració o 

informes pendents de validar i signar als diferents caps de divisions.  

4.3 Sistema de notificacions i avisos 

El sistema haurà de permetre a l’administrador del sistema configurar notificacions i avisos a 

tasques assignades, actualitzacions, situacions específiques... 

Aquestes notificacions s’assignaran a “triggers” concrets i es podran configurar perquè les 

rebin un tipus d’usuaris genèrics o usuaris concrets. (Exemple: Informe amb comunicació a 

Serveis Socials -> notificació al perfil de l’usuari administratiu corresponent) 

També s’haurà de poder configurar avisos del sistema en situacions concretes d’interacció amb 

aquest. (Exemple: CdI inicia l’elaboració d’un informe -> el sistema detecta que en l’adreça de 

l’incident existeixen informes anteriors -> avís instantani a l’usuari d’aquest fet i opció de 

consulta) 

4.4 Elaboració d’informes 

L’estructura i format dels informes d’actuació i d’intervenció ha de basar-se en el format de 

l’actual programa (2.4) tenint en compte però els nous requisits, en especial atenció als 

requisits d’interacció amb l’usuari i usabilitat. 

4.4.1 Mecanisme condicional  

El sistema haurà de permetre configurar els elements i dades requerides en l’informe en funció 

de la tipologia del servei. L’administrador del sistema podrà configurar el comportament del 

sistema segons les els camps de tipologies de les Dades del servei (tipus servei, actuació, 

causes...).  D’aquesta manera en un servei en el qual s’ha ordenat el retorn in-itinere el sistema 

pot sol·licitar que el CdI només empleni el camp “Demanda” de l’informe tècnic o en un servei 

sense actuació el sistema no demanarà al CdI que empleni l’apartat de materials i 

procediments de l’informe tècnic.  
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4.4.2 Adaptació a les característiques del servei 

A través del mecanisme condicional el sistema ha de ser capaç d’adaptar-se als serveis 

singulars, els quals requereixen elements específics, degut al seu abast i dimensió. En aquest 

sentit el sistema haurà de permetre configurar apartats o informació específica que s’oferirà o 

es requerirà al CdI en l’elaboració dels informes en aquest tipus de serveis. Inicialment s’haurà 

de preveure apartats específics per indicar el relleu de personal i/o de vehicles, valoracions de 

béns afectats, vinculació d’informes de serveis de més d’un dia de durada etc. 

4.4.3 Sistema interactiu 

El sistema oferirà una elaboració d’informes totalment interactiva, facilitant la navegació entre 

els diferents apartats de l’informe i mostrant pautes d’elaboració per tal de facilitar la tasca al 

CdI en camps on hi ha confusions.  

4.4.4 Replicació d’informes 

Per tal de facilitar l’elaboració d’un conjunt d’informes semblants en situacions de 

manifestacions o temporals, el sistema haurà de permetre que el CdI pugui replicar les dades 

del servei i el text dels diferents apartats de l’informe tècnic d’un informe a un altre.  A 

continuació el CdI haurà d’adaptar aquestes dades a les característiques del servei en qüestió i 

el sistema haurà d’establir mecanismes d’avís per evitar que el CdI es deixi camps replicats 

sense validar. 

4.4.5 Aportació d’informació rellevant per part d’altres comandaments del servei 

Per tal de evitar perdre informació rellevant en grans serveis, el sistema haurà de permetre 

que els diferents comandaments participants en un servei (no CdI) puguin aportar informació 

rellevant que serveixi al CdI per reflectir les diferents actuacions de manera més precisa. 

(Exemple: tasques concretes o situació excepcional trobada en un dels sectors) Aquesta 

informació es podrà aportar en format de nota quan l’informe encara no estigui acabat (en cap 

cas un altre comandament podrà editar directament algun dels camps de l’informe). Quan 

s’introdueixi una nota d’aquestes característiques a un informe, el sistema enviarà una 

notificació al CdI del servei i aquella informació només serà visible per el CdI i el comandament 

que l’ha aportat. Un cop el CdI finalitzi i validi l’informe, aquesta informació desapareixerà.  

 

4.5 Introducció i consulta de dades a través de la tauleta des del lloc 
de l’incident  

El nou sistema introduirà al Cos de Bombers de Barcelona la presa de dades  in-situ al lloc del 

servei a través de tauletes. 

En aquest sentit el sistema haurà de ser compatible amb les tauletes que actualment utilitzen 

les dotacions i oferir un format suficientment flexible per tal de que la seva utilització s’adapti 

al context de la intervenció, oferint al CdI una eina de suport fàcil d’utilitzar i efectiva que li 

permeti reduir el temps d’elaboració dels informes un cop al parc.  

De la mateixa manera el sistema permetrà que en situacions específiques el CdI pugui 

consultar informació rellevant per la intervenció, relacionada amb serveis anteriors o amb 

informació que disposi el sistema.  
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4.6 Cerca d’informes 

El sistema ha de permetre realitzar cerques d’informes a partir de qualsevol dels camps de les 

dades del servei, així com cerques complexes amb més d’un camp.  

De la mateixa manera ha de permetre realitzar cerques per paraules clau a partir dels diferents 

camp de text lliure  de l’informe tècnic.   

4.7 Gestió del coneixement de la ciutat 

El sistema incorporarà un mecanisme per tal de gestionar la informació de la ciutat que els 

Bombers adquireixen durant els serveis i que resulta rellevant per futures intervencions.  

Aquesta informació pot ser: 

- Veïns que disposen claus, serveis recurrents. 

- Patologies edificis 

- Accessos no trivials 

- Emplaçament vehicles complex 

- Altres 

 

Incorporació d’informació rellevant 

Quan el CdI detecta una informació rellevant per les intervencions del propi cos, el sistema ha 

de permetre introduir aquesta informació a través de l’informe del servei, tot i que aquesta 

informació no apareixerà a l’informe.  

Aquesta informació, haurà de passar la validació del CdG (o un membre responsable) i un cop 

acceptada passarà a formar part de la informació rellevant d’un habitatge/edifici/localització 

vinculada a una adreça.  

Consulta de la informació 

Quan s’introdueixi un nou servei al sistema, aquest ha de comprovar si existeix informació 

vinculada a la mateixa adreça del servei o en una adreça molt propera, si és així, ha de notificar 

a l’usuari de l’existència d’aquesta informació i si aquest ho sol·licita permetre consultar-la. 

Quan es detecta aquesta situació el sistema ha de notificar-ho a l’usuari i presentar la 

informació de manera gràfica i resumida  perquè aquest decideixi si la vol consultar o no, 

evitant ocasionar molèsties en el cas de no necessitar consultar-ho. 

 

4.8 Comunicació amb altres sistemes 

4.8.1 Sistemes interns 

El sistema ha de ser capaç d’intercanviar dades amb els diferents sistemes de l’arquitectura de 

Sistemes d’Informació interna de Bombers. Sobretot amb els sistemes de l’entorn Mycelium 

que donen suport a tasques relacionades amb els Informes, com pot ser l’organització del 

personal de torn i els vehicles a través del MYCCartro o dades derivades de la gestió d’un 

incident que s’han generat a través del Dispatcher .  
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De la mateixa manera ha de poder establir connexió amb els sistemes corporatius de 

l’Ajuntament, com pot ser l’Oficina Virtual de tràmits per tal de gestionar les sol·licituds 

d’informes.  

4.8.2 Sistemes externs 

A part de les comunicacions internes, els informes d’intervenció deriven tasques de 

comunicació o coordinació amb agents externs, com altres serveis d’emergències (SEM, CME..) 

o altres organismes. El sistema ha de ser capaç d’adaptar-se a la futura digitalització d’aquests 

agents externs i dels seus sistemes, establint mecanismes de comunicació entre sistemes i així 

digitalitzant els actuals processos de comunicació entre organitzacions. 

4.9 Mòdul administratiu  

El sistema ha d’oferir un mòdul específic per les tasques administratives relacionades amb les 

comunicacions i sol·licituds d’informes.  

El sistema ha de crear tasques automàtiques quan en un informe es selecciona el camp 

“comunicar a” i també ha de permetre crear tasques manualment a través de les sol·licituds 

que es realitzen directament a l’SPEIS.  

Aquestes tasques s’han d’assignar als usuaris corresponents en cada cas i mostrar en tot 

moment l’estat en el qual es troben. 

Per cada estat, el sistema ha de mostrar les dades de registre i en el cas d’existir informació o 

documentació relacionada s’ha de poder adjuntar.  

S’ha de poder incloure la firma digital a través de certificats i un cop validat i firmat el sistema 

ha de permetre configurar enviaments directes als destinataris. 

4.10 Visió end to end del servei 

El sistema ha de oferir una visió de principi a fi de cada servei realitzat per l’SPEIS. Sobretot els 

serveis que deriven a comunicacions a altres serveis/organitzacions o a les unitats de l’SPEIS 

que realitzen actuacions post-incident.  

En aquest sentit, per aquest tipus de serveis el sistema ha de mostrar en quin estat es troba 

(pendent de comunicar, comunicat, en tramitació, finalitzat etc) juntament amb el registre de 

les accions realitzades (ex: data-usuari, “comunicat a Unitat Protecció Cívil). En els casos que hi 

ha retorn, aquest s’ha de poder vincular al servei (ex: accions realitzades, informe adjunt...), en 

cas contrari el sistema ha d’indicar el registre de rebut o d’inserció de la incidència.  

4.11 Explotació de les dades generades a través dels informes 

El Sistema d’informes d’actuació i d’intervenció és el principal punt d’entrada de les dades 

relacionades amb els serveis que realitza el Cos de Bombers. Aquestes dades formen la base 

de les activitats derivades dels serveis que es realitzen a posteriori, a més de proporcionar 

informació rellevant útil en la millora continua de  l’organització  i  del servei que es 

proporciona a la ciutat.  

Per tant, el sistema ha de permetre en tot moment decidir quines són les dades que es volen 

recollir a través del sistema i de quina manera. 
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Com a punt d’entrada i gestió d’aquestes dades el sistema ha d’oferir mecanismes d’explotació 

de les dades per tal d’obtenir informació rellevant per la presa de decisions. 

En aquest sentit el sistema ha d’oferir l’exportació d’aquestes dades en diferents formats (xls, 

xlsx...) per tal de obtenir les estadístiques periòdiques que actualment el Cos de Bombers 

publica en els seus informes de gestió, a través d’un conjunt de macros ja definides.  

A més, el sistema ha de permetre la configuració de KPIs  (Key performance indicators) a través 

dels diferents camps dels informes (tipologies, vehicles, personal, materials...) i visualitzar-los 

en funció de períodes de temps (dies, setmanes, torns), parcs, zones etc 

La visualització d’aquests KPIs es podrà realitzar a través d’informes dinàmics o a través de 

dashboards i elements gràfics assignats a apartats concrets del sistema o a usuaris específics.  

Aquestes eines poden servir com a introducció a l’estratègia de negoci data-driven per part de 

dels diferents membres de les unitats i divisions de l’SPEIS amb la finalitat d’estudiar la utilitat 

d’aquesta metodologia de treball en els diferents processos de l’organització.  

Si en un futur el Cos de Bombers requereix un anàlisi complex de dades (predictiu), el sistema 

ha de ser capaç de comunicar-se o incorporar eines específiques d’intel·ligència de negoci. 

4.12 Configuració del sistema 

El sistema ha de permetre a l’usuari que actua com a administrador del sistema poder 

gestionar les diferents taules de tipologies dels camps de les dades del servei (tipus incident, 

tipus actuació, tipus edifici...), afegint, modificant o eliminant els diferents elements. 

L’eliminació sempre serà lògica, és a dir, no s’esborra la informació, només es marca com a no 

vigent, per permetre la gestió històrica de la informació. 

De la mateixa manera ha de poder gestionar les característiques dels diferents usuaris, 

notificacions, avisos, restriccions, funcionalitats... del sistema de manera fàcil a través d’un 

mòdul específic de configuració. D’aquesta manera el Cos de Bombers serà capaç de 

reaccionar eficaçment als diferents canvis constants que viu la ciutat sense dependre de 

configuracions complexes que requereixen un elevat temps d’implementació.  

4.13 Suport i manteniment del sistema 

Per tal de mantenir el sistema actualitzat i a l’altura de les necessitats dels usuaris, el sistema 

ha d’oferir un mecanisme de suggeriments/feedback per tal de que l’usuari de manera fàcil 

pugui realitzar les aportacions sobre el sistema que cregui necessari. Aquesta opció haurà 

d’estar visible en tot moment i en qualsevol pàgina del sistema. Aquest feedback arribarà en 

forma de missatge al perfil de l’administrador del sistema i aquest podrà contestar a l’usuari 

que ha realitzat l’aportació. 

També ha de contemplar poder mostrar ajudes informatives associades a camps, de forma que 

l’usuari pugui consultar-les en cas de dubte. El manteniment d’aquests textos d’ajuda s’ha de 

poder fer on-line per l’administrador. 
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4.14 Justificació de la solució proposada 

A continuació s’adjunta la taula on es relaciona l’anàlisi realitzat (3) amb les característiques de 

la solució proposada. Per cada característica s’adjunten els requisits específics (definits en el 

següent apartat) i cada un d’aquest es relaciona amb els diferents punts de l’anàlisi.  

 

 

 

Anàlisi DAFO

D1 - Interfície i usabilitat 

D2  - Am
bigüitat en els cam

ps 

D3 - Poca capacitat d'adaptació al canvi
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Il·lustració 32: Taula relació Anàlisi DAFO - Solució proposada (Font: Elaboració pròpia) 
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5 Plec de prescripcions tècniques del nou Sistema  

A l’estat Espanyol, les contractacions públiques estan regulades per la Llei 9/2017 del 8 de 

novembre 3. Aquesta normativa determina que tot contracte públic ha de contenir la 

identificació de les parts involucrades, la definició de l’objecte del contracte, el preu i la durada 

del contracte i les condicions de pagament.  

El darrer objectiu d’aquest projecte doncs, és la preparació de part del plec de prescripcions 

tècniques del contracte per la licitació pública del desenvolupament del nou sistema 

d’informes d’actuació i d’intervenció dels Bombers de Barcelona.  

Aquest plec de prescripcions contindrà la següent especificació del sistema, realitzada a través 

de mecanismes i estàndards  generals (1.4.2) treballats en les diferents assignatures del grau 

en Enginyeria Informàtica de la FIB i també utilitzats de manera oficial a l’Institut Municipal 

d’Informàtica. 

5.1 Característiques del Sistema 

*RC -> Requisit de configuració 

*RAS -> Requisits relacionats amb l’actual sistema 

*RINT -> Requisits d’interacció amb l’usuari i usabilitat 

*REN -> Requisits d’entorn 

*RSM -> Requisits de suport i manteniment 

*RSE -> Requisits de seguretat 

*RL -> Requisits legals 

*RD -> Requisits de disponibilitat 

 

5.1.1 Requisits funcionals  

5.1.1.1 Gestió d’usuaris i grups 

RC1 -  Creació d’usuaris: Quan l’administrador del sistema vol crear un nou usuari aquest ha 

de permetre la creació a partir d’un usuari ja existent del sistema corporatiu 

d’identitat. En algun cas excepcional l’administrador podrà crear un usuari del sistema 

emplenant els camps necessaris. 

RC2 -  Modificació usuaris: El sistema ha de permetre que l’administrador del sistema 

modifiqui els diferents camps i atributs dels usuaris, així com els privilegis/restriccions 

o el tipus d’usuari genèric.  

 

RF1 -  Inici de sessió: El sistema ha de permetre iniciar sessió als diferents usuaris a través de 

l’identificador i la contrasenya, enregistrant un diari de la sessió on s’emmagatzemarà 

                                                           
3
 https://www.boe.es/eli/es/l/2017/11/08/9 

https://www.boe.es/eli/es/l/2017/11/08/9
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tot el que ha fet aquest usuari (entra a l’aplicació, executa la cerca x, obre la fitxa de 

l’informe x, edita l’informe x, imprimeix l’informe x, imprimeix la relació de la cerca x, 

etc).  

RC3 -  Restriccions edició informes: L’administrador del sistema podrà decidir si qualsevol 

usuari pot editar les dades d’un servei i/o editar l’informe tècnic o en cas contrari si 

només els usuaris assignats com a CdI, CSS o CdG ho puguin fer.  

5.1.1.1.1 Pantalla principal (Dashboard) 

RC4 -  Configuració segons tipus d’usuari: L’administrador del sistema podrà crear i 

modificar diferents tipus de configuració de la pantalla principal (informació mostrada 

i menú funcionalitats). Aquestes configuracions es podran assignar per defecte als 

tipus d’usuaris (Comandaments, CdG, tècnics unitats...). 

 

RF2 -  Consultar informes assignats: Quan l’usuari entri al sistema, aquest ha de mostrar els 

informes que aquest té assignats, així com el seu estat (incident en gestió, incident 

tancat pendent d’informe,  informe iniciat...) 

RF3 -  Consultar informació general de l’usuari: Quan l’usuari entri al sistema, aquest ha de 

mostrar informació general com: Nom de l’usuari, categoria,  data i hora, torn i parc de 

l’usuari. 

RF4 -  Consultar notificacions: Quan l’usuari entri al sistema, aquest ha de mostrar de 

manera alertant si aquest té notificacions pendents d’obrir. També ha de permetre 

consultar l’històric de notificacions i marcar com a no llegides. 

RF5 -  Consultar i enviar missatges: El sistema ha d’oferir un servei de missatgeria interna 

entre els diferents usuaris per tal de facilitar la comunicació entre els membres del Cos 

en les tasques d’elaboració d’informes.  

RF6 -  Panell d’Informació diària: Quan l’usuari entri al sistema, aquest ha de mostrar un 

panell amb les novetats diàries si n’hi ha. Aquestes novetats les podrà actualitzar 

l’administrador del sistema.  

RF7 -  KPIs usuari: El sistema ha de poder mostrar a la pantalla inicial indicadors clau 

relacionats amb l’usuari. (Ex: núm. Serveis últim torn, mitjana tipologies serveis 

realitzats, núm. Serveis mensuals...) 

RF8 -  KPIs generals: El sistema ha de poder mostrar a la pantalla inicial indicadors clau 

generals de l’organització. (Ex: núm. Intervencions total, per parc, torn etc) 

 

5.1.1.2 Sistema de notificacions i avisos 

RC5 -  Configurar notificacions: L’administrador del sistema podrà configurar diferents tipus 

de notificacions que s’activaran a través de diferents esdeveniments definits. Aquests 

esdeveniments es podran vincular a condicions de creació d’un informe amb uns 

camps determinats o canvis d’estat dels informes. Per cada esdeveniment es podrà 

configurar com ha de ser la notificació i a quin/s usuaris s’ha de fer. (usuaris concrets o 

tipus d’usuaris)       

Ex1: Esdeveniment: Nou servei, CdI = X. Notificació: “Tens un nou servei 

assignat” to X.   
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Ex2: Esdeveniment: Nou servei a la zona del Port. Notificació: “Nou servei al 

port” to responsable zona port. 

RC6 -  Configurar avisos: El sistema haurà de tenir un mecanisme d’avis per les situacions 

crítiques en l’elaboració i gestió d’informes. Com per exemple quan s’inicia un informe 

en una localització on hi ha serveis previs, abans de realitzar accions definitives 

(validació, enviament d’informes...)... L’administrador del sistema podrà crear i 

modificar aquests avisos.  

 

RF9 -  Notificació: Quan un usuari està navegant per el sistema, si aquest rep una notificació 

el sistema l’ha de mostrar indiferentment de on es trobi navegant l’usuari, de manera 

que l’usuari la pugui consultar o en cas contrari continuar amb la tasca que estava fent 

de manera ràpida.  

5.1.1.3 Elaboració d’informes 

RC7 -  Edició de les taules de tipologies: L’administrador del sistema ha de ser capaç de crear 

i editar els diferents elements de les taules de tipologies (tipus incident, actuació, 

causes...). L’eliminació dels elements d’aquestes sempre serà lògica, és a dir, no 

s’esborra la informació, només es marca com a no vigent, per permetre la gestió 

històrica de la informació. 

RC8 -  Configurar assignació del CdI i del CSS: El sistema haurà d’oferir la opció de configurar 

l’assignació dels CdI, CSS, CdG a través del Dispatcher o manualment des de les dades 

del servei.  

 

 

RAS1 -  Validar i tancar informe: Un cop finalitzades totes les parts d’un informe, el sistema ha 

de permetre al CdG validar i tancar-lo.  

RAS2 -  Imprimir l’informe: El sistema ha de permetre imprimir un informe a partir d’una 

plantilla de format.  

RAS3 -  Reobrir informe: El sistema ha de permetre al CdG o a l’administrador del sistema 

reobrir un informe ja tancat per tal de editar-lo.  

RAS4 -  Editar informe: Quan el CdI o el CSS vol editar l’informe, seleccionen el servei de la 

llista de informes assignats i realitzen l’edició d’aquest. 

RAS5 -  Sortir de l’edició: Quan el CdI o el CSS vol abandonar l’edició de l’informe ho indica al 

sistema i aquest guarda els canvis fets de manera automàtica. 

RAS6 -  Tornar enrere: Si un usuari està editant l’informe i s’equivoca o borra un text sense 

voler, el sistema ha d’oferir la opció de tornar enrere i així recuperar el canvi realitzat. 

RAS7 -  Validar l’informe (CdI i CSS): Quan el CdI o el CSS han finalitzat l’informe de manera 

definitiva, indiquen al sistema que desitgen realitzar la validació. El sistema sol·licita 

confirmació i procedeix a canviar l’estat de l’informe a validat, juntament amb les 

dades de registre.  

 

RF10 -  Auto-guardat: El sistema ha de comptar amb mecanismes d’auto-guardat i de 

recuperació de la sessió en casos de tancament imprevist del sistema.  

RF11 -  Corrector ortogràfic: El sistema ha de comptar amb un corrector ortogràfic per els 

camps de text lliure. 
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RF12 -  Copia camps dades del servei: El sistema ha de permetre copiar els diferents camps de 

les dades del servei als camps de text lliure de l’informe tècnic. En els casos dels camps 

compostos com l’adreça, el sistema ha de permetre copiar l’adreça completa en un sol 

pas.  

RF13 -  Adjuntar arxius: El sistema ha de permetre adjuntar diferents tipus d’arxius a un 

informe. Si l’usuari ho desitja ha de poder canviar des del sistema el nom del fitxer 

adjunt.  

RF14 -  Cercar informació relacionada amb l’adreça: Durant l’elaboració de l’informe el 

sistema ha de permetre a l’usuari consultar de manera directe si hi ha informació 

relacionada amb l’adreça del servei o en localitzacions properes a aquesta. (serveis 

anteriors, info. Rellevant, info. Prevenció etc) 

 

5.1.1.3.1 Mecanisme condicional 

RC9 -  Configuració condicional del format dels informes: El sistema ha de permetre que 

l’administrador configuri els apartats o informació que el sistema requereix que 

l’usuari empleni en funció de determinats camps de les dades del servei. Ex: En els 

serveis en els quals s’ordena el retorn “in-itinere” el sistema només ha de sol·licitar al 

CdI que empleni l’apartat de “Demanda” de l’informe tècnic. (els apartats de “Situació 

d’arribada”, “Actuació”, “Causes”... no apareixeran) Ex2: En els grans serveis, 

l’administrador del sistema pot configurar per defecte que apareixi un nou apartat on 

es detallin els diferents sectors de la intervenció, els canals de comunicació utilitzats, 

traspàs de comandament realitzat o un apartat on altres comandaments adjuntin 

informes de valoració de béns afectats realitzats.  

RC10 -  Configuració informació materials: L’administrador del sistema ha de poder configurar 

de manera condicional els informes en els quals el sistema requerirà al CdI que 

introdueixi informació sobre els materials utilitzats. D’aquesta manera es podrà 

sol·licitar als usuaris aquesta informació només en les situacions útils per el posterior 

anàlisi d’aquestes dades, evitant així sol·licitar un volum massa elevat de dades a 

l’usuari. En el mateix sentit s’ha de poder configurar la llista de materials que es 

mostra a l’usuari segons el tipus de servei o actuació.  Ex: Només sol·licitar la 

informació sobre els materials en els serveis “Assistència tècnica” i “Salvaments”. En 

els salvaments amb actuació “rescat de persones” només mostrar una llista amb el 

material de rescat en alçada.  

RC11 -  Configuració informació procediments: El sistema per defecte ha d’incorporar el 

mecanisme de l’actual sistema per tal de notificar incidències en l’aplicació dels 

procediments. A més l’administrador del sistema ha de poder configurar de manera 

condicional els informes en els quals el sistema requerirà al CdI que introdueixi 

informació sobre els procediments utilitzats. D’aquesta manera es podrà sol·licitar als 

usuaris aquesta informació només en les situacions útils per el posterior anàlisi 

d’aquestes dades, evitant així sol·licitar un volum massa elevat de dades a l’usuari. En 

el mateix sentit s’ha de poder configurar la llista de materials que es mostra a l’usuari 

segons el tipus de servei o actuació.  Ex: Només sol·licitar la informació sobre els 

procediments en serveis relacionats amb MMPP i només mostrar els procediments 

relacionats amb aquestes.  
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5.1.1.3.2 Adaptació a les característiques del servei 

RF15 -  Relleu de vehicles/personal: El sistema ha de permetre indicar en les dades del servei 

els relleus de personal i/o relleus de personal i vehicle. En els dos casos s’haurà de 

poder indicar les hores del relleu juntament amb el personal i/o vehicle entrant i el 

personal i/o vehicle rellevats del servei.  

RF16 -  Formulari de pobresa múltiple: El sistema ha de permetre adjuntar a un mateix servei 

diferents formularis de pobresa i en el cas de detectar una situació de pobresa en una 

localització diferent a l’adreça del servei el sistema també de permetre indicar-ho de 

manera clara.  

RF17 -  Grans serveis amb múltiples informes: En els grans serveis que duren més d’un dia i 

per tant es creen múltiples serveis/informes per cada dia que ha durat aquest, el 

sistema ha de permetre vincular els diferents informes que pertanyen a un mateix 

incident. D’aquesta manera en futures cerques o recuperacions d’informes, tot i ser 

diferents informes s’han de mostrar sempre junts.  

5.1.1.3.3 Replicació d’informes 

RF18 -  Replicació d’informes: Quan el CdI desitgi replicar les dades d’un informe, ho indicarà 

al sistema i aquest li demanarà a quin dels seus informes assignats (i no tancats o del 

torn actual) vol replicar les dades. Un cop el CdI ho indiqui el sistema replicarà les 

dades del servei i les dades de l’informe tècnic i redireccionarà el CdI a l’informe 

destinatari. El CdI podrà editar l’informe en qüestió. Un cop el CdI indiqui que vol sortir 

el sistema haurà d’assegurar que el CdI no s’ha deixat camps sense revisar. 

5.1.1.3.4 Aportació d’informació rellevant 

RF19 -  Adjuntar aportació a un informe: Quan un usuari vulgui adjuntar un comentari amb 

informació rellevant per el CdI, CSS o CdG en un l’informe d’un servei en el qual ha 

participat, el sistema ha de permetre redactar un text vinculat a l’informe seleccionat. 

Aquest comentari ha de ser visible només per el CdI, CSS o CdG del servei i un cop 

aquest finalitzi l’informe aquest comentari s’eliminarà. Quan l’usuari adjunti aquesta 

comentari el sistema notificarà al CdI, CSS o CdG d’aquest fet, i a l’apartat d’aportació 

d’informació del perfil de l’usuari apareixerà aquesta nova aportació  

RF20 -  Consultar aportació a l’informe: Durant la redacció de l’informe tècnic si algun usuari 

ha realitzat una aportació, el sistema mostrarà de manera visual en segon pla d’aquest 

fet. Si l’usuari ho desitja podrà indicar al sistema que vol consultar l’aportació, el 

sistema mostrarà el text adjunt i si ho desitja el CdI podrà seleccionar el text i copiar-lo 

al porta-retalls.  

 

5.1.1.4 Gestió del coneixement de la ciutat 

RF21 -  Introducció informació rellevant vinculada a una localització: Si el CdI o CSS durant un 

servei detecta informació rellevant per futures intervencions en aquella localització, el 

sistema ha de permetre que aquest a través de l’informe del servei, introdueixi 

aquesta informació a un apartat específic.  

 Veïns que disposen claus, serveis recurrents. 

 Patologies edificis 

 Accessos no trivials 
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 Emplaçament vehicles complex 

 Contacte propietari 

 Altres 

 

RF22 -  Validació de les aportacions: Durant la validació d’un informe per part del Cap de 

Guàrdia (CdG), si l’informe conté alguna aportació, el sistema ho ha de notificar al CdG 

i ha de permetre que aquest pugui editar i acceptar o denegar l’aportació.  

RF23 -  Consulta de la informació d’una localització: El sistema ha d’oferir un apartat específic 

de cerca de la informació rellevant d’una localització a través de l’adreça. El sistema 

mostrarà per cada adreça (si n’hi ha) el llistat de serveis realitzats amb opció de 

consultar els informes, les aportacions d’informació rellevant realitzades per els 

comandaments i altre informació rellevant com pot ser informes de prevenció 

vinculats etc 

RF24 -  Avís d’existència d’informació rellevant de la localització del servei: Quan un usuari 

entra a un informe (especialment des de la tauleta quan es troba al lloc de l’incident), 

per tal de fer una consulta o edició, si existeix informació rellevant vinculada a la 

localització, el sistema ha de mostrar un avís a l’usuari informant de l’existència 

d’aquesta i permetre consultar-la o ignorar l’avís.   

RF25 -  Verificació periòdica de la informació: El sistema ha d’emetre notificacions 

automàtiques a l’usuari designat com a responsable de la gestió del coneixement quan 

la informació vinculada a una adreça superi un període de temps definit, per tal de que 

es pugui verificar si la informació continua essent vigent. En cas contrari l’usuari ha de 

poder descartar aquesta informació perquè no apareix-hi vinculada a l’adreça.   

RF26 -  Informació errònia: Si un usuari detecta informació errònia o no valida durant la 

consulta de la informació rellevant vinculada a una adreça, ha de poder notificar 

aquesta incidència indicant el motiu.  

5.1.1.5 Mòdul sanitari 

RF27 -  Informació sobre actuació/no actuació: Duran l’elaboració de l’informe d’un servei en 

el qual s’ha activat com a mínim una dotació sanitària, el sistema ha de sol·licitar al CdI 

que indiqui si s’ha realitzat atenció sanitària de víctimes, on en cas contrari si no s’ha 

realitzat cap actuació sanitària.  

RF28 -  Model interactiu d’informe sanitari:  El sistema ha d’oferir l’emplenament de 

l’informe sanitari (9.4) de manera simple i ràpida (format tipus check-list) i compatible 

amb dispositius tàctils, per tal de que el CSS el pugui emplenar in-situ de manera fàcil.  

RF29 -  Indicatiu que fa trasllat: Quan el trasllat de la víctima atesa per el CSS el realitzi un 

altre servei com el SEM, el sistema ha de permetre incorporar l’indicatiu de la unitat 

que ha realitzat el trasllat.  

RF30 -  Base de dades informes pacients atesos: El sistema ha de detectar i/o permetre 

consultar si un pacient ha estat atès anteriorment per el Cos de Bombers.  

RF31 -  Signatura in-situ de les altes voluntàries: Quan un pacient sol·licita l’alta voluntària, el 

sistema ha de permetre al CSS mostrar al pacient el document de renuncia assistencial 

i que aquest pugui firmar a través de la tauleta donant així el seu consentiment.  

RF32 -  Impressió in-situ d’altes i informes: Quan el CSS necessiti entregar de manera física un 

document de renuncia assistencial a un pacient o la copia d’un informe a un altre 

servei i/o organisme, el sistema ha de permetre que a través de la tauleta s’imprimeixi 

el document en qüestió a través d’una impressora incorporada a l’ambulància.  
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RF33 -  Indicar gravetat del pacient: El sistema ha de permetre que el CSS indiqui la gravetat 

de les afectacions d’un pacient (il·lès, lesionat/atès/ferit, mort).  

RF34 -  Múltiples sanitaris: En els serveis en que intervé més d’una dotació sanitària, el 

sistema ha de permetre indicar quí ha estat el CSS responsable de la intervenció i per 

cada pacient atès ha de permetre indicar quin dels diferents CSS ha realitzat aquesta 

atenció. 

RF35 -  Informe bàsic: En els serveis en que el CSS realitza valoracions bàsiques dels afectats, 

el sistema ha de permetre poder realitzar un informe sanitari bàsic indicant només 

nom, cognoms, sexe, edat i cooximetria. El sistema també ha de contemplar els casos 

específics de valoracions bàsiques a Bombers durant una intervenció.  

 

5.1.1.6 Mòdul administratiu 

RC12 -  Configuració assignacions: L’administrador del sistema ha de poder configurar per 

defecte els usuaris o grups d’usuaris específics els quals rebran l’assignació d’una tasca 

concreta. Ex: Informe amb “Comunicar a” Serveis socials -> edició i enviament del 

comunicat (assignat a usuari administratiu X) + firma del comunicat (assignat a CAP 

DIV. OP.) 

 

RC13 -  Creació tasca administrativa automàtica: El sistema ha de detectar quan un informe 

es valida i es tanca amb indicacions al camp “Comunicar a”, servei de cobrament o 

detecció de pobresa i automàticament crear una tasca assignada a l’usuari 

corresponent.  

 

 

RF36 -  Crear tasca:  En els casos en que un agent extern sol·liciti un informe d’intervenció, el 

sistema ha de permetre crear al personal administratiu una tasca de sol·licitud 

manualment al sistema. 

RF37 -  Consultar tasca assignada-> El sistema ha de permetre a l’usuari consultar la 

informació d’una tasca assignada. 

RF38 -  Assignar i editar informe: El sistema ha de permetre buscar i assignar un informe 

concret a una tasca administrativa (en el cas de sol·licituds externes). Un cop hi ha un 

informe vinculat a una tasca el sistema ha de permetre generar i editar l’informe. 

RF39 -  Firmar informe: El sistema ha de permetre adjuntar la firma digital a un comunicat 

d’informe. 

RF40 -  Validar i enviar comunicat: El sistema ha de permetre validar les diferents accions 

realitzades en un tràmit i enviar-lo de manera automàtica.  

RF41 -  Adjuntar resposta externa: Si es rep resposta a una de les comunicacions realitzades, 

el sistema ha de permetre indicar el registre de retorn i adjuntar la resposta concreta 

en cas d’haver-hi.  

RF42 -  Adjuntar actuacions/informació prevenció: Quan un servei deriva a una comunicació 

a prevenció, el sistema ha de notificar als membres de la Unitat de Prevenció 

corresponents i aquests han de poder consultar l’informe. Si des de prevenció és 

realitzen actuacions derivades d’aquesta comunicació, aquests han de poder indicar el 

registre del tràmit i en el cas d’actuacions por rellevants han de poder indicar-les sense 

detall. En els casos en els quals de les actuacions derivades ha sorgit informació 
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rellevant per la intervenció (informe amb característiques singulars d’un habitatge, 

patologies etc) els membres de prevenció des del propi tràmit han de poder realitzar 

una sol·licitud d’incorporació d’aquesta informació a la fitxa d’informació rellevant 

d’aquella localització. Aquesta sol·licitud arribarà de manera automàtica al 

responsable i després de la validació s’incorporarà. (Veure Gestió del coneixement de 

la ciutat) 

RF43 -  Tancar l’informe: El sistema ha de permetre tancar un tràmit administratiu vinculat a 

un informe. 

 

5.1.1.7 Visió end to end del servei 

RF44 -  Visualització de l’estat de l’informe: El sistema ha de permetre que en qualsevol 

situació en la qual es llisti un o un conjunt d’informes (informe assignat a pantalla 

principal, cerca d’informes...)  es pugui veure l’estat d’aquest sense haver d’entrar en 

els detalls. S’ha de poder distingir entre els informes que es troben en el procés 

d’elaboració del mateix i els que ja estan finalitzats i tancats però que es troben en 

tramitacions post-incident (comunicacions, sol·licituds...). 

RF45 -  Consultar detall de l’estat: Si l’usuari vol consultar els detalls de la situació en que es 

troba l’informe, el sistema ha de permetre consultar el propi informe i el registre de 

validació (en el cas de trobar-se tancat). En els informes amb tràmit post-incident s’ha 

de poder visualitzar quins han estat aquests tràmits i la informació derivada (registre 

comunicacions, resposta, fitxers adjunts...).  

RF46 -  Consultar actuacions derivades: En els informes en els quals s’ha indicat la necessitat 

de realitzar una comunicació derivada a través del camp “Comunicar a”, un cop s’han 

realitzat les actuacions derivades d’aquesta comunicació i el tràmit s’ha tancat, el 

sistema ha de notificar de la realització de la comunicació al CdI del servei.  

5.1.1.8 Introducció i consulta de dades a través de la tauleta des del lloc de l’incident  

RF47 -  Adjuntar notes durant el servei: El sistema ha de permetre al CdI adjuntar informació 

rellevant de manera ràpida a través de la tauleta durant el servei quan la situació no 

permeti emplenar de manera ordenada els diferents camps. Aquesta informació s’ha 

de poder adjuntar en format tipus llibreta (a través del llapis de la tauleta i en format 

text lliure), a través de l’escriptura amb el teclat digital o a través d’una nota de veu. 

Aquestes notes només seran visibles per el CdI. Apareixeran adjuntes durant 

l’elaboració de l’informe per tal de que el CdI les pugui consultar i quan el CdI finalitzi i 

validi l’informe, aquestes s’esborraran de manera automàtica.  

RF48 -  Adjuntar fotografies/vídeo: El sistema ha de permetre adjuntar a l’informe fotografies 

i vídeos directes de la càmera de la tauleta o des de la galeria d’aquesta.   

RF49 -  Escanejar arxius: El sistema ha d’incorporar una funcionalitat que permeti digitalitzar 

documents a través de la càmera de la tauleta.  

RF50 -  Signatura mesures/comunicat: Quan el CdI ha de comunicar de manera oficial a un 

estadant o ciutadà al lloc de l’incident mesures a prendre derivades d’aquest, el 

sistema ha d’oferir un apartat específic on el CdI pugui redactar  aquestes mesures (o 

seleccionar una plantilla) a través de la tauleta i el receptor pugui adjuntar la seva 

firma conforme ha rebut la comunicació.   
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RF51 -  Vinculació amb els dispositius Zoll: El sistema ha de permetre la compartició de les 

dades preses per els dispositius Zoll incorporats a les ambulàncies del Cos de Bombers 

a través de les tauletes mitjançant bluetooth.  

5.1.1.9 Cerca i consulta d’informes 

RC14 -  Configurar filtres cerques: L’administrador del sistema ha de poder editar els diferents 

filtres de les cerques en funció els atributs i camps dels informes.  

RC15 -  Configurar llistat informes: L’administrador del sistema ha de poder configurar quins 

dels atributs d’un informe es mostren quan aquests es llisten a través d’una cerca o 

consulta.  

RC16 -  Configuració de etiquetes “tags”: Per tal de poder recuperar informes de serveis 

derivats de situacions excepcionals, l’administrador del sistema ha de poder definir 

tags temporals. Aquests tags s’han de poder adjuntar a qualsevol apartat de tots els 

informes durant un període de temps determinat en format check-list i quan no sigui 

necessari s’ha de poder ocultar.. (Ex: Relacionat amb COVID-19? Ex2: Sant Joan) Quan 

un usuari marqui com a afirmatiu un d’aquests tags el sistema ha d’afegir-lo com un 

atribut més identificatiu d’aquell informe. D’aquesta manera si es realitza una cerca de 

serveis relacionats amb el tag “COVID-19” el sistema ha de mostrar aquest informe. El 

sistema ha d’emmagatzemar els diferents tags utilitzats històricament per tal de que 

en qualsevol moment es pugui recordar quines etiquetes es van definir i poder 

recuperar informes relacionats. Aquestes etiquetes també s’han de poder definir com 

a KPIs (Veure config. Kpi) i així poder treure gràfics i estadístiques relacionades en 

funció del temps o del tipus de servei. (Ex: per poder comparar el nombre de serveis 

realitzats durant el dia 24 de juny i que les causes tenen relació amb la revetlla de Sant 

Joan (entre la resta de serveis que no) amb altres anys. ) 

 

 

RAS8 -  Exportar resultats cerca: El sistema ha de permetre exportar en format .xls la llista 

resultant d’una cerca. 

RAS9 -  Visualitzar informe: El sistema ha de permetre visualitzar els diferents apartats d’un 

informe.  

RAS10 -  Consultar anteriors serveis del telèfon del requeridor: El sistema ha de permetre a 

l’usuari consultar si el número de telèfon d’un servei apareix com a telèfon del 

requeridor d’un servei anterior.  

 

 

RF52 -  Buscar informes: El sistema ha d’oferir un apartat específic de cerca en el qual es 

puguin buscar informes a través de múltiples filtres de cerca. Aquests filtres s’han de 

basar en els camps de les dades del servei i altres elements que pugui tenir un 

informe.  

RF53 -  Visualització informes en format llista: En diferents situacions com cerques 

d’informes o en els apartat d’informes assignats entre altres el sistema ha de mostrar 

el conjunt d’informes requerits en format de llista. En aquest format per cada informe 

el sistema inicialment ha de mostrar l’estat, identificador, data, localització, zona, 

validació, comunicacions, víctimes i pagament.  
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RF54 -  Visualització llista afectats: En l’apartat sanitari de l’informe el sistema ha de mostrar 

en format llista el resum de persones afectades amb les dades principals (nom, edat, 

sexe, CSS..) juntament amb el nivell de gravetat.  

RF55 -  Visualització localització en mapa: El sistema ha de permetre visualitzar la localització 

d’un servei a través del mapa. 

RF56 -  Visualització resultat cerca en mapa: El sistema ha de permetre visualitzar els 

diferents serveis resultants d’una cerca ubicats en un mapa.  

 

5.1.1.10 Explotació de les dades 

RC17 -  Configuració KPI: El sistema ha de permetre configurar a l’administrador del sistema 

diferents KPIs relacionats amb les dades que s’emmagatzemen a partir dels informes, 

en funció d’altres factors temporals, localització (parcs, zones, torns...) i en diferents 

tipus de visualització.  

Ex1: Hores de foc de cada bomber (aproximació del temps dedicat a intervencions 

d’incendi) en funció de cada bomber. Tenint en compte la posició que ha ocupat en la 

dotació a través de les dades del MYCCartro i una aproximació del temps d’actuació.  

Ex2: Numero de serveis de salvament en accidents de trànsit durant els darrers mesos 

en funció dels diferents parcs.  

Ex3: Número de serveis d’un tipus de vehicle setmanalment en funció dels diferents 

parcs.  

Ex4: Número de serveis en els quals s’ha utilitzat el material de salvament en alçada en 

funció dels últims mesos. 

Ex5: Estadístiques de núm. de serveis i hores realitzades per un vehicle concret en 

funció de dies/setmanes/mesos. 

RC18 -  Visualització per defecte KPI: L’administrador ha de poder definir visualitzacions per 

defecte dels KPIs definits vinculats a usuaris o grups d’usuaris específics. Ha de poder 

assignar aquestes visualitzacions de gràfics o indicadors al Dashboard de la pantalla 

principal o en apartats específics dels diferents perfils.  

 

RF57 -  Visualització KPI: Quan un usuari vol visualitzar un indicador el sistema ha de mostrar 

els kpis disponibles i permetre visualitzar-lo en els formats disponibles.  

RF58 -  Exportació dades: El sistema ha de permetre exportar les dades que emmagatzema el 

sistema a partir de diferents filtres i a través de fitxers del tipus .xls. 

5.1.1.11 Consulta informació general 

RAS11 -  Consultar personal: El sistema ha de permetre consultar la informació dels diferents 

membres del Cos de Bombers.  

RAS12 -  Consultar  informació torns: El sistema s’ha de sincronitzar amb el calendari de torns i 

mostrar la informació principal d’aquests com els diferents caps del dia o el personal 

assignat al CGE.   
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RAS13 -  Consultar llistat vehicles: El sistema ha de permetre consultar els diferents vehicles 

disponibles.  

RAS14 -  Consultar situació  vehicles: El sistema ha de permetre consultar l’estat real dels 

vehicles operatius. (Assignat, anant, tornant, treballant etc) 

RAS15 -  Llistat comunicacions: El sistema ha de permetre consultar les diferents 

comunicacions realitzades en funció d’un període de temps.  

RAS16 -  Consultar material deixat: El sistema ha de permetre consultar els materials deixats en 

els incidents.  

RAS17 -  Estadístiques: El sistema ha de permetre consultar les estadístiques definides a través 

de plantilles.  

RAS18 -  Resum serveis diaris: El sistema ha de generar un resum dels serveis diaris.  

RAS19 -  Resguarda moll: El sistema ha de mostrar la informació de les resguardes de moll 

planificades i el històric. 

 

5.1.2 Requisits d’informació 

RAS20 -  Estructura de dades: El nou sistema ha de seguir com a base la mateixa estructura de 

dades dels actuals informes d’actuació i d’intervenció (Dades de l’incident procedents 

del Dispatcher, Dades del Servei, Informe tècnic i Informe sanitari. Amb els 

corresponents apartats de cada un) , incorporant a aquesta les dades corresponents 

als nous requisits.  

RF59 -  Camp comunicar a: Aquest camp ha de permetre múltiples destinataris, així com 

propostes automàtiques.  

5.1.3 Restriccions 

Accés concurrent: El sistema ha de tenir un mecanisme de gestió de versions i control d’accés 

concurrent per tal d’evitar conflictes de “sobre-escriptura” de dades d’un informe a causa d’un 

accés simultani. De la mateixa manera si un usuari deixa obert el sistema en mig de l’edició 

d’un informe, el sistema ha de ser capaç de tancar-lo després d’un període d’inactivitat per tal 

de permetre que altres usuaris l’editin.  

 

5.1.4 Requisits d’interacció amb l’usuari i usabilitat 

RINT1 -  Icones intuïtius: Tots els elements gràfics que incorpori el sistema, sobretot els icones 

de funcionalitats han de seguir un format intuïtiu adequat al context del Cos de 

Bombers.  

RINT2 -  Navegabilitat àgil: Sempre que sigui possible el sistema ha d’oferir una navegabilitat 

seguint la “three-click rule”, oferint així arribar a qualsevol punt del sistema en un 

nombre reduït de clicks. Durant l’elaboració dels informes el sistema ha de permetre a 

l’usuari l’accés als diferents apartats i mòduls d’aquest de manera ràpida i intuïtiva, 

reduint així el temps d’elaboració d’aquests i facilitant aquesta tasca en el context de 

la intervenció.  

RINT3 -  Interfície única: Inicialment el sistema ha d’oferir una interfície única tant en els 

ordinadors dels parcs com en les tauletes. Aquesta interfície ha d’estar orientada en el 

context de les característiques especifiques de la operativa del Cos de Bombers. Tot i 
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així, el sistema ha de considerar la possibilitat de poder afegir alguna característica 

especifica disponible en els dispositius tàctils.  

RINT4 -  Selecció de camps dades servei: El sistema ha d’oferir una selecció ràpida dels 

diferents camps de les dades del servei a través dels menús desplegables. Segons la 

tipologia del servei o la tipologia d’actuació el sistema ha de ser capaç de oferir en la 

resta de camps una llista condicionada a aquests camps seleccionats a l’inici per tal de 

no mostrar un excés d’informació a l’usuari.  Pel què fa a les dades relacionades amb la 

detecció de pobresa, materials o procediments el sistema ha de ser capaç de mostrar-

les a través d’un format tipus check-list que facilitarà la selecció d’aquests. 

5.1.5 Requisits d’entorn 

REN1 -  Estructura del sistema: Degut a la naturalesa dels processos relacionats amb els 

informes d’actuació, l’estructura del nou sistema ha d’estar orientada a poder establir 

de manera fàcil connexions entre diferents tipus de sistemes, per tal de rebre i enviar 

dades rellevants. 

5.1.5.1 Comunicació amb sistemes interns 

REN2 -  Comunicació amb Dispatcher:  La creació dels serveis juntament amb la informació 

inicial s’ha de poder rebre a través del Dispatcher així com les actualitzacions de la 

informació de les diferents actuacions realitzades mentre el servei està en gestió. De la 

mateixa manera, el sistema haurà de ser capaç d’oferir els recursos d’informació 

disponibles, necessaris per la gestió de l’incident per part del Dispatcher. En relació als 

serveis recurrents o als serveis en els quals es disposa d’informació rellevant vinculada 

a una adreça, el sistema ha de ser capaç d’oferir els mecanismes necessaris per tal de 

que el Dispatcher pugui rebre una notificació informant d’aquest fet.  

REN3 -  Detecció automàtica del servei: De la mateixa manera que el sistema de navegació 

MYCKartasig integrat a les tauletes rep missatges amb l’enrutament del servei, el 

sistema ha de contemplar la possibilitat de poder interceptar aquests missatges i així 

mostrar automàticament a la tauleta l’informe del servei en el qual la dotació està 

assignada. 

REN4 -  MYCCartro: El sistema ha de poder comunicar-se amb el sistema MYCCartro per tal 

d’obtenir les dades d’assignació de vehicles i personal (vehicle – personal + posició) 

d’un torn i parc concret.  

REN5 -  Sistemes corporatius: Especialment el sistema ha de ser capaç de comunicar-se amb 

els diferents sistemes de l’entorn corporatiu de l’Ajuntament i de l’SPEIS (MCI: Mòdul 

Comú d’Informes (prevenció), GPA: Gestor Procediment Administratiu...).  

REN6 -  Detecció serveis per a sistemes externs: Existeixen diferents sistemes interns que 

gestionen les activitats de les diferents divisions i unitats. Aquests sistemes en molts 

casos tramiten expedients o inspeccions a habitatges/edificis/localitzacions. El futur 

sistema hauria de contemplar la possibilitat d’oferir un servei a sistemes externs per 

tal de que aquests poguessin detectar de manera automàtica si existeixen informes 

d’intervenció dins del sistema a través d’una adreça i/o localització.  

5.1.5.2 Comunicació amb sistemes externs 

REN7 -  Sistemes gestió emergències: El sistema ha de considerar la possibilitat futura 

d’intercanvi d’informació amb sistemes d’altres serveis d’emergències (SEM, CME...) 

per els incident on ha intervingut diferents serveis. 
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REN8 -  Tràmits post-incident: El sistema ha de considerar la possibilitat de comunicació amb 

sistemes d’altres organitzacions en la tramitació de sol·licituds administratives 

relacionades amb els informes.  

5.1.6 Requisits de suport i manteniment 

RSM1 -  Suggeriments dels usuaris: Els usuaris en qualsevol apartat del sistema han de poder 

detectar i obrir un formulari de suggeriments o comunicació d’errors. Aquest feedback 

s’enviarà de manaré automàtica al administrador del sistema i aquest podrà enviar un 

missatge de resposta a l’usuari.  

RSM2 -  Consultar pautes d’elaboració: El sistema ha de contemplar poder mostrar ajudes 

informatives associades a camps, de forma que l’usuari pugui consultar-les en cas de 

dubte. El manteniment d’aquests textos d’ajuda s’ha de poder fer on-line per 

l’administrador. (Exemple de pauta del camp “causant”: El causant del servei és la 

persona, entitat o fet que motiva la intervenció...) 

5.1.7 Requisits de seguretat 

RSE1 -  Accés: Totes les dades i funcionalitats del sistema només podran ser accessibles per a 

les persones que tinguin els permisos per accedir-hi.  

RSE2 -  Privacitat: El sistema ha d’oferir privacitat de les dades i dels informes i activitats 

vinculades als usuaris, de forma que només seran visibles per els administradors del 

sistema.   

RSE3 -  Auditabilitat: El sistema ha d’enregistrar en tot moment si un usuari utilitza una 

funcionalitat o accedeix a algunes dades, de manera que si hi ha algun conflicte es 

pugui saber de manera immediata quines accions s’han dut a terme i així trobar 

l’origen d’aquest.  

5.1.8 Requisits legals 

RL1 -  Compliment: El sistema ha de complir la legalitat vigent, sobretot en relació a la 

protecció de dades, en aquest cas condicionada als cossos de seguretat. Quan hi hagi 

un canvi en la legalitat que pugui afectar al sistema, es revisarà per comprovar si s’ha 

de realitzar alguna modificació.  

5.1.9 Requisits de disponibilitat 

RD1 -  Aplicació 24x7: Degut a les característiques de servei ininterromput del Cos de 

Bombers de Barcelona el temps d’aturada del sistema ha de ser mínim. 

RD2 -  Cobertura/connectivitat de la tauleta: El sistema ha de considerar la possibilitat de 

pèrdua de cobertura/connectivitat de la tauleta amb la xarxa i establir els mecanismes 

necessaris per evitar la pèrdua de dades en el cas d’estar elaborant un informe durant 

una d’aquestes situacions.  
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5.1.10 Casos d’ús 

A continuació s’adjunten els requisits funcionals complets de les funcionalitats que poden 

requerir un major nivell de detall per la seva correcta visualització. S’ha utilitzat el format de 

cas d’ús per tal de realitzar aquesta especificació.  

 

CU-01 (RF18) Replicar un informe Actor Principal CdI 

Precondició 
 L’usuari està registrat al sistema i ha iniciat sessió. 

 L’informe seleccionat està assignat a l’usuari 
 

Trigger 
L’usuari vol replicar les dades de l’informe seleccionat a un 
altre informe. 

Escenari principal d'èxit  

1. L’usuari indica al sistema que vol replicar les dades de l’informe 

seleccionat. 

2. El sistema mostra una llista amb els informes oberts (o del torn 

actual) que estan assignats a l’usuari. 

3. L’usuari selecciona un dels informes de la llista. 

4. El sistema replica les dades del servei i les dades de l’informe 

tècnic a l’informe destinació i redirigeix l’usuari a l’informe 

destinació per tal de que validi les dades i les editi. 

5. L’usuari edita l’informe i indica que vol sortir. 

 

Extensions 

5a. El sistema detecta que l’usuari no ha visitat o editat alguna de les parts 
de les dades del servei o de l’informe tècnic. 

5a.1 – El sistema avisa a l’usuari d’aquest fet, indicant quines són 

els diferents parts/pestanyes que no ha editat o comprovat, i li 

pregunta si les vol editar o vol sortir igualment. 

5a.2 - L’usuari selecciona l’opció que desitja i el sistema el 

redirigeix o tanca l’informe. 
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CU-02 (RC5) 
Configurar 
notificacions 

Actor Principal 
Admin. 
Sistema 

Precondició 

 L’usuari està registrat al sistema i ha iniciat sessió. 

 L’usuari té permisos d’administrador. 

 L’usuari ha accedit a la zona de configuració del 
sistema. 
 

Trigger L’usuari vol crear una nova notificació. 

Escenari principal d'èxit  

1. L’usuari indica al sistema que vol crear una nova notificació. 

2. El sistema mostra una llista amb els diferents mòduls del sistema 

(creació d’informes, mòdul administratiu, gestió del coneixement, 

explotació de dades, general...).  

3. L’usuari indica l’entorn en el qual vol vincular la notificació 

4. El sistema mostra a l’usuari els diferents disparadors disponibles 

en aquell entorn. (Ex: Entorn Informes, disp = camps dades del 

servei) 

5. L’usuari selecciona el disparador desitjat, i indica la condició 

d’activació. Ex: Localització = MOLL SUD. 

6. El sistema sol·licita a l’usuari que indiqui els grups d’usuaris 

destinataris de la notificació o els usuaris concrets. 

7. L’usuari indica els usuaris o grups destinataris i redacta el 

contingut del text de la notificació.  

8. El sistema sol·licita a l’usuari si ha finalitzat. 

9. L’usuari indica que vol guardar i sortir. 

Extensions 

5a. El sistema no reconeix la condició indicada. 

5a.1 – El sistema avisa a que aquesta condició no és vàlida i 

demana a l’usuari si la vol modificar o vol sortir. 

5a.2 - L’usuari selecciona l’opció que desitja i el sistema el 

redirigeix o tanca la configuració. 
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CU-03 (RF19) 
Adjuntar aportació a 
un informe 

Actor Principal Usuari 

Precondició 
 L’usuari està registrat al sistema i ha iniciat sessió. 

 L’usuari apareix com a part del personal que ha actuat 
en el servei de l’informe seleccionat. 

Trigger 
L’usuari vol adjuntar una aportació d’informació rellevant 
per l’elaboració de l’informe per part del CdI, CSS o CdG. 

Escenari principal d'èxit  

1. L’usuari indica al sistema que vol adjuntar informació en l’informe 

seleccionat. 

2. El sistema informe a l’usuari que la informació aportada només 

serà visible per el CdI, CSS o CdG del servei.  

3. El sistema obre una finestra d’edició on l’usuari pot incloure i 

editar text i/o adjuntar arxius. També indica  a l’usuari que ha de 

seleccionar  a quina part de l’informe vol que s’inclogui 

l’aportació.  

4. L’usuari introdueix el text desitjat i/o arxius, indica en quina part 

de l’informe vol que s’incorpori l’aportació i indica al sistema que 

vol finalitzar l’aportació 

5. El sistema demana a l’usuari si està segur que vol adjuntar 

aquesta aportació. 

6. L’usuari indica que si i el sistema adjunta l’aportació i tanca la 

finestra. 

7. El sistema notificarà al CdI, CSS o CdG del servei de l’aportació de 

nova informació a l’informe assignat. En l’apartat de informació 

aportada del perfil de l’usuari apareixerà aquesta nova 

informació. 

Extensions 

5a. El sistema detecta que l’usuari no ha indicat en quin apartat de 
l’informe vol incloure l’aportació. 

5a.1 – El sistema avisa a l’usuari  de la necessitat de seleccionar 

aquest camp. 

5a.2 - L’usuari selecciona l’opció que desitja i el sistema  finalitza i 

tanca la finestra. 

5b. El sistema detecta que l’usuari no ha emplenat el camp de text i no ha 

adjuntat cap arxiu. 

5b.1 – El sistema avisa a l’usuari  de la necessitat d’aportar com a 

mínim informació i/o arxius adjunts. I sol·licita a l’usuari si vol 
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tornar-ho a intentar o vol sortir i cancel·lar el procés. 

5b.2 – L’usuari selecciona la opció desitjada i el sistema completa 

l’acció. 

 

 

 

 

 

 

CU-04 (RF20) 
Consultar  aportació a 
un informe assignat 

Actor Principal CdI, CSS, CdG 

Precondició 

 L’usuari està registrat al sistema i ha iniciat sessió. 

 L’usuari ha entrar en l’apartat d’edició d’un informe 
assignat. 

 El sistema ha mostrat a través d’un icona emergent 
l’existència d’una aportació d’informació en aquest 
informe.  

Trigger 
L’usuari vol consultar una aportació realitzada a l’informe 
assignat. 

Escenari principal d'èxit  

1. L’usuari indica al sistema a través de la icona emergent que vol 

consultar l’aportació d’informació adjuntada en l’informe. 

2. El sistema mostra una finestra reduïda amb la informació de 

l’aportació com les dades de l’usuari que l’ha realitzat, dades del 

registre, text aportat i/o fitxers adjuts. 

3. El sistema permet a l’usuari copiar al porta retalls el text de 

l’aportació i/o adjuntar algun dels fitxers aportats a l’informe. 

4. L’usuari realitza les accions desitjades i indica al sistema que vol 

tancar l’aportació. 

5. El sistema tanca la finestra de l’aportació i condueix a l’usuari a la 

pàgina d’origen. 

Extensions 
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CU-05 (RF21) 
Introducció info. 
rellevant relacionada 
amb una localització 

Actor Principal CdI, CSS, CdG 

Precondició 
 L’usuari està registrat al sistema i ha iniciat sessió. 

 L’usuari ha seleccionat un informe assignat en el qual 
apareix com a (CdI, CSS o CdG) 

Trigger 
L’usuari vol introduir informació rellevant relacionada amb 
la localització del servei a la base de dades de coneixement 
de la ciutat.  

Escenari principal d'èxit  

1. L’usuari indica al sistema  que vol introduir informació rellevant 

per futures intervencions de la localització del servei per tal de 

que s’incorpori a la base de dades de coneixement de la ciutat.  

2. El sistema obra una finestra especifica on es mostra l’adreça del 

servei i es permet que l’usuari la modifiqui. També es mostra un 

camp títol on l’usuari ha d’indicar el títol que identifiqui la 

informació aportada, juntament amb camp de text i un apartat 

per adjuntar fitxers.  

3. L’usuari valida i en cas necessari modifica l’adreça (ex: info. que 

afecta tot l’edifici i no només l’adreça d’un habitatge concret). 

Introdueix el títol que identifica la informació i adjunta el text i/o 

arxius necessaris.  

4. L’usuari indica al sistema que vol finalitzar el procés. 

5. El sistema informa que s’ha tramitat la introducció d’aquesta 

informació i que resta pendent de validació. I tanca el procés.  

 

Extensions 

1a. El sistema detecta que existeix informació vinculada aquella adreça. 

1a.1 – El sistema informa a l’usuari d’aquest fet i li demana si vol 

consultar-la o si vol continuar editant. 

1a.2 – L’usuari indica l’acció que vol realitzar i el sistema presenta 

la informació prèvia o permet a l’usuari continuar amb el procés. 

 3a. El sistema detecta la nova adreça indicada no és valida. 

3a.1 – El sistema informa a l’usuari d’aquest fet i li demana si vol 

modificar l’adreça o deixar l’original. 

3a.2 – L’usuari indica l’acció que vol realitzar i el sistema realitza 

l’acció seleccionada 
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4a. El sistema detecta que l’usuari no ha introduït cap text ni arxiu adjunt. 

4a.1 – El sistema avisa a l’usuari  de la necessitat d’aportar com a 

mínim informació i/o arxius adjunts. I sol·licita a l’usuari si vol 

tornar-ho a intentar o vol sortir i cancel·lar el procés. 

4a.2 – L’usuari selecciona la opció desitjada i el sistema completa 

l’acció. 

 

 

 

CU-06 (RF24) 
Avís d’informació 
rellevant de la 
localització del servei 

Actor Principal CdI, CSS 

Precondició  L’usuari està registrat al sistema i ha iniciat sessió. 

Trigger 
L’usuari selecciona l’informe que vol consultar o editar, 
l’adreça del qual té vinculada informació rellevant a la 
base de dades del coneixement de la ciutat. 

Escenari principal d'èxit  

1. El sistema mostra un avís informant que la localització del servei 

conté informació rellevant per la intervenció vinculada a la base 

de dades del coneixement de la ciutat. El sistema demana a 

l’usuari si vol consultar aquesta informació. 

2. L’usuari indica que vol consultar la informació. 

3. El sistema mostra en una nova finestra una pantalla tipus 

Dashboard amb 4 apartats distingits. En el primer apartat mostra 

una llista amb les diferents entrades d’informació rellevant per 

aquella localització, indicant el títol de la informació juntament 

amb la data d’incorporació. En el segon apartat mostra una llista 

amb els serveis anteriors realitzats en aquella localització, 

mostrant per cada un d’aquests la data, tipus d’incident, 

existència de víctimes etc. En el tercer apartat el sistema mostra 

una llista amb informació/informes rellevants per la intervenció 

derivats d’actuacions de les diferents unitats de l’SPEIS en aquella 

localització.  En l’últim apartat el sistema mostra altra informació. 

4. L’usuari selecciona qualsevol element del Dashboard per tal de 

consultar la informació completa. 

5. El sistema mostra una sub-finestra amb la informació completa de 

l’element seleccionat. 

6. L’usuari indica que vol sortir. 

7. El sistema tanca el procés i retorna l’usuari al servei seleccionat.  

Extensions 
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CU-07 (RF31) 
Signatura in-situ alta 
voluntària 

Actor Principal CSS 

Precondició 

 L’usuari està registrat al sistema. 

 L’usuari  ha iniciat sessió des d’una tauleta.  

 L’usuari està editant un informe assignat. 

 L’usuari ha introduït les dades principals del pacient 
així com l’informe sanitari. 

Trigger L’usuari vol generar l’alta voluntària del pacient. 

Escenari principal d'èxit  

1. L’usuari indica al sistema que vol generar l’alta voluntària del 

pacient que està atenent.  

2. El sistema genera a través d’una plantilla el formulari d’alta 

voluntària digital amb les dades del pacient en qüestió i el mostra 

per pantalla. 

3. L’usuari mostra al pacient aquest formulari. 

4. L’usuari indica al sistema que es vol procedir a realitzar la firma 

del pacient. 

5. El sistema mostra un requadre on el pacient pot introduir la seva 

firma a través del llapis tàctil incorporat a la tauleta. 

6. El pacient introdueix la seva firma a través de la pantalla tàctic i 

prem acceptar.  

7. L’usuari indica al sistema que vol finalitzar i guardar l’alta 

voluntària. 

8. El sistema guarda i adjunta a l’informe l’alta voluntària i finalitza 

el procés, redirigint a l’usuari a l’informe sanitari en edició.  

 

Extensions 

1a. El sistema detecta que no s’ha introduït les dades bàsiques del 

pacient. 

1a.1 – El sistema informa a l’usuari que per tal de generar l’alta 

voluntària són necessaris aquestes dades. I demana a l’usuari si 

vol introduir les dades o finalitzar el procés. 

1a.2 – L’usuari indica l’acció que vol realitzar i el sistema realitza 

l’acció corresponent. 

 6a. El sistema detecta que la firma introduïda no té un format vàlid. 
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6a.1 – El sistema informa a l’usuari que no ha pogut recollir la 

firma correctament. El sistema demana a l’usuari si vol tornar-ho 

a provar o sortir. 

6a.2 – L’usuari indica l’acció que vol realitzar i el sistema realitza 

l’acció corresponent. 

7a. El sistema detecta que l’usuari no ha adjuntat la firma del pacient. 

7a.1 – El sistema avisa a l’usuari  de la necessitat d’adjuntar la 

firma per tal de tramitar l’alta voluntària.  El sistema demana a 

l’usuari si vol tornar-ho a provar o sortir. 

7a.2 – L’usuari selecciona la opció desitjada i el sistema completa 

l’acció. 

 

 

 

 

CU-08 (RF35) 
Realització d’un 
informe sanitari bàsic 

Actor Principal CSS 

Precondició 
 L’usuari està registrat al sistema i ha iniciat sessió..  

 L’usuari està editant un informe assignat. 
 

Trigger L’usuari vol adjuntar un informe sanitari bàsic.. 

Escenari principal d'èxit  

1. L’usuari indica al sistema que vol adjuntar un informe sanitari 

bàsic d’un pacient atès.  

2. El sistema proporciona una versió bàsica de la plantilla d’informe 

sanitari general, en la qual només sol·licita al CSS que introdueixi 

el nom, cognoms, sexe, edat i dades de cooximetria del pacient.  

3. L’usuari introdueix les dades corresponents del pacient i indica al 

sistema que vol finalitzar l’informe bàsic. 

4. El sistema guarda l’informe i finalitza el procés.  

 

Extensions 

3a. El sistema detecta que no s’ha introduït les dades bàsiques del 

pacient. 

3a.1 – El sistema informa a l’usuari que és necessari introduir les 
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dades restants. I demana a l’usuari si vol modificar l’informe o 

sortir sense guardar. 

3a.2 – L’usuari indica l’acció que vol realitzar i el sistema realitza 

l’acció corresponent.  

 

 

 

 

CU-09 (RF36) 
Crear una 
tasca/expedient 

Actor Principal 
Usuari 
administratiu 

Precondició 
 L’usuari està registrat al sistema i ha iniciat sessió..  

 L’usuari té permisos per crear tasques administratives. 

Trigger 
L’usuari vol crear una tasca administrativa vinculada a la 
sol·licitud d’un informe d’intervenció. 

Escenari principal d'èxit  

1. L’usuari indica al sistema que vol crear una tasca de comunicació 

d’informes d’intervenció, motivada per la sol·licitud d’un agent 

extern a l’organització. 

2. El sistema inicia el tràmit de creació de la tasca i sol·licita a l’usuari 

que introdueixi la informació de sol·licitud 

3. L’usuari introdueix al sistema les dades i mail del sol·licitant 

(destinatari), data de sol·licitud i l’identificador del servei 

corresponent. I indica al sistema que vol finalitzar el procés. 

4. El sistema informe que s’ha creat la tasca i finalitza el procés. 

5. El sistema crea la tasca en estat de “Sol·licitat”, assigna el següent 

tràmit a realitzar a l’usuari corresponent i envia una notificació a 

aquest.  

Extensions 

3a. El sistema detecta que alguna de les dades introduïdes té un format 

no vàlid 

3a.1 – El sistema informa a l’usuari d’aquest fet. I demana a 

l’usuari si vol modificar les dades o sortir sense guardar. 

3a.2 – L’usuari indica l’acció que vol realitzar i el sistema realitza 

l’acció corresponent.  
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CU-10 (RC16) 
Creació d’una etiqueta 
(tags) 

Actor Principal 
Administrador 
del sistema 

Precondició 
 L’usuari està registrat al sistema i ha iniciat sessió. 

 L’usuari té permisos d’administració del sistema. 

 L’usuari ha accedit a l’àrea de configuració del sistema. 

Trigger L’usuari vol crear una nova etiqueta 

Escenari principal d'èxit  

1. L’usuari indica al sistema que vol crear una nova etiqueta. 

2. El sistema demana a l’usuari que indiqui el període de temps que 

vol que apareixi visible o si no vol posar data de finalització.  

3.  L’usuari indica la seva selecció i prem continuar. 

4. El sistema demana a l’usuari que redacti el contingut de l’etiqueta 

i que indiqui en quin apartat de l’informe vol que apareixi.  

5. L’usuari introdueix les dades i indica al sistema que vol finalitzar el 

procés. 

6. El sistema demana a l’usuari si està segur i tanca la finestra. 

7. El sistema inclou a l’apartat indicat de tots els informes l’etiqueta 

en format de check-list per tal de que els usuaris indiquin si el 

servei està relacionat amb l’etiqueta.  

8. El sistema inclou en l’històric d’etiquetes aquest tag i permet 

realitzar cerques i estadístiques relacionades.  

Extensions 

5a. El sistema detecta que el format de l’etiqueta no és vàlid. 

5a.1 – El sistema informa a l’usuari d’aquest fet. I demana a 

l’usuari si vol modificar les dades o sortir sense guardar. 

5a.2 – L’usuari indica l’acció que vol realitzar i el sistema realitza 

l’acció corresponent.  
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5.2 Esquema Conceptual  

A continuació s’adjunten diferents esquemes i diagrames conceptuals per tal de oferir una 

especificació completa tant a nivell funcional com a nivell de dades i comportament del 

sistema. 

5.2.1 Esquema conceptual de les dades 
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5.2.2 Diagrames d’estat 

5.2.2.1 Informe d’intervenció 

 

 

Il·lustració 34: Diagrama d'estats de l'informe d'intervenció (Font: Elaboració pròpia) 

Il·lustració 33: Esquema conceptual de dades (Font: Elaboració pròpia) 
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5.2.2.2 Comunicació/expedient 

 

 

5.2.2.3 Informació rellevant vinculada a una localització (Gestió del coneixement de 
la ciutat) 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 35: Diagrama d'estats d'una comunicació/expedient (Font: Elaboració pròpia) 

Il·lustració 36: Diagrama d'estats de la inf. vinculada a una localització (Font: Elaboració pròpia) 
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6 Conclusions 

Un cop finalitzat aquest projecte s’ha realitzat una valoració tant a nivell global com a nivell 

personal, avaluant l’assoliment dels objectius a través dels resultats obtinguts, definint els 

següents passos a realitzar en la continuació del projecte i finalment reflexionant sobre els 

aprenentatges i experiències obtinguts personalment.  

6.1 Argumentació de l’assoliment dels objectius 

A través de l’estudi de la  documentació operativa proporcionada per l’SPEIS, de les entrevistes 

i reunions de treball realitzades amb els diferents membres de l’SPEIS i per tant usuaris clau 

juntament amb l’observació de l’actual sistema s’ha pogut elaborar la documentació detallada 

de la situació actual de tots els usuaris, processos i sistemes relacionats amb els informes 

d’actuació i d’intervenció, aconseguint així assolir el primer dels objectius (1.3.1.1) plantejats 

inicialment.  

Aquesta etapa d’anàlisi ha permès dotar a l’equip dels coneixements i expertesa en el domini 

necessaris per tal de identificar els objectius i necessitats dels diferents usuaris clau així com 

els objectius estratègics de l’organització i a partir d’aquests poder plantejar una solució 

tecnològica capaç de satisfer tots aquests objectius i necessitats.  

La proposta inicial del nou sistema ha estat verificada amb els usuaris clau i validada amb els 

membres de la direcció del Cos de Bombers. A través d’aquestes verificacions i validacions, 

s’han realitzat els ajustaments necessaris per poder així presentar la proposta final del nou 

Sistema d’informes d’actuació i d’intervenció dels Bombers de Barcelona, assolint així els 

objectius 2 i 3 (1.3.1.2) 

Finalment l’ultima fita (1.3.1.4) d’aquest projecte ha estat elaborar la documentació tècnica 

del nou sistema, seguint el format utilitzat en les licitacions públiques de l’Ajuntament de 

Barcelona i garantint així que l’empresa adjudicatària disposarà de l’especificació minuciosa 

del sistema, juntament amb la documentació de la situació actual i la justificació del nou 

sistema, per tal de poder consultar la traça de cada punt del nou sistema en cas d’aparició de 

nous requisits o necessitat de canvis en el disseny. D’aquesta manera podem garantir que el 

producte resultant d’aquest contracte satisfarà els interessos i requisits del Cos de Bombers de 

Barcelona.   

6.2 Continuació del Projecte 

Com bé es va plantejar en la definició d’aquest projecte, aquest treball forma part de la 

preparació del contracte públic per la licitació de la  construcció del nou Sistema d’informes.  

A continuació, es detallen els següents passos a realitzar en la preparació del contracte de la 

oferta publica. Un cop finalitzada l’elaboració de la documentació necessària per la 

contractació pública definida a través de la Llei 9/2017 del 8 de novembre 4, es compliran les 

condicions necessàries per tal de fer públic l’anunci de l’oferta, a través del qual les empreses 

interessades presentaran les seves propostes.  

                                                           
4
 https://www.boe.es/eli/es/l/2017/11/08/9 

https://www.boe.es/eli/es/l/2017/11/08/9
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6.2.1 Descripció del sistema 

Juntament amb els requisits funcionals i no funcionals del sistema definits en aquest treball, 

s’hauran de definir els requisits d’arquitectura per tal de completar la descripció del sistema 

del Plec de prescripcions tècniques.  

A través d’aquests requisits es detallaran les plataformes i frameworks que l’empresa 

adjudicatària haurà d’utilitzar en la construcció del sistema així com els estàndards de 

desenvolupament a seguir. Igualment es definiran les tecnologies a utilitzar i els estàndards 

d’integració amb els diferents sistemes interns i externs (5.1.5) amb els quals s’haurà de 

vincular el nou sistema.  

6.2.2 Serveis inclosos en el contracte 

El següent pas serà especificar els serveis que estan inclosos al contracte i que l’empresa 

adjudicatària haurà de realitzar.  

En aquest apartat s’haurà de tenir en compte si l’adjudicatari ha de proporcionar el disseny 

d’alguna part del sistema i l’abast de la implementació que aquest haurà de realitzar.  

Igualment s’haurà de definir en detall els diferents plans de prova que s’espera que realitzi 

l’empresa adjudicatària de la solució desenvolupada per tal de verificar el compliment dels 

requisits establerts.  

Per tal de garantir el seguiment del projecte, es definiran com s’haurà de realitzar el 

seguiment, control i seguiment del projecte per part dels diferents actors així com el pla de 

gestió del canvi que l’empresa haurà de desenvolupar i aplicar un cop el sistema estigui 

acabat.  

6.2.3 Condicions d’execució 

Finalment s’haurà de definir la durada del contracte així com la configuració dels diferents 

equips de treball i entorns on es desenvoluparà el projecte. 

També s’haurà de definir un estàndard de qualitat del servei i treballs realitzats en el qual es 

definiran els processos d’auditoria que es realitzaran per tal d’assegurar el compliment 

d’aquests.  

Paral·lelament s’haurà de treballar conjuntament amb l’equip encarregat de definir les 

condicions econòmiques, administratives i legals del projecte, per tal de validar l’alineació 

d’aquestes clàusules amb els objectius del projecte. 
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6.3 Justificació desenvolupament competències tècniques 

A continuació es presenta una reflexió sobre el compliment de les competències tècniques de 

l’especialitat en sistemes d’informació (SI) del Grau en Enginyeria Informàtica (GEI) de la FIB, 

assignades a aquest projecte.  

 

6.3.1     CSI2.1: Demostrar comprensió i aplicar els principis i les tècniques de 
gestió de qualitat i d'innovació tecnològica a les organitzacions.  

En varies assignatures del GEI hem vist la importància de posar a l’usuari al centre del 

plantejament per tal de dissenyar una solució que compleixi les expectatives del client o usuari 

final. És per això que en el plantejament del projecte i durant tot el transcurs d’aquest s’ha 

seguit una metodologia orientada a l’usuari per tal de garantir la qualitat de la solució 

proposada.  

De la mateixa manera s’ha fet èmfasi en l’estudi dels processos de negoci i fluxos d’informació 

en els quals estan involucrats aquests usuaris clau per tal d’elevar les prestacions de l’actual 

sistemes a les característiques que ofereix l’actual tecnologia i els sistemes ja existents, però 

sobretot per tal de detectar processos que presentin un baix nivell de digitalització i així 

estudiar possibles solucions innovadores que permetin l’optimització d’aquests. 

6.3.1.1     CSI2.3: Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels sistemes 
d'extracció i de gestió del coneixement.  

Des del principi es va veure que l’objecte d’estudi d’aquest projecte suposava la principal font 

o nucli de gestió de la informació tant relacionada amb l’operativa interna del Cos de Bombers 

com amb aspectes rellevants de la ciutat de Barcelona.  

És per això que un cop analitzada en detall tota la informació que obtenen els Bombers de 

Barcelona en les seves intervencions en els incidents de la ciutat, s’ha plantejat una solució 

capaç de recollir de manera eficient i flexible el màxim d’informació possible sense perjudicar 

la naturalesa de les intervencions dels Bombers i gestionar de manera eficaç per tal de facilitar 

la consulta d’aquesta en situacions clau.  

6.3.2     CSI2.6: Demostrar coneixement i capacitat d'aplicació dels sistemes 
d'ajuda a la presa de decisions i de bussines intelligence. 

Com bé s’ha comentat en l’anterior competència a part de la informació relacionada amb el 

coneixement de la ciutat de Barcelona, els informes d’actuació i d’intervenció recullen 

informació clau per tal de mesurar el rendiment i eficiència de l’operativa interna de 

l’organització. En l’estudi de la situació actual s’ha observat que en l’actualitat una part de les 

decisions preses per la direcció de l’organització ja utilitza estadístiques per tal de disposar 

d’informació específica en aquests processos. Tot i així, s’ha observat que es tracta d’un 

sistema d’explotació de dades poc automatitzat i proactiu. Per això, tenint en compte les 

principals eines que ofereixen els sistemes de business intelligence com són els dashboards 

d’indicadors clau, informes dinàmics etc, s’ha plantejat una solució que inclou aquestes eines 

per tal d’oferir més flexibilitat i automatització en aquests processos dins de l’organització.  
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6.3.3     CSI4.1: Participar activament en l'especificació dels sistemes d'informació i 
de comunicació.  

Un cop s’ha definit i validat la proposta futura, s’ha procedit a especificar el nou sistema, 

seguint les metodologies i estàndards vists en les assignatures d’Introducció a l’enginyeria de 

software, Enginyeria de Requisits. La utilització dels principals estàndards utilitzats en el sector 

de Sistemes i tecnologies d’informació garantirà que el futur equip que desenvoluparà el 

sistema entengui de manera precisa les característiques que ha de tenir el nou sistema.  

6.3.4     CSI3.4: Desenvolupar solucions de negoci mitjançant la implantació i la 
integració de hardware i software.  

Degut a les característiques dels diferents processos relacionats amb els informes d’actuació i 

d’intervenció s’ha plantejat una solució que requereix la necessària utilització de sistemes de 

software per gestionar tota la informació relacionada així com la incorporació de diferents 

elements de hardware que permeten que el sistema arribi als diferents escenaris on treballen 

els Bombers de Barcelona, com pot ser l’ajuda de les tauletes al lloc dels incidents o els 

diferents dispositius que incorporen els vehicles i que proporcionen informació rellevant en 

l’elaboració dels informes.  

6.3.5     CSI3.5: Proposar i coordinar canvis per a millorar l'explotació del sistema i 

de les aplicacions.  

La solució proposada no només es tracta de les característiques d’un sistema si no que també 

s’han aportat les pautes i procediments d’utilització de la nova solució que permetrà millorar 

l’eficiència optimització dels processos actuals relacionats amb els informes.  

6.4 Conclusions personals 

A nivell personal la realització de les pràctiques acadèmiques a l’Institut Municipal 

d’Informàtica i en concret la participació en aquest projecte m’ha permès refermar i aplicar els 

diferents coneixements que he obtingut durant la realització del Grau en Enginyeria 

Informàtica a la FIB, així com l’obtenció de nous coneixements. 

Concretament l’oportunitat de poder participar en la gestió i organització d’un projecte real en 

el qual havíem d’aportar una solució a diferents problemes i necessitats d’una important 

organització com és Bombers de Barcelona m’ha ensenyat la importància de l’anàlisi i 

coneixement de l’usuari i de l’estructura i funcionament de la organització per tal de ser capaç 

d’obtenir els requisits reals d’aquests i poder aportar una solució a l’altura de les seves 

necessitats. En aquest mateix sentit, l’experiència d’haver preparat i coordinat nombroses 

reunions amb grups d’usuaris clau amb la finalitat d’extreure la informació necessària per 

plantejar aquesta solució i els problemes i dificultats que això implica, em resultarà de gran 

ajuda en l’inici de la cada cop més pròxima entrada en el món laboral.  

De la mateixa manera, l’entorn d’aquestes dues organitzacions m’ha permès veure i aprendre 

les característiques i funcionament de grans sistemes d’informació que donen suport a 

activitats realment crítiques així com la importància del plantejament estratègic d’aquests 

buscant sempre l’alineació d’aquests als objectius de negoci de les organitzacions.   

Finalment, aquest projecte m’ha permès entrar i conèixer en profunditat dos entorns i dominis 

molt interessants i considerables com són el Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i 

Salvaments així com el funcionament de les licitacions de serveis per part de l’administració 
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pública, que segur que em resultaran útils durant el transcurs de la meva futura carrera 

professional.   

Des d’aquí doncs, agrair la gran feina feta a totes les persones que d’alguna manera o altre han 

participat en aquest projecte.  
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7 Glossari  

Concepte Definició Vegeu 

Actuació Sinònim d'ACCIÓ, ANOTACIÓ. 

Són totes aquelles accions que es realitzen (especialment 

pels operadors) durant la gestió d'un incident i que 

s'enregistren (manual o automàticament) per tal de deixar 

constància del què s'ha fet i de com s'ha actuat. 

 

Comandament del 

servei 

Persona de més alt rang que intervé al lloc en un servei de 

Bombers, i per tant, persona responsable del mateix 

 

Cos col•laborador Cos que pot col•laborar al llarg d'una intervenció (pe.: 061, 

CNP, Bombers d'empresa, etc…) 

 

Dotació Conjunt de vehicle/s i personal  

Edificis singulars Edificis d'interès especial, per la seva perillositat, alçada, 

característiques, etc. 

 

Full de sortida Imprès paper que conté les dades identificadores del servei 

al qual s'ha de dirigir el vehicle: Número de servei, adreça, 

parc de l'adreça, telèfon del requeridor i tipus de servei. 

La fitxa conté també el planell amb l'itinerari proper. 

 

Implicat Cadascuna de les persones i/o vehicles que tenen relació 

amb un incident. 

 

Incident 

 

 

Qualsevol esdeveniment que requereix la possible 

intervenció/reacció de SPEIS o GUB. 

Entendrem com a INCIDENT la unitat d'informació que es 

gestiona tant com a resposta d'una demanda de la 

ciutadania o com d'una intervenció d'ofici. 

 

Indicatiu Identificador d'un recurs operatiu, tant de vehicles, com de 

persones 

 

Informe d'actuació Recull de les dades operatives referents a un servei de 

Bombers 
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Informes 

d'intervenció 

Documents de certificació (o notificació) per una 

intervenció dels Bombers 

 

Intervenció Indica la feina dels operatius per resoldre un incident. 

Entenem que implica operació al lloc. 

 

Notificador Qui comunica que s’ha produït un fet o una situació, 

INCIDENT, que requereix una intervenció de la GUB o SPEIS.  

Pot no coincidir amb el "Requeridor". Per exemple, si el 

requeridor ha trucat al 112, , el requeridor serà el ciutadà 

afectat i el notificador. 

 

Requeridor 

Parc Caserna dels Bombers que té una zona de cobertura 
 

Recurs Medis materials i personals que s'assignen per intervenir en 

un servei. 

 

Requeridor Persona que ha requerit la intervenció de la GUB o SPEIS 

per a la resolució d'un INCIDENT. 

 

Temps d'arribada Temps transcorregut entre la sortida del parc i l'arribada al 

lloc del servei dels vehicles de la intervenció 

 

Temps de gestió Temps transcorregut entre la recepció de la trucada 

telefònica del ciutadà fins a la sortida per impressora del 

"full de sortida" o de la comunicació per "Megafonia 

remota" 

 

Temps de reacció Temps transcorregut entre la comunicació per megafonia al 

parc (o recepció del full de sortida) i la sortida dels vehicles 

al carrer 

 

Temps de resposta El sumatori dels temps de gestió, temps de reacció i temps 

d'arribada. 

 

Torn Diferents agrupacions horàries de treball.  

Tren de sortida Nombre i tipus de vehicles, segons protocol, que han d'anar 

a un determinat tipus de servei de Bombers. 

 

Trucada Comunicació efectuada per un ciutadà amb els serveis  
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d'emergència, especialment a través dels telèfons 080 i 

092, per informar o requerir la intervenció de la GUB o 

SPEIS, per tal de resoldre una situació de perill, inseguretat 

o emergència. 
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9 Annex  

9.1 Annex 1: Pla de Contingència COVID-19  

9.2 Annex 2: Taula de l’estructura bàsica de personal del servei del 

Cos de Bombers de Barcelona (4) 

 

 

 

 

 

 

 



9. Annex      

122 
 

9.3 Annex 3: Taula figures BPMN (16) 

 

Il·lustració 37: Font: Elaboració pròpia 
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9.4 Annex 4: Informe sanitari 
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9.5 Annex 5: Taules de tipologies 

9.5.1 Tipus d’actuació 



9. Annex      

125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Annex      

126 
 

9.5.2 Causes actuacions 
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9.5.3 Ús de l’edifici 
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9.5.4 Ús del local 
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