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	  Pla d’emergència 

1.Introducció 
	  
Segons la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laboralesi (1995, Art. 20), dins 

de les obligacions  que te l’empresari de cara als seus treballadors, ens diu que: 
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la 

posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones 

de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha 

contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal 

encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su 

caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación 

necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las 

circunstancias antes señaladas. 

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las 

relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en 

materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra 

incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas. 

 

 

El pla d’emergència es el procediment que estableix les actuacions que han de 

seguir els treballadors de l’empresa si es troben en una situació de risc, per tal de 

poder minimitzar els efectes que pugui ocasionar als treballadors y assegurar 

l’evacuació. 

Aquest procediment, haurà d’analitzar les possibles situacions d’emergència que 

es puguin trobar al centre de treball i adoptar les mesures necessàries en matèria 

de lluita contra incendis, primers auxilis i evacuació dels treballadors. 

 

Tal i com ens indica el Real Decreto 1468/2008 por la que se aprueba la Norma 

Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 

dedicadas a actividades que puedan dar origen a la situación de emergenciaii, en 

el seu Annex II, ens indica quin es el contingut mínim d’un pla d’autoprotecció. 

Dins d’aquest contingut, en el capítol 6 trobem definides les parts d’un pla 

d’emergència.  

Una vegada presa la decisió de comptar amb un pla d’emergència, s'ha d'iniciar el 

procés d'elaboració, dividit en les següents fases:  
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	  1. Identificació i avaluació dels riscos.  

2. Anàlisi i classificació de les emergències.  

3. Definició del pla d'emergència:  

Es la definició documentada, on s’exposa  el contingut i funcionament del 

pla d'emergència  

4. Implantació:  

Es la part mes important, ja que és quant es dona a conèixer el pla a tots 

els treballadors del centre. La implantació no deixa de ser una declaració 

escrita d'intencions que ha de plasmar-se en la realitat del teixit de 

l'empresa. 

5. Manteniment:  

Després de la implantació del pla de emergència, s'ha de mantenir i 

garantir la seva efectivitat en el transcurs del temps. 

 

6. Supervisió, control i actualització:  

Periòdicament s'ha de comprovar la correcta disponibilitat i adequació del 

pla d'emergència i l'actualització d’aquells punts que es detectin 

desfasats mitjançant les actuacions de supervisió i control desplegades. 

7. Execució real. 

 

1.1 Finalitat del Pla d’Emergència 
 

La finalitat que té aquest Pla d’emergència,  és la de realitzar l’estudi de les 

condicions de seguretat contra incendis que es reuneixen a l’edifici, les 

instal·lacions i els equips del centre de treball, situat a la Zona d’Activitats 

Logístiques ZAL, al port de Barcelona, per tal de poder obtenir un millor 

coneixement de las mateixes per part del personal propi del centre i del Serveis 

d’emergència externs. A més a més, servirà per poder establir un sistema 

organitzatiu que permeti actuar en cas d’emergència de forma ràpida i segura 

davant d’aquesta. 

Aquest document, però, no es considera com un document tancat, sinó tot el 

contrari, un document obert a qualsevol millora que es pugui plantejar, ampliant 

amb noves conductes d’actuació, basada amb l’estudi d’una hipotètica situació de 
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	  risc existent, i amb l’experiència que es pugui assolir amb la realització de 

simulacres. 

 

A través del pla d’emergència el que es busca és, primer de tot, establir una 

classificació de les emergències que ens podríem trobar, per tal que a partir 

d’aquest, poder establir una classificació de les funcions a realitzar per a totes les 

persones implicades dins de l’emergència. 

2. Lloc d’aplicació del pla 
 
Tal i com s’ha comentat anteriorment, el lloc d’aplicació del Pla d’emergència  és 

el centre logístic situat a la Zona d’Activitats Logística ZAL del Port de Barcelona. 

 

2.1 Característiques del centre 
 

L’edifici es troba al mig de la parcel·la, disposant d’un vial de servei, que està 

destinat a la circulació interna de camions i cotxes, així com un aparcament per 

als treballadors i visites. 

La construcció de l’edifici està orientada a la finalitat logística de l’empresa, i és 

per aquest motiu que per tot el perímetre de la façana, estan ubicats els molls de 

carrega per als camions. 

 

La superfície destinada a l’emmagatzematge, està dividida en sectors d’incendi 

independents mitjançant portes sectorials. L’edifici també disposa de zona 

d’administració i de serveis annexes a l’activitat, que són les oficines, lavabos, 

vestuaris, sala de descans per camioners, locals tècnics i local de carrega de 

bateries. 

 

Els locals d’oficines i els vestidors estan situats a una planta superior (altell) 

El total de superfície útil del magatzem es de 46.037 m2. 
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	  3.Classificació de les emergències: 
 
Seguint el que ens indica la NTP 361iii, l’ordre que seguirem per classificar les 

emergències que poden ocórrer serà en funció de la gravetat d’aquesta i la 

dificultat que tingui aquesta a l’hora de controlar-la . 

Aquesta classificació serà doncs: 

 

Conat d’emergència:  

Són aquelles emergències que, si es té la formació adequada, pot ser dominada i 

controlada de forma senzilla. 

 

Emergència sectorial:  
És aquella emergència que per poder dominar-la, és necessari la intervenció dels 

equips de primera intervenció, però que no afectarà a altres sectors de l’empresa. 

De totes maneres, es procedirà a l’evacuació total de l’empresa. 

 

Emergència general: 
Es el màxim nivell d’emergència que podem trobar. Aquest tipus d’emergència 

necessita la intervenció de tot el personal format en emergències a més de l’ajuda 

externa dels equips d’emergència. Igual que l’anterior, es realitzarà l’evacuació 

total de l’empresa. 

4.Actuació en cas d’emergència: 
 
Seran totes les accions o mesures que es posaran en marxa depenent de 

l’emergència que es tracti.  

 

A través de l’alerta, es posaran en marxa totes les persones que formen part dels 

equips interns de primera intervenció i s’informarà a tot el personal que pugui 

estar afectat, perquè estiguin atents  per una possible evacuació. 

L’alarma serà el mitja utilitzat per tal de comunicar tant a través acústic, verbal i 

lluminós pel qual s’indicarà l’evacuació del centre. 

La intervenció dels equips es el mitjà per tal de poder sufocar, mantenir o 

disminuir les conseqüències de les emergències.  
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	  5.Estructura organitzativa del pla d’emergència: 
 
El pla d’emergència que estem realitzant, involucra a totes les persones, pròpies i 

externa, que en el moment que succeeix l’emergència, estan dins del centre de 

treball. Per tant, és necessària la implicació de tots, per tal de que el pla 

d’emergència funcioni correctament.(valorar introduir normativa per empreses 

externes). Tot i això, dins de l’empresa tindrem personal amb un paper important 

per tal d’obtenir un bon funcionament del pla d’emergència. 

 

Prenent com a referencia el capítol 6 de la guía técnica para la elaboración de un 

plan de autoproteccióniv, a continuació passarem a descriure de quina manera 

distribuïm les funcions dins del pla d’emergència. 

5.1 Funcions: 
Dins del nostre pla d’emergència torbarem varies figures importants que, després 

de rebre la formació pertinent, s’encarregaran de que el pla d’emergència 

s’executi de forma correcta i amb la major efectivitat possible. 

 

5.1.1 Cap d’emergència 
 

El cap d’emergència és el màxim responsable que trobarem en cas d’emergència. 

Serà el responsable de prendre les decisions referents a prevenció i control de 

l’emergència. 

La figura del cap d’emergència és imprescindible per poder dur a terme el pla i 

gestionar-lo correctament. Sempre que no hi hagi una emergència, les funcions 

del cap d’emergència seran: 

• Actualització del pla, segons l’establert en el pla d’autoprotecció. 

• Vigilar que tot el material d’emergència estigui en bon estat de 

funcionament. 

• Designar a les persones que han de formar els diferents equips. 

• Formar al personal i realitzar els reciclatges. Fer la programació de les 

sessions formatives. 

• Supervisar el compliment de la missió que ha de realitzar el personal que 

formen els equips d’emergències. 
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	   • Realitzar els informes dels sinistres o incidents que succeeixin al centre. 

• Ajudar al departament de prevenció a la promoció de la seguretat i la salut 

al treball en general. 

• Dirigir els exercicis pràctics i simulacres d’evacuació. 

 
Les funcions del cap d’emergència quan hi ha una emergència seran: 

 

• Exercir el mandat d’autoprotecció en cas d’emergència i coordinar les 

actuacions en plena llibertat i independència, sense que ningú s’interposi 

en les decisions que es prenen. Aquest mandat queda en un segon pla 

amb l’arribada dels equips d’emergència externs 

• Prendre el control i assumir la responsabilitat de les operacions de les 

instal·lacions. 

• Ordenar el fi de la situació d’emergència quan arribi el moment o així ho 

indiquin els equips d’emergència externs. 

• Organitzar la tornada a la feina dels treballadors 

• Avaluar les possibles amenaces de bomba, en funció de la magnitud que 

pugui tenir, prendre la decisió mes apropiada, depenent del temps 

disponible fins al moment previst de l’explosió. 

 

5.1.2 Cap d’intervenció 
 

El paper del cap d’intervenció tant en situació de normalitat com en situació 

d’emergència, estan més enfocades directament sobre el terreny. 

En situació normal, les tasques del cap d’intervenció seran: 

• Haurà d’organitzar i coordinar els equips de primera intervenció. 

• Realitzar els exercicis que es realitzin periòdicament de simulacres i 

evacuacions. 

En el cas de trobar-se en una situació real, les funcions que haurà de realitzar el 

cap d’intervenció seran: 

• Dirigir-se al lloc d’emergència, quan el cap d’emergència ho sol·liciti. 

• Realitzar una avaluació de la situació per tal d’informar al cap 

d’emergència. 
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	   • Organitzar la intervenció de l’emergència, marcant el número de persones 

necessàries per intervenir a l’emergència i els mitjans necessaris. 

• Serà qui sol·licitarà al cap d’emergència les ajudes dels equips d’auxili en 

cas de que hi hagi ferits. 

• Es qui informarà al cap d’emergència de com esta la situació de 

l’emergència. 

• Es qui comunicarà al cap d’emergència que s’abandona la zona en cas de 

no poder controlar la situació. 

• En cas d’abandonar l’emergència, organitzarà l’evacuació dels equips que 

estiguin presents. 

5.1.3 Equips de primera intervenció (EPI) 
 

Són les persones que després de rebre la formació necessària, s’encarregaran de 

les accions immediates al inici de les emergències. 

Sota les ordres del cap d’intervenció, faran us dels mitjans disponibles (extintors, 

BIE, etc.) al lloc de l’emergència sempre sota la supervisió del cap d’intervenció. 

Seran els únics autoritzats  per intervenir sota les ordres del cap d’intervenció. 

 

Les seves funcions en situació de normalitat seran: 

• Conèixer el pla d’emergència i quines són les seves consignes. 

• Participar en els exercicis periòdics d’evacuació i les pràctiques de foc real. 

• Col·laboren amb la vigilància del compliment de les mesures de prevenció 

sobre incendis. 

• Avisen de l’existència de desperfectes en els equips i sistemes de protecció 

i senyalització. 

• Participen de totes les activitats de prevenció contra incendi assignades per 

el cap d’intervenció. 

• Reconèixer tots els sectors d’incendi, interpretar plànols d’evacuació i 

quines peculiaritats te cada zona. 

 
En cas d’emergència, les tasques que ha de realitzar seran: 
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	   • Lluitar contra el foc amb els mitjans d’extinció manuals adequats al tipus de 

foc que es trobin, fins aconseguir la seva extinció, o en cas contrari: 

o Impedir la seva propagació, retirant els materials pròxims 

susceptibles de poder encendres. 

o Esperar a l’arribada del cap d’intervenció i a la resta dels membres 

dels EPI. 

o Prèvia aprovació del cap d’intervenció, fins l’arribada dels bombers, 

procediran a posar en marxa el sistema de bombeig en el cas de 

que no s’hagi disparat automàticament. 

o Re-aprovisionar  als altres membres dels EPI d’equips d’extinció 

manuals. 

o Aïllar l’incendi i mantenir-ho sota control, fins l’arribada dels bombers 

o l’evacuació total del centre. 

o Estar com a reten al lloc del sinistre una vegada extingit el foc, fins a 

tenir el relleu dels bombers. 

 

5.1.4 Equips de primes auxilis i rescat (EPAR) 
 

L’objectiu que tenen aquets equips es la de socórrer a les persones que estiguin 

ferides i traslladar-les a lloc segur en el cas de que sigui necessari, per poder 

realitzar el seu trasllat al centre sanitari si fos necessari. 

Tots els membres dels equips EPAR reben una formació de primers auxilis i han 

realitzat pràctiques de salvament durant els simulacres que es realitzen. 

Actuaran sota les ordres del cap d’intervenció, al igual que els EPI, prèvia 

aprovació del cap d’emergència.  

 

En cas de que no sigui necessària la seva presencia, s’incorporaran als equips 

d’evacuació. 

 

Informaran de l’estat dels ferits quant arribin els equips d’emergència externs. 
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	  5.1.5 Equips d’alarma i comunicació (EAC) 
 

En situacions de normalitat, la missió d’aquets equips serà: 

• Han de comprovar de forma periòdica, els telèfons dels serveis externs 

d’auxili. 

• Mantenir actualitzat els llistats de personal que formen els equips 

d’emergència. 

• Han de comprovar sempre a l’apertura del centre, les gravacions de les 

consignes d’evacuació, i a l’hora, comprovar l’estat del sistema de 

megafonia. 

• Sempre hauran de tenir al seu abast els telèfons dels equips d’emergència 

externs(bombers, policia, hospitals, etc.) i els telèfons dels caps del centre. 

Juntament amb això, haurà de tenir una còpia del pla d’autoprotecció. 

 

La funció que tindrà l’EAC en quant rebi la comunicació d’una situació 

d’emergència o que la situació pugui desencadenar en una situació d’emergència 

és: 

1. Posar la cinta d’evacuació 

2. Trucar al cap d’emergència i esperar a l’aprovació d’aquest per comunicar-

se amb el cap d’intervenció. 

3. Sota les ordres del cap d’emergència, donarà totes les consignes als 

equips d’emergència, i emetre les senyals durant tot el procés(evacuació, fi 

d’emergència, tornada al centre, etc.) 

5.1.6 Equips d’evacuació (EE) 
 

La funció primordial dels equips d’evacuació és principalment la de treballar per la 

seguretat dels treballadors que estan dins del centre en el moment que es declara 

l’emergència, i un cop fora, evitar que ningú pugui tornar a entrar fins que no es 

doni l’ordre d’entrada. 

 

En una situació normal les seves tasques són principalment: 

• Col·laborar de forma activa als simulacres que es preparen. 

• Han de saber quines persones no tenen una funció específica dins les 

emergències, ja que seran aquests sobre els que hauran d’actuar. 
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	   • Conèixer quins són els recorreguts d’evacuació principals i secundaris, i 

encarregar-se de que estiguin lliures d’obstacles, sobretot les portes 

d’emergència, que tampoc hauran de tenir cap tipus d’impediment per ser 

accionades. Igualment també hauran de comprovar la senyalització de 

sortida i recorreguts d’emergència, que es trobin ben ubicades, i 

comunicant al cap d’emergència dels canvis que puguin sorgir. 

 

En el cas de trobar-se en una situació d’emergència: 

• Han de dirigir l’evacuació de forma ordenada i portar a les persones cap a 

l’exterior en cas d’evacuació. 

• Assegurar que no queda ningú al darrera seu i per tant surt tothom. 

• Ajudar a les persones que es trobin més necessitades (discapacitats, gent 

gran, ferits, etc.) 

• Controlar i completar l’evacuació, portant a terme el recompte de les 

persones que forma part del seu grup d’evacuació. 

• Aïllar la zona del sinistre impedint l’accés de personal, per tal de que els 

altres equips puguin actuar fins l’arribada dels equips d’emergència 

exteriors.  

• Tranquil·litzar a les persones, per tal d’evitar possibles situacions de pànic. 

Els EE estaran dividits en 2 equips: 

• Guia: la seva funció es la de dirigir als grups de persones cap a la sortida 

segura, situat a les zones més visibles dels passadissos d’evacuació per 

indicar de forma clara les sortides properes. 

• Homes escombra: la funció principal dels homes escombra és la de tancar 

el grup i assegurar que no es queda ningú darrera i dirigint-los al guia. 

 

L’objectiu de les dues figures és la de portar a la gent fins al punt de trobada i un 

cop allà, realitzar el recompte. 

 

5.1.7 Punt de trobada (PT) 
 

A l’abandonar l’edifici  les persones que no intervenen a l’emergència, aniran cap 

al punt de trobada establert indicat als plànols. 
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Un cop estiguin al punt de trobada s’iniciarà el recompte del personal, mitjançant 

el panell de presencies del personal que esta treballant, tant propi, com les 

empreses externes o visites.   

Un cop realitzat el recompte, si es detecta la falta d’alguna persona, serà la 

persona encarregada de l’EAC la que comunicarà al cap d’emergència les 

absències que hi ha. 

 

6.Procediments i normes d’actuació de cada equip en 
cas d’incendi. 
 
Tot seguit passarem a explicar quins seran els passos a seguir segons el grau 

d’emergència i la missió encarregada a cadascun dels integrants del Pla1. 

6.1 Comportament general 
 

En general, qualsevol persona que detectés una emergència dins del centre 

hauria de donar l’alarma pressionant el Polsador d’emergència o comunicant-ho  

indicant qui informa, que passa i on passa. 

 

Sigui la situació d’emergència que sigui, en tot moment s’ha de mantenir la calma, 

no córrer ni cridar, amb el fi de no crear una situació de pànic. 

 

En el cas de tractar-se d’un incendi, s’hauran de seguir els següents passos: 

 

• Donar l’alarma 

• Si tingués la formació i coneixements adients, podria intentar sufocar 

l’incendi utilitzant els extintors manuals, sempre i quan sigui factible. 

• Si no fos factible sufocar l’incendi, evacuaria la zona, tancant totes les 

portes que anés trobant. 

• En cas de trobar-se bloquejat per el fum, haurà de sortir de la zona gatejant 

o arrastrant-se per terra. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Les simplificacions esquemàtiques dels processos a traves de diagrames es troba a l’annex I	  
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	   • Si es trobés en la situació de que se li encén la roba, s’haurà de llançar a 

terra i rodar sobre si mateix, amb el fi d’apagar la roba. 

• En tot cas, haurà de seguir les indicacions les instruccions donades per el 

cap d’intervenció, en el cas de que arribi al lloc de l’emergència. 

6.2 Cap d’emergència (CE) 
 

1. Al rebre la comunicació de l’alarma, es desplaçarà d’immediat al centre 

d’alarmes i comunicacions i confirmarà que s’ha produït l’emergència. 

2. Es posarà en contacte amb el Cap d’Intervenció (CI) per que es dirigeixi al 

punt on s’ha detectat l’alarma, verifiqui l’existència de l’alarma i aporti el 

màxim d’informació sobre la situació d’emergència. 

A partir d’aquest moment, el CE assumeix el comandament i coordinació 

del pla d’emergència. 

3. Serà informat per el CI del grau de l’emergència. 

4. Es procedirà a l’evacuació del centre donant les ordres a l’EAC que 

transmetrà a tot el personal per megafonia. 

5. Estarà en comunicació permanent amb el CI, per tal de poder realitzar les 

accions necessàries per facilitar les actuacions dels EPI en el cas de ser 

necessari, desconnectant els equips de climatització y tallant la corrent 

elèctrica en cas de que fos necessari una intervenció amb les BIES. 

6. S’encarregarà en tot moment de garantir l’operativitat dels  mitjans 

d’extinció i alarma, mitjançant la manipulació en el cas de que fos necessari 

de tots els quadres de comandament de les instal·lacions. 

7. Coordinar l’evacuació del personal del centre a traves del Equips 

d’Evacuació, i donarà les ordres de comunicació de les emergències a 

l’exterior, de forma que l’EAC truquin als serveis d’emergència exterior. 

8. A l’arribada dels bombers, es posarà a les seves ordres, informant de la 

situació, aportant tota la informació necessària per poder facilitar la seva 

intervenció, i fent entrega de la copia del Pla d’autoprotecció.  

9. En el cas de que l’emergència sigui controlada per els EPI, el CE acudirà al 

lloc del sinistre per tal de verificar el lloc, i posarà en coneixement als 

bombers de la situació. 
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	   10. Verificar que els EPI es queden com a retén al lloc del sinistre, per tal 

d’evitar que el foc es torni a activar. 

 

6.3	  Cap	  d’intervenció	  (CI)	  
 

1. Un cop convocat per el CE, el CI anirà al lloc de l’alarma, posant-se en 

contacte amb els EPI per poder combatre el foc, sol·licitant al CE la 

presència de més efectius depenent de l’avaluació de l’emergència que 

realitzi. 

2. En el cas de trobar-se que l’emergència supera el conat, l’objectiu serà fer 

la contenció del foc amb els mitjans d’extinció disponibles al lloc de 

l’emergència, sempre i quan el CE indiqui el contrari. 

3. Serà l’encarregat de sol·licitar al CE la desconnexió del subministrament 

elèctric si fos necessari utilitzar les BIES. 

4. El CI en tot moment realitzarà valoracions de l’evolució de l’emergència per 

tal de coordinar l’evacuació de manera ordenada dels EPI. 

5. Si l’emergència no pogués ser controlada, i es poses en risc la vida dels 

integrants dels EPI, es comunicaria al CE la sortida dels EPI, sent el CI 

l’últim en abandonar la zona afectada, per tal de poder assegurar que no 

queda ningú darrera d’ell. 

6. Si es pot controlar l’emergència, ho comunicarà al CE i es quedarà junt al 

EPI fins l’arribada dels bombers. 

 

6.4 Equip de Primera Intervenció (EPI) 
 

1. Si qui descobreix l’emergència fos un dels membres de l’EPI, seguirà el 

mateix procediment que el que hi ha marcat als comportaments generals a 

l’hora de donar l’alarma i comunicar-ho. 

2. Un cop comunicada l’emergència, en el cas de trobar-se un foc, intentarà 

actuar sobre ell utilitzant  els extintors més propers, en funció del tipus de 

foc que es tractés, fins a que arribi el CI i la resta dels EPI. 
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	   3. Prèvia autorització del CI que realitzarà una avaluació si fos necessari 

abans de l’arribada dels bombers, procediran a la posada en marxa de la 

bomba en el cas de que no funcionés. 

4. Mai s’utilitzaran les BIE sense l’autorització del CI, i sempre que aquest 

tingui la confirmació del CE, donat que és aquest qui ha de tallar el 

subministrament elèctric.  

5. Els objectius principals que tenen els EPI són: 

I. Extingir l’incendi, si fos possible. 

II. Evitar la propagació a altres sectors 

III. Permetre major temps d’evacuació als sectors dels costats. 

IV. Protegir als Equips d’evacuació, durant l’auxili i evacuació, de ferits i 

altres persones. 

6. Comprovaran que, en cas de que hi hagi, totes les portes tallafoc, 

passadissos i escales estaran tancades, per tal d’evitar la propagació del 

foc i el fum a altres zones. 

7. En el cas de que el fum no deixi visibilitat o faci insuportable l’extinció, 

s’actuarà sobre el fum encarant l’aigua cap aquest, en moviments circulars 

i direcció a les finestres obertes (ventilació). Seguidament actuaran sobre 

els focs visibles. 

8. Si s’aconsegueix apagar el foc, es quedaran com a retén de vigilància, per 

tal d’evitar possibles represes del foc, fins l’arribada dels bombers. 

9. En cas de que fos necessari, ajudaran als bombers. 

6.5 Equips de Primers Auxili i Rescat (EPAR) 
 

1. Un cop declarada l’alarma els EPAR aniran al punt de reunió  assignat del 

centre, i s’encarregaran immediatament de recollir, preparar i revisar el 

material de primers auxilis (farmaciola, llitera, etc.). 

2. Si el CI ho sol·licita, hauran d’intervenir al lloc de l’emergència amb tot el 

material.  

3. En el cas de donar assistència a alguna persona, hauran de fer-ho en 

parella, amb la protecció del EPI i tan sols quant ho sol·liciti el CI com a 

única mesura aplicable al salvament de persones bloquejades per fum o 

foc. 
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	   4. En el cas de que hi hagi algun perill per als integrants dels EPAR, aquests 

esperaran l’arribada dels bombers o es retiraran sempre i quan el CE ho 

determini. 

5. Seran els encarregats de verificar periòdicament els equips de salvament. 

  

6.6 Equip d’Alarma i Comunicacions (EAC). 
 

1. En el moment en el que sona l’alarma, l’encarregada de l’EAC es posarà 

en contacte amb el CE per posar-se a les seves ordres. 

2. Quan el CE ho comuniqui, avisaran als bombers, indicant les dades del 

centre de forma exacte per tal de facilitar la localització als equips 

d’emergència. 

3. Es quedaran al lloc de comunicació, impedint l’accés de persones al centre 

de treball. 

4. Asseguraran que les indicacions d’evacuació i del CE són transmeses de 

forma exacte al personal del centre mitjançant megafonia o línies internes. 

5. Intentaran tenir les línies telefòniques lliures per tal d’assegurar qualsevol 

comunicació amb els serveis d’emergència externs. 

6. Estar al punt de comunicació s’allargarà fins que el CE ordeni. A partir 

d’aquest moment, l’EAC es traslladarà al punt de trobada, portant amb ells, 

el pla de presencies juntament amb un pla d’autoprotecció per entregar-lo 

als bombers. 

7. Un cop al punt de trobada, aniran puntejant les persones que arriben al 

punt de trobada, per tal de fer un control de la gent que arriba. 

 

6.7 Equips d’Evacuació (EE) 
 

1. El CE serà qui s’encarregarà de coordinar els EE. 

2. Quan escoltin l’alarma, es dirigiran al lloc assignat per l’evacuació sense 

córrer i deixant els treballs que estiguessin fent (verificant que tot està 

apagat). 

3. Procediran al tancament de las portes de les sales que vagin sortint. 
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	   4. Els guies estaran en llocs visibles per tal de indicar la sortida més propera 

a les persones que s’estan evacuant. 

5. Utilitzaran indicacions curtes i clares, evitant explicacions i mantenint la 

calma. 

6. L’home escombra avisarà a les persones situades a les zones allunyades, 

despatxos o altres, que han d’evacuar l’edifici, mantenint la calma i evitar 

donar llargues explicacions, seran dirigits cap als recorreguts d’evacuació. 

7. Els membres dels EE que es trobin al punt de trobada seran els 

encarregats de tranquil·litzar a les persones i impedir l’entrada de nou al 

centre. 

 

7.Normes d’actuació en cas d’amenaça de bomba. 
 
En cas d’amenaça de bomba, hauran d’actuar de la forma següent: 

 

1. Amenaça: aquesta serà rebuda casi sempre telefònicament, sense 

descartar altres mitjans. 

2. Recollida de dades: Quan entri la trucada, el receptor de la trucada haurà 

de recollir la major quantitat de dades possibles, mirant d’allargar el màxim 

possible la trucada. 

3. Avis al Cap d’Emergència: immediatament s’avisarà al cap d’emergències 

a traves de trucarà interna perquè acudeixi a les oficines. 

4. Inspecció del punt de trobada: el Cap d’Intervenció i un equip de primera 

intervenció, aniran al punt de trobada per tal de verificar que es segur, 

confirmant que no hi ha paquets estranys o vehicles sospitosos. 

S’ha de tenir en compte que els llocs més habituals on col·locar una bomba 

son: 

• Lavabos 

• Zona d’accés públic (escales, ascensors, vestíbul, etc.) 

• Sala de calderes i locals tècnics 

• Pàrquing de vehicles 

5. Ordre d’evacuació: Si el cap d’emergència considera que la trucada és 

fiable segons les dades rebudes, es posarà en contacte amb el Cap 
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	   d’Intervenció per que es personi a les oficines i s’iniciaran les trucades a la 

policia i s’ordenarà donar les consignes d’evacuació. 

6. Evacuació: es procedirà a l’evacuació del centre seguint la mateixa 

seqüència que en el cas de l’incendi. 

Les persones es dirigiran al punt de trobada en cas de ser segur. Si no fos 

així, es determinaria un punt de trobada alternatiu, que s’indicarà en el 

moment d’indicar l’evacuació. 

7. Control de faltes de personal propi: L’encarregat de l’alarma i comunicació 

(EAC) recollirà la carpeta dels Planning, el llistat de recepció de trucades i 

un pla d’autoprotecció i es dirigirà al punt de trobada per realitzar el 

recompte. 

8. Arribada de la policia: el cap d’emergència a l’arribada de la policia li 

entregarà el registre de dades de la trucada, presentarà a la persona que 

ha rebut la trucada per tal de poder col·laborar amb la policia aportant tota 

la informació possible. 

 

8. Consignes d’actuació per personal extern de l’empresa  
 
Las pautes concretes de comportament que deu seguir el personal que realitza 

tasques dins el centre, ha de donar-se a conèixer per escrit al personal extern 

mitjançant les instruccions de l’annex II2. 

Les consignes d’actuació concretes per el personal de vigilància del centre en 

particular, seran les especificades a l’annex III (hauran de portar permanentment a 

sobre durant la seva estància)3. 

9. Implantació 
 
La implantació del Pla d’emergència és immediata i correspon al director del 

centre com a màxim responsable, de proporcionar tots els mitjans necessaris per 

garantir el desenvolupament del mateix. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Consignes generals de l’extinció comuna per tot el personal	  
3	  Normes d’actuació en cas d’emergència per tot el personal de l’empresa de vigilància.	  
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	  Mitjançant comunicació als taulons d’anuncis del centre, es demanarà la 

col·laboració de tots els treballadors en quant a la participació de les activitats que 

es realitzin per tal d’aconseguir una millora de l’estat de seguretat del centre. 

 

10. Mitjans tècnics 
 

Per tal de que les ajudes externes disposin de la informació suficient quant arribin 

al centre en una situació d’emergència, s’ha de tenir una còpia del Pla 

d’autoprotecció juntament amb les copies dels plànols del centre a la recepció. 

També haurem de trobar a recepció, situats en un lloc visible, el llistat de telèfons 

dels equips externs d’emergència: bombers, hospitals, muta d’accidents, etc. A 

més, també s’haurà de tenir visible, els telèfons del Cap d’emergència i el Cap 

d’intervenció i el llistat dels equips d’emergència. 

 

10.1 Programa de manteniment preventiu 
 

El manteniment dels mitjans tècnics que intervenen en la detecció i extinció de 

sinistres, es una garantia per a una actuació eficaç en cas d’emergència. 

Per aquest motiu, és necessari programar un manteniment d’aquets, on 

s’explicarà com es realitzarà aquest manteniment i en quina periodicitat s’haurà 

de realitzar. 

11. Mitjans humans. 
 

Per tal de dur a terme aquest pla d’emergència i que sigui un pla operatiu, ha 

d’haver una col·laboració i participació per part dels treballadors de l’empresa. 

Això significa que, s’ha de realitzar una exhaustiva selecció dels treballadors que 

integraran els diferents els equips d’emergència, i una planificació de les 

formacions i informacions que rebran aquests. 

En quant als treballadors que participen en aquests equips, la premissa principal 

es que han de ser voluntaris, tot i que, en segons quins llocs això no es podrà 

tenir en compte degut a les poques o nul·les possibilitats d’elecció. 

A més a més, haurà de reunir una sèrie de requisits: 
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• Físics: 

o Haurà de tenir bona salut, especialment de vista i oïda. 

o Integritat a les 4 extremitats (s’ha de tenir en compte que cada cop 

és més habitual els treballadors amb minusvalidesa). 

o Agilitat i destresa. 

• Psíquics: 

o Ha de tenir una formació cultural mitjana 

o Sentit comú 

o Interès per temes relacionats amb la seguretat 

 

• Laborals: 

o Donar preferència al personal del servei de manteniment, magatzem 

i treballs físics, incorporant elements de tots els departaments. 

o Atendre a torns de treball, baixes, vacances o funcions especials. 

o No integrar a treballadors que, per les característiques del seu lloc 

de treball, estan contínuament fora del centre. 

 

Dins de cada equips, ha s’ha d’escollir un Cap d’equip, seguint els següents 

criteris: 

• Tenir dots de comandament 

• Nivell superior de formació en seguretat contra incendis 

• Categoria laboral superior 

• Antiguitat 

 

Tot seguit, i en ordre de responsabilitat davant una emergència, exposaré els 

diferents coneixements que han de tenir les persones que formen els equips 

d’emergència. 

 

11.1 Cap d’Emergència 
 
És el màxim responsable del funcionament i desenvolupament del Pla. Per tant, 

ha de conèixer perfectament les instal·lacions, els equips d’emergència, les zones 



 

	   23	  

Elaboració d’un pla d’emergència I aplicació en un simulacre 
Màster en Prevenció de Riscos Laborals 
Treball final de Màster 
 
	  de màxim risc, les persones que composen els Equips i la distribució del personal 

de les diferents seccions. 

Ha d’assistir com a  mínim a un curs de protecció contra incendis i es preocuparà 

de mantenir al dia la documentació sobre el tema. A més, haurà d’impartir 

coneixements als integrants dels equips. 

 

11.2 Components dels Equips de Primera Intervenció (EPI) 
 

• Conèixer la ubicació i l’ús correcte dels equips d’intervenció així com les 

precaucions que han de prendre per protegir contra el foc. 

• Estudiaran les seves funcions dins del pla i plantejaran al Cap 

d’Emergència els dubtes que poguessin tenir sobre la seva possible 

intervenció. 

• Col·laboraran amb el Cap d’Emergència en el bon manteniment de les 

instal·lacions i els equips, senyalant aquelles deficiències o mal ús que es 

fessin als equips de protecció. 

• Seran coneixedors de les instal·lacions, equips, accessos, sortides i 

materials o zones que siguin especialment perilloses. 

• Els hi impartiran un curs de protecció contra incendis d’acord amb el 

programa de formació de prevenció de riscos de l’empresa, i es reuniran 

després de cada simulacre d’emergència o cada evacuació amb el Cap 

d’Emergència per informar i ser informats sobre las incidències hagudes. 

 

11.3 Components dels Equips de Primers Auxilis i Rescat (EPAR) 
 

• Han de conèixer el pla d’emergència a la seva organització i especialment 

als aspectes que fan referència a la seva intervenció. 

• Assistiran a cursos sobre primers auxilis i participaran també a les reunions 

posteriors als simulacres o evacuacions junt amb el Cap d’emergència i els 

equips d’intervenció. 

• Es preocuparan de les actualitzacions i el bon manteniment dels materials 

d’intervenció (farmaciola, camilles, etc.). 
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	  11.4 Components dels Equips d’Evacuació (EE) 
 

• Assistiran a les reunions amb el Cap d’Emergència i els equips 

d’Intervenció, on es plantejaran les diferents alternatives d’evacuació i les 

missions a desenvolupar a cadascuna de les situacions d’alarma i alerta.  

• Han de conèixer perfectament les instal·lacions amb els seus accessos i 

sortides, així com aquelles zones que tinguin una especial perillositat. 

• Mantindran actualitzada la llista d’ubicació dels components, els seus torns 

de treball i la seva missió com a membres dels Equips d’Evacuació dins del 

centre. 

11.5 Equips d’Alarma i Comunicació (EAC) 
• Tindran coneixement del funcionament del Pla d’Emergència i l’ordre de 

prioritat en la localització demanda de serveis. 

• Mantindran al dia el llistat de telèfons dels membres dels Equips 

d’Intervenció, així com el llistat dels integrants de la resta dels Equips 

d’Emergència. 

• Mantenir al dia el panell d’assistències del personal del centre. 

• Actualitzaran el llistat de telèfons dels serveis externs d’emergència . 

 

11.6 Tot el personal 
 

• Rebran unes nocions bàsiques sobre l’ús correcte dels extintors i el 

comportament a seguir a través de les consignes que s’estableixen. 

• També es rebrà formació bàsica sobre prevenció dels incendis, en els 

mòduls de formació d’integració al Pla de formació del centre. 

12. Programa de formacions 
 

Un bon pla d’emergència serà més eficaç si s’actualitza periòdicament la formació  

del personal i l’elaboració dels procediments d’operacions. 

Una de les millores tècniques a l’aplicació i correcció dels errors, és la pràctica de 

simulacres. Es realitzaran el nombre de simulacres que la normativa interna de 

l’empresa determini. 
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	  Els objectius a aconseguir amb els simulacres, són: 

a) Entrenament dels components dels equips d’intervenció. 

b) Entrenament del personal a ser evacuat i anàlisis del seu comportament. 

c) Comprovació de que el Pla d’Emergència ha tingut en compte totes les 

situacions possibles i corregir els errors en la seva concepció o aplicació. 

d) Adaptació del Pla d’Emergència a les situacions canviants a l’empresa. 

e) Comprovació del funcionament i correcte us de les instal·lacions i mitjans 

de protecció existents. 

f) Estimació més exacte dels temps d’evacuació i d’intervenció. 

Referent a la formació del personal, es seguirà el pla de formació de prevenció de 

riscos laborals de l’empresa, donat que moltes de les formacions d’aquests equips 

es troben integrades a les formacions de seguretat de cada un dels llocs de 

treball. 
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	  Simulacre 
	  

1. Introducció 
 
Per tal de poder implantar i comprovar si el pla d’emergència està ben realitzat, es 

proposa des del departament de prevenció de l’empresa, la realització d’un 

simulacre per tal de comprovar fins a quin punt està el magatzem capacitat per a 

la realització d’aquest.  

 

La proposta be donada degut a que es detecten certes errades en algunes 

evacuacions realitzades al centre per falsa alarma  per part dels equips 

d’emergència interns i també per poder comprovar que les formacions impartides 

als equips d’emergència son adients i s’ajusten a les necessitats del centre. 

 

Són molts els procediments que s’han de realitzar abans de que el simulacre es 

pugui dur a terme. 

 

Al ser una empresa que està situada a l’interior de la ZAL Prat, haurem de 

comunicar a la ZAL la nostra intenció de realitzar un simulacre, ja que poden 

haver afectacions a altres empreses i a la ZAL. 

 

Per tal de dur a terme el simulacre, el primer que hem de fer és posar-nos en 

contacte amb el responsable de seguretat i medi ambient de la ZAL, per tal  de 

comunicar-li la nostra intenció de realitzar un simulacre que afectarà com a mínim 

a la circulació de la ZAL degut a l’entrada dels serveis d’emergència exterior. 

 

Amb l’aprovació per part de la ZAL per poder dur a terme el simulacre, es convoca 

una primera reunió amb: 

 

-‐ Responsable seguretat i medi ambient del ZAL 

-‐ Coordinador del PAU del Port de Barcelona 

-‐ Responsable de seguretat de l’empresa 

-‐ Representant dels bombers de Barcelona 
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	   -‐ Representant dels bombers de la Generalitat de Catalunya 

-‐ Representant del SEM 

-‐ Representant de Guardia Civil 

-‐ Representant de Policia Portuària 

-‐ Representant de Protecció Civil 

 

A més a més, coincidint que hi ha altres empreses interessades en participar al 

simulacre, ja sigui per realitzar una evacuació o per provar els sistemes 

d’evacuació, es citen als responsables de les empreses que es troben al voltant 

del nostre centre . 

 

En aquesta primera reunió s’exposa on es trobarà l’emergència, quina magnitud 

tindrà aquesta i de quina manera podria afectar a nivell general de la ZAL, degut a 

que s’hauria de tancar part de la ZAL per facilitar l’accés dels equips d’emergència 

externs. 

 

Per tal de facilitar informació  de l’empresa a la Coordinació de la ZAL i del port de 

Barcelona, es va realitzar un intercanvi de documentació amb la finalitat 

d’actualitzar-la i així millorar la intervenció tant per part de la ZAL com del Port de 

Barcelona com dels serveis d’emergència externs. 

La documentació entregada per part de la nostra empresa va ser: 

 

-‐ Pla d’Autoprotecció (PAU) de la nostra empresa. 

-‐ Document de Coordinació d’Activitats Empresarials(CAE), signada per les 

dos parts. 

-‐ Fitxa de dades de seguretat del ZAL. 

-‐ Justificant firmat per part del director del Centre, de la recepció del PAU de 

la ZAL. 

 

Un cop acceptada la documentació per part de la ZAL, s’inicia la preparació del 

Simulacre. 
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	  2. Objectiu del simulacre 
 

La finalitat de la realització del simulacre a nivell intern és principalment per 2 

motius: 

1. Avaluar el procediment intern de l’evacuació del centre. Es voldria 

comprovar mitjançant una pràctica real, si els equips interns del centre 

tenen la preparació necessària per tal de realitzar una evacuació  amb èxit. 

2. Avaluar la resposta i actuació dels equips interns, treure conclusions i 

aplicar els plans d’acció necessaris al nostre pla d’emergència si fos 

necessari. 

 

Amb el simulacre busquem detectar errors i comprovar si els equips d’emergència 

interns estan preparats per poder actuar davant una emergència a gran escala, si 

els equips estan capacitats per controlar certes situacions fins l’arribada dels 

equips d’emergència externs segons l’emergència. 

 

3. Localització  de les instal·lacions 
 

El simulacre tindrà lloc al centre logístic situat al carrer Ca l’Arana, dins de la Zona 

logística de la ZAL II al polígon industrial  Pratenc. 

 

A conseqüència  del simulacre, quedaran afectades les zones del voltant de les 

nostres instal·lacions, degut a la mobilització dels equips d’emergència externs i 

de la possible propagació de l’emergència. 

Per aquest motiu, el simulacre que volem portar a terme tindrà un impacte als 

edificis del voltant i per aquest motiu, per precaució, donarem l’avís per actuar en 

el cas de que fos necessari i tallar els següents carrers amb la finalitat de poder 

realitzar correctament el simulacre i alertar de la situació a les empreses 

afectades: 

 

-‐ Carrer Ca L’arana 

-‐ Carrer de Cal Lluquer 
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El possible tall haurà de ser a l’encreuament d’aquests 2 carrers amb el fi de 

poder bloquejar la part final del carrer Ca l’Arana, i així poder ocasionar les 

menors molèsties a la resta d’empreses de la ZAL. 

4. Intervenció  durant el simulacre 
 
Per a poder dur a terme el simulacre que s’organitzarà amb la col·laboració de la 

ZAL, és necessària la intervenció tant dels equips d’emergència externs a 

l’empresa com els propis per tal de poder fer una bona valoració del simulacre. 

 

A nivell intern de l’empresa, intervindran durant el simulacre: 

-‐ Empresa de seguretat privada 

-‐ Cap d’Emergència 

-‐ Cap d’Intervenció 

-‐ Equips de Primera Intervenció de l’empresa (EPI) 

-‐ Equips de Socorrisme  

A nivell extern a l’empresa, intervindrà: 

-‐ Seguretat privada ZAL 

Localizació 
emergència 

Encreuament afectat 
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	   -‐ Policia Portuària 

-‐ Policia Local del Prat 

-‐ Guardia Civil 

-‐ Bombers de la Generalitat de Catalunya 

-‐ Bombers de Barcelona 

-‐ SEM 

-‐ Protecció Civil 

 A més a més, hauríem d’afegir les empreses que es sumen al simulacre. 

 

5. Descripció de la situació d’emergència 
 

La situació en la que volem basar el nostre simulacre és la d’un foc a una de les 

naus del nostre magatzem. Ja que no podem realitzar el simulacre amb foc real, 

per part de bombers s’instal·larà una maquina de fum on teòricament s’iniciarà el 

foc. 

 

Donada la ubicació del nostre centre, creiem adient que la simulació del foc sigui 

a la primera de les naus del centre. 

La simulació de l’emergència afectarà als edificis propers degut a la possible 

propagació. 

 

La situació del simulacre no serà comunicada als treballadors del centre fins al 

mateix moment de l’inici del simulacre, ja que en evacuacions anteriors els 

treballadors no responien amb la seriositat suficient i també per poder donar major 

realisme a la situació i així poder fer una millor valoració de les actuacions durant 

el simulacre i del Pla d’Emergència. Un cop s’activa l’alarma d’incendis, 

contínuament s’informarà als treballadors per megafonia de que es tracta d’un 

simulacre. 

 

Comprovarem i avaluarem tant els mitjans automàtics de detecció com els 

manuals d’extinció si fos necessari, així com la intervenció dels nostres equips 

interns. 
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	  Tot seguit adjuntem el planell del centre de treball i la nau afectada: 

 

  

A B C D E F G H 

CENTRE DE 
TREBALL 

PUNT DE TROBADA 

Punt d’inici de 
l’emergència 
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	  La data proposada per realitzar el simulacre serà el 14 d’Abril de 2015. S’iniciarà 

sobre les 11 del matí i finalitzarà aproximadament sobre les 12 del matí. 

 

L’emergència s’iniciarà en el moment en el que es detecti el fum per part d’algun 

dels treballadors i activi algun polsador o be quant els equips de detecció 

automàtics de fum ho detectin. 

 

Un cop alertats mitjançant la alarma d’emergència, es donarà inici a tot el 

procediment d’evacuació. Juntament amb això, s’iniciarà també tot el protocol de 

trucades. La seqüència de trucades serà: 

 

1. Trucada al 112 per tal de comunicar l’emergència i sol·licitar les ajudes 

externes. En aquesta primera trucada s’informarà que l’accés del equips 

externs s’haurà de realitzar per l’entrada de camions.  

2. Trucada al centre d’emergències de la ZAL, indicant l’empresa que som i 

quin tipus d’emergència es tracta. 

3. Trucar a la porteria on es troba el guarda de seguretat privada de 

l’empresa, per tal de que obri l’accés a l’entrada de camions i l’aparcament, 

per facilitar l’entrada dels equips externs. 

 

Des del centre de control de la ZAL, es coordinarà l’emergència a nivell de la 

Zona logística i avisarà a les empreses afectades. A més, s’activarà el PAU de la 

ZAL Prat. 

 

Amb l’activació de l’alarma d’incendi, s’iniciarà l’evacuació del centre de treball i 

tot l’operatiu d’actuació dels equips interns d’emergència. 

En aquest mateix moment, s’iniciarà l’avaluació del simulacre per part de: 

 

-‐ Responsable seguretat i medi ambient de la ZAL 

-‐ Coordinador del PAU del Port de Barcelona 

-‐ Responsable de seguretat de l’empresa 

-‐ Responsable dels bombers de Barcelona 

-‐ Responsable dels bombers de la Generalitat de Catalunya 
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	  En el transcurs de l’emergència, amb la finalitat de comprovar si es realitza 

l’evacuació de forma correcta, es situarà a una persona en una de les sales del 

centre per tal de simular un ferit. Això servirà per avaluar dues hipotètiques 

situacions: 

 

-‐ En el cas de trobar al ferit, es valorarà l’actuació dels equips de 

Socorristes. 

-‐ En el cas de no trobar-lo, avaluar per quin motiu no s’ha trobat i rectificar si 

fos necessari el procediment. 

6. Avaluació del simulacre 
 
Un cop finalitzat el simulacre, totes les parts participants assistiran a una reunió 

de valoració. 

En aquesta reunió hi assisteixen: 

-‐ Director del centre 

-‐ Responsable de seguretat del centre 

-‐ Responsable de seguretat i medi ambient de la ZAL 

-‐ Coordinador del PAU del Port de Barcelona 

-‐ Tècnic de PRL del centre 

-‐ Cap d’Emergència del torn 

-‐ Cap d’Intervenció del torn 

-‐ Representats de les empreses participants 

-‐ Responsable del operatiu de Bombers de la Generalitat de Catalunya 

-‐ Responsable del operatiu de Bombers de Barcelona 

-‐ Capità de la Guardia civil 

-‐ Policia Portuaria 

-‐ SEM  

 

Un cop realitzats els agraïments per part de l’empresa per la participació de totes 

les parts,  es passa a valorar el simulacre. 

El simulacre es va iniciar a les 11:00 i en menys de 30 segons un treballador va 

detectar el fum i va activar un polsador que activa l’alarma. Tots els sistemes van 

funcionar bé i es va procedir a l’inici de l’evacuació.  
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Els temps totals de les trucades del simulacre han estat els següents: 

1. 11:04 Es realitza la primera trucada a la ZAL 

2. 11:06 Trucada per part de la ZAL per confirmar l’incendi. 

3. 11:08 Activació del nivell 1 del PAU del Port de Barcelona. 

4. 11:10 Trucada al 112. 

5. 11:13 Sortida dels bombers de la Generalitat de Catalunya. 

6. 11:15 Segona trucada al 112 per alertar de l’existència d’un desaparegut. 

7. 11:20 Arribada de la primera unitat dels Bombers de la Generalitat de 

Catalunya. 

8. 11:24 Trucada a FREMAP 

9. 11:34 Arribada de la última unitat dels serveis d’emergència. 

 

Com a aspectes positius del simulacre es varen destacar: 

-‐ La resposta dels equips d’emergència externs va ser molt bona. La 

resposta de les unitats va ser ràpida ja que en menys de 15 minuts estaven 

al centre i el total des de la primera trucada fins l’arribada de l’última unitat 

va ser de 30 minuts. 

-‐ Tots els sistemes d’alarma i activació del protocol varen funcionar 

correctament. 

-‐ El Cap d’Emergència a l’arribada dels equips externs es va dirigir a ells per 

tal de transmetre tota la informació de la situació. A més, amb l’arribada de 

la primera unitat va fer entrega d’un plànol de les instal·lacions. 

-‐ Es fa un agraïment per part de tots els serveis d’emergència que van 

intervenir al simulacre de l’ajuda i l’acompanyament de la policia portuària 

des de l’entrada de la ZAL fins al centre afectat. Va facilitar molt la rapidesa 

en arribar al punt afectat.  

Un cop analitzats els aspectes positius del simulacre, es va realitzar un anàlisis de 

les coses que havien fallat durant el simulacre: 

 

-‐ No es va realitzar correctament l’evacuació del centre ja que va quedar un 

treballador dins de les instal·lacions. Això va ser degut a que els 

responsables de fer els escombrats, no ho van fer correctament. 
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	   -‐ No es va realitzar correctament el procediment de trucades a l’inici del 

simulacre, ja que la seqüència realitzada va ser: 

o CERCA 

o 112 

o Policia portuària 

I el correcta hagués estat: 

o 112 

o CEM 

o Policia portuària 

-‐ Un cop iniciat el procés d’evacuació, el telèfon de la centraleta és desviat a 

l’exterior, quedant la recepció buida. Això podria provocar problemes de 

coordinació de trucades. 

-‐ No hi ha un procediment de trucades fluid. El protocol hauria de ser 

realitzat per dues persones en lloc d’una, per tal d’evitar solapar les 

trucades i que això pogués endarrerir l’arribada dels serveis d’emergència. 

Sempre i quant fos possible, el centre de coordinació de les emergències 

hauria d’estar ubicat a la recepció. 

-‐ El cap d’emergència hauria d’estar identificat amb una armilla reflectant i 

que l’identifiques com a tal. 

-‐ S’hauria de treballar el protocol, ja que els temps d’inici/reacció  d’actuació 

s’han de millorar. 

7. Avaluació post simulacre de l’empresa. 
 

Passat el simulacre, per part de l’empresa es va citar a tots els responsables per 

tal de fer una valoració interna del simulacre i poder extreure conclusions. 

 

Com era el primer cop que es realitzava un simulacre d’aquestes magnituds al 

centre de treball, amb la intervenció dels equips d’emergències externs i amb 

simulació d’un foc amb una màquina de fum per tal de que fos més realista,  el 

Cap d’Emergència i el Cap d’Intervenció  varen explicar com van viure el 

simulacre des de la seva perspectiva, per tal de compartir les vivències que van 

tenir. 
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	  Seguidament i després d’explicar les conclusions extretes a la reunió post 

simulacre, es va realitzar un llistat de coses que van fallar. Les conclusions 

extretes varen ser: 

 

-‐ A recepció es va silenciar el missatge d’evacuació casi automàticament 

sense esperar indicacions del Cap d’Emergència i Intervenció. 

-‐ Hi havia massa gent a recepció, provocant descoordinació i poca actuació  

-‐ Cap membre dels equips d’EPI o SOCO es va quedar a la nau afectada per 

l’arribada del Cap d’Emergència. 

-‐ El Cap d’Emergència no va agafar un extintor per protegir-se durant la seva 

pròpia evacuació. 

-‐ Es dona informació subjectiva sobre persones que no havien retirat la 

targeta de presencies. 

-‐ El Cap d’emergència i el Cap d’Intervenció no porten a sobre els números 

de telèfon als que han de trucar. 

-‐ El Cap d’emergència i el Cap d’Intervenció no porten a sobre el planell del 

centre. 

-‐ Línies telefòniques col·lapsades 

-‐ Fallo de les bateries dels telèfons i de les cobertures a l’exterior del centre. 

-‐ L’empresa de seguretat que es troba a l’entrada de les instal·lacions, no 

disposa del planell del centre. 

-‐ No es comunica al 112 la porta d’entrada al centre. 

-‐ Els equips d’emergència externs no detecten al Cap d’emergència i al Cap 

d’Intervenció ja que no van identificats. 

-‐ L’evacuació és incompleta. 

-‐ No es pot obrir la porta de la sala de bombes (no es té la clau per poder 

accedir) 

-‐ El Cap d’Emergència es mou massa durant les operacions dels equips 

d’emergència. Hauria d’estar més fixe per estar a disposició dels equips 

d’emergència per si fos necessari algun tipus d’informació. 

-‐ Relacionat amb l’anterior, es comenta que un parell de responsables es 

podrien posar a disposició del Cap d’Emergència per tal de poder ajudar-lo. 
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	   -‐ Es dona informació poc precisa als bombers sobre la ubicació del ferit (es 

diu que pot estar a la nau A,B o C quant realment el ferit es troba a la nau 

D). 

-‐ No s’assegura el mínim de EPI i SOCO per nau establert pel departament 

de prevenció. 

-‐ Hi ha una aglomeració de gent per retirar la targeta de presències del punt 

de trobada. 

-‐ Les recepcionistes no agafen el llibre de registre d’empreses externes, la 

farmaciola d’emergència i el llistat de EPI. 

-‐ Les empreses externes no coneixen ni compleixen el protocol 

d’emergències. Es detecta personal extern dins del centre després de 

l’evacuació. 

-‐ Hi ha camions circulant durant l’evacuació i el simulacre. 
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	  8. Mesures correctores 
	  

Un cop trobades les errades pels mateixos responsables del centre, des del 

departament de prevenció s’inicia l’estudi d’aquestes per tal d’aplicar les mesures 

correctores adients per poder solucionar els problemes detectats durant el 

simulacre que es va realitzar al centre de treball. 

Una de les primeres accions que es va realitzar va ser comunicar als equips EPI i 

SOCO els resultats del simulacre i exposar les errades trobades. 

 

A través d’una xerrada es va exposar els tipus d’errades que es van produir. 

Aquestes errades es varen classificar en errades organitzatives i errades per falta 

de pràctica/formació. 

 

Errades d’organització Errades de Pràctica/Formació 
 

• Va silenciar el missatge 

d’evacuació quasi 

automàticament. 

• Massa gent a recepció, 

• Informació subjectiva sobre 

persones que no havien 

retirat la targeta de 

presències. 

• Línies telefòniques 

col·lapsades 

• Error en les bateries dels 

telèfons i de les cobertures a 

l’exterior del centre. 

• L’empresa de seguretat, no 

disposa del planell del 

centre. 

• No es comunica al 112 la 

porta d’entrada al centre. 

• Els equips d’emergència 

 
• Cap membre dels equips d’EPI o 

SOCO es va quedar a la nau 

afectada per l’arribada del Cap 

d’Emergència. 

• El Cap d’Emergència no va 

agafar un extintor per protegir-se  

• El Cap d’emergència i el Cap 

d’Intervenció no porten a sobre 

els números de telèfon que han 

de trucar ni el planell del centre 

• El Cap d’Emergència es mou 

massa durant les operacions dels 

equips d’emergència.  

• Informació poc precisa als 

bombers sobre la ubicació del 

ferit. 

• Les empreses externes no 

coneixen ni compleixen el 

protocol d’emergències.  
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	   externs no detecten al Cap 

d’emergència i al Cap 

d’Intervenció ja que no van 

identificats. 

• L’evacuació és incompleta. 

• No es pot obrir la porta de la 

sala de bombes. 

• No s’assegura el mínim de 

EPI i SOCO per nau. 

• Hi ha una aglomeració de 

gent per retirar la targeta de 

presències. 

• Les recepcionistes no agafen 

el llibre de registre 

d’empreses externes, la 

farmaciola d’emergència i el 

llistat de EPI. 

• Hi ha camions circulant durant 

l’evacuació i el simulacre. 

 

 
A més, aquesta xerrada es va aplicar a la formació que reben els treballadors per 

formar part dels equips d’emergència interns del centre, com a exemple de les 

errades que es podrien fer. 

 

Un cop exposades les errades als equips d’emergència, escoltar les seves 

opinions i les possibles solucions, el departament de prevenció estableix les 

mesures correctores necessàries per  solucionar les errades trobades, i que en 

cas d’una nova emergència, no es tornessin a produir. 

 

A continuació especificarem les mesures adoptades per a cada una de les 

errades que es varen produir: 
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	   Situació detectada Mesura correctora proposada. 

Silenciar el missatge 

d’evacuació 

Es fa una xerrada amb l’equip de 

recepcionistes per tal de modificar la 

conducta i donar noves consignes en cas 

d’emergència. A partir d’aquest moment, 

necessitaran confirmació per part del Cap 

d’Emergència per poder desactivar l’alarma 

acústica.  

Massa gent a recepció 

Es comunica al personal de les oficines, que 

en cas de que s’activi l’alarma no es dirigeixin 

a recepció i esperin a rebre instruccions 

mitjançant la megafonia. 

Cap membre dels equips 

d’EPI o SOCO es va quedar a 

la nau afectada 

Es farà una nova formació a tots els 

treballadors amb formació d’EPI i SOCO per 

tal de repassar els conceptes impartits a la 

formació. 

El Cap d’Emergència no va 

agafar un extintor per protegir-

se 

Es farà una nova formació a tots els 

responsables per tal de repassar els 

conceptes impartits a la formació. 

Informació subjectiva sobre 

persones 

A la reunió trimestral del centre amb tots els 

treballadors, es realitzarà una exposició del 

simulacre, on s’informarà als treballadors que 

en situacions d’emergència no es realitzin 

aquest tipus d’informacions. 

El Cap d’emergència i el Cap 

d’Intervenció no porten a 

sobre els números de telèfon 

on trucar ni el 

planell del centre 

 

Per tal d’evitar aquesta situació, des del 

departament de prevenció es decideix que, 

les persones que tenen la funció de Cap 

d’Emergència i Cap d’Intervenció portin una 

ronyonera equipada amb: 

• Llistat de telèfons d’emergència 

• Planell del centre de treball 

• Telèfon mòbil preparat per l’exterior i 

Errada en les bateries dels 

telèfons i de les cobertures a 

l’exterior 



 

	   41	  

Elaboració d’un pla d’emergència I aplicació en un simulacre 
Màster en Prevenció de Riscos Laborals 
Treball final de Màster 
 
	  

No detecten al Cap 

d’emergència i al Cap 

d’Intervenció 

que només s’utilitzarà en cas 

d’emergència. 

• Armilla reflectant de color groc amb la 

identificació de Cap d’Emergència i 

Cap d’Intervenció. 

L’empresa de seguretat no 

disposa del planell del centre 

S’entrega a l’empresa de Seguretat un planell 

din-A3 per poder entregar en cas que sigui 

necessari. 

No es comunica al 112 la 

porta d’entrada al centre 

S’estableix un procediment per tal de poder 

facilitar la major informació possible a les 

trucades dels serveis d’emergència. 

Línies telefòniques 

col·lapsades 

Es desvia la centraleta a un altre número de 

telèfon per tal de poder atendre més 

trucades. 

L’evacuació és incompleta 

Es farà una nova formació a tots els 

treballadors amb formació de EPI i SOCO per 

tal de repassar els conceptes impartits a la 

formació. 

No es pot obrir la porta de la 

sala de bombes 

S’incorpora la clau de la sala de bombes als 

clauers del Cap d’Emergència i el Cap 

d’Intervenció. A més, s’instal·la al costat de la 

porta de la sala de bombes, tant a la part 

interior del magatzem com a l’exterior, un 

caixetí amb la clau de la porta.  

El Cap d’Emergència es mou 

massa durant les operacions 

dels equips d’emergència 

Dins de la seva formació s’estableix que 

hauran de quedar-se juntament amb els 

equips d’emergència externs, per tal de donar 

tota la informació necessària que puguin 

facilitar la feina dels equips d’emergència 

externs. 

No s’assegura el mínim de 

EPI i SOCO per nau 

Es comunica als responsables de cada torn 

que han de revisar les llistes de persones 

amb formació  d’EPI i SOCO a cada nau, per 
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	   tal de que si es detecta que falten per arribar 

al mínim, enviar a treballadors d’altres naus 

amb formació i que no hagin de cobrir la seva 

nau, i poder garantir el mínim. 

Aglomeració de gent per 

retirar la targeta de presències 

A la reunió trimestral del centre amb tots els 

treballadors, es realitzarà una exposició del 

simulacre, on s’informarà als treballadors que 

en situacions d’emergència han de mantenir 

la calma, seguir les instruccions i esperar en 

silenci. 

Les recepcionistes no agafen 

el llibre de registre d’empreses 

externes 

Es fa una xerrada amb l’equip de 

recepcionistes per tal de modificar la 

conducta i donar noves consignes en cas 

d’emergència.  

Les empreses externes no 

coneixen ni compleixen el 

protocol d’emergències 

S’informa a les empreses externes que 

informin als seus treballadors de la normativa 

del nostre centre. A més, s’estableix que a 

l’entrada al centre se li entregarà una fulla on 

s’indica quin procediment ha de seguir en cas 

que s’hagi d’evacuar el centre de treball i a on 

s’ha de dirigir. 

Hi ha camions circulant 

S’estableix que a l’entrada al centre se li 

entregarà una fulla on s’indica quin 

procediment ha de seguir en cas que s’hagi 

d’evacuar el centre de treball i a on s’ha de 

dirigir. 
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9. Annexes 
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	  Annex I: Diagrama d’actuació en cas d’incendi 
 
A continuació es representa de forma esquemàtica la seqüencia d’actuació per 
cada un dels equips d’emergència. 
 
 

 

  
Avis	  de	  

l'emergència	  

Centre	  de	  
control	  

CI	  

Evaluar	  
emergència	  

Actuació	  sobre	  
l'emergència	  

CE	  

Convocar	  
gavinet	  de	  
crisis	  

Decisió	  
d'evacuar	  

Local	  

Parcial	  

Total	  

Detecció	  
automàtica	   Detecció	  visual	  
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	  Annex II: Consignes generals d’extinció comunes per a tot el personal 
 

• Si es tracta d'un petit incendi, procedeix a extingir-lo, després d'haver 

premut l'alarma, amb els extintors que estiguin al teu abast.  

• Utilitza l'agent extintor adequat: cada classe de foc requereix un determinat 

tipus d’agent extintor. 

• Vés amb compte amb el maneig dels extintors de CO2, el seu ús requereix 

un coneixement del risc d'utilització dels mateixos. 

• No corris riscos innecessaris. 

• Els fums i gasos de la combustió són molt tòxics. Protegeix-te el nas amb 

un mocador, millor mullat. 

• En focs a la intempèrie, posa't sempre a favor del vent. 

• Si el foc afecta sòlids, utilitza com a agent extintor pols polivalent. 

• Si utilitzes aigua recorda que no ha de contactar amb quadres o circuits 

elèctrics sota tensió, i mai la utilitzis sense permís del cap d’intervenció. 

• Si el foc afecta líquids combustibles, utilitza pols polivalent. 

• Si el foc afecta quadres, línies, o aparells elèctrics o electrònics, utilitza 

anhídrid carbònic. Mai aigua ni escuma. 

• Procura retirar els productes combustibles propers al focus de l'incendi 

(vehicles, bidons, cartró, papers, etc.) 

 

Si utilitzes extintors: 

• Assegura't que utilitzes l'extintor adequat per al foc que vas a combatre i 

que coneixes la seva utilització. 

• La carrega dels extintors dura escassos segons (12 a 14 segons per a un 

extintor de 6 Kg. De pols) no la perdis. 

• Dirigeix l'extintor a la base de les flames o focus del foc. Aproxima't, 

lentament, com et sigui possible. 

• No descarreguis l'extintor a cegues ni molt lluny del foc, perquè 

desaprofites la seva càrrega. 
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	  Quan estiguis a l'interior d'un edifici: 

• Abans d'utilitzar un extintor, posa't a prop de la porta (els agents extintors 

redueixen la visibilitat si es disparen buidant de cop tot l'extintor). 

• No obris portes ni finestres. 

• Si utilitzes una mànega per a llançament d'aigua, empra preferentment la 

posició de polvorització, dirigeix l'aigua sobre el focus de l'incendi o al sòl. 

Mai als vidres. 

• Refreda amb aigua les zones adjacents. 

• Si t'envolta el fum o es redueix la visibilitat, abandona la zona 

immediatament. 

• Refreda la via que seguiràs en la teva evacuació i tanca totes les portes 

que travesses. Sigues prudent i segueix les ordres del Cap d'Intervenció. 
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	  Annex III: Normes d’actuació en cas d’emergència pel personal de 
l’empresa de vigilància.  
 

Tingueu present que, del seguiment correcte d'aquestes instruccions, pot 

dependre la vida o integritat física vostre, o d'algun company de feina. 

Recomanem les llegeixi atentament i preguntis al responsable tots els dubtes que 

tinguis al respecte.   

Si es presentés una emergència dins de la jornada laboral del centre, seguirà les 

instruccions següents: 

• Procedirà a obrir les quatre fulles de la porta d'entrada principal.  

• Assegurar que no hi hagi ningú a la zona de xofers tant del costat recepció 

com del costat expedició. S'encarregarà de garantir la total evacuació dels 

xofers que es quedin a cabines. S'encarregarà d'evacuar a qualsevol 

persona que es trobi a la zona posterior del magatzem (pàrquing del 

darrere).  

• Un cop evacuat el centre es queda als voltants per vigilar que no entri 

ningú i es posarà a disposició del Cap d'Emergència.  

 

Si descobreix un incendi, fora de la jornada laboral del centre, operarà de la 

següent manera:  

• L'empresa de televigilància realitza una trucada alertant del foc.  

• Es personarà a l'edifici i dona confirmació del foc.  

• S'efectuaran les trucades telefòniques amb el següent ordre de prioritat: 

o Bombers: 112  

o Emergències: 112  

o Centre d'Emergències ZAL (CEZ): 900 89 88 00  

o Policia Local: 088/934 790 649/900 100 852  

o Responsable del centre: 826.74.18.91  

• Esperarà l'arribada dels bombers i es posarà a disposició dels mateixos.   
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	  Annex IV: RP028 Model de resum d’evacuació 
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Annex V: Acta real post simulacre 
 
Acta de la reunión post simulacro 14/04/2015 

 

Martes 14 de Abril de 2015. Se reúnen los participantes del simulacro organizado 

en el almacén CAC el Prat, iniciando la reunión la Sra. C.G. a las 12:15 con los 

siguientes asistentes: 

 

• M.M., Director del centro 

• C.C., Responsable de seguridad y medioambiente de la ZAL  

• L.H., coordinador Pau Port de Barcelona 

• C.G., responsable de seguridad del centro 

• J.A. Becario de Prevención 

• M.S., jefe de emergencia de mañana 

• D.R., Jefe de Intervención de mañana 

• Representante empresa Induker,  

• Representante empresa Alfil Logistics,  

• Representante del PIF,  

• Bombers de la Generalitat de Catalunya 

• Bombers de Barcelona 

• Guardia Civil 

• Policia Portuari 

• SEM 

 

La reunión se inicia con el agradecimiento por parte de C.G. por la participación 

de todos los efectivos de los equipos de emergencia que han participado en el 

simulacro. 

A continuación se inicia la evaluación del simulacro por parte de los asistentes. 

 

C.C. destaca el interés mostrado por parte de todos para llevar a cabo el 

simulacro. Como punto positivo des de Seguridad de la ZAL, destaca la buena 

gestión de las comunicaciones, y como responsable de seguridad se siente 

satisfecho de cómo ha salido el ejercicio en general. 
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C.G. pasa a exponer paso por paso como ha ido el simulacro. 

Explica que la maquina se activo a las 11:00 de la mañana y que en unos 30 

segundos, un trabajador detecto el humo y rápidamente activo el pulsador que 

activa la alarma de incendio. Todos los sistemas funcionaron bien y se procedió a 

la evacuación del almacén. Comenta que una vez todo el personal esta en el 

exterior en el punto de encuentro, se detecta que falta un compañero. 

 

M. S. explica que detectado la falta de un compañero, reúne a todos los EPI y 

SOCO y hace el repaso de los barridos, detectando que en algunas naves no se 

ha realizado correctamente el barrido. Información que posteriormente trasladará 

a los equipos de emergencia. 

 

Bombers de Barcelona explica que des del inicio del simulacro hasta que han 

recibido el aviso, transcurren unos 10 minutos. 

 

D.R. interviene y comenta que esto no es cierto y procede a explicar el 

procedimiento de llamadas realizada: 

1. CERCA 

2. 112 

3. llamada de policía portuaria. 

 

C.C. lo interrumpe comentando que este no es el procedimiento exactamente de 

llamadas. El correcto seria: 

1. 112 

2. CEM 

3. Policía portuaria 

 

Explica que el procedimiento debería ser así ya que, el CEM es quien activa el 

protocolo de emergencia de la ZAL. 

Comenta que una vez iniciado el proceso de evacuación la centralita es desviada 

al exterior, y recepción queda vacía, pudiendo producir problemas de 

coordinación de llamadas. 
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	  Por ultimo explica que la llamada al centro de emergencias de la ZAL, lo realiza el 

vigilante de Prosegur a las 11:03, y policía portuaria es avisada a las 11:04. 

 

Bombers de la Generalitat aconseja que el protocolo de llamadas lo deberían 

realizar 2 personas en lugar de una, para así evitar solapar llamadas y esto 

retrasar la llegada de los equipos de emergencia. Recomiendan que, siempre y 

cuando no sea necesario, el centro de coordinación de la emergencia podría estar 

ubicado en la recepción, con el fin de no tener que desviar las llamadas. Como 

punto negativo destaca que no se tiene un procedimiento de llamadas fluido y que 

retrasa el aviso de los equipos de emergencia. 

 

Añade que, tal y como habían dicho en reuniones anteriores, se debería cambiar 

la descripción de jefe de emergencia y jefe de intervención tal y como esta 

establecido internacionalmente, para evitar posibles confusiones. Además estos 

deberían ir identificados con un chaleco. 

 

Bombers de Barcelona se suma a la petición de Bombers de la Generalitat sobre 

la identificación y el nombramiento de los jefes de emergencia y intervención. 

Continua la intervención exponiendo los tiempos de sus unidades des de la 

comunicación hasta la llegada al almacén. Resalta que todas las unidades se 

encontraban en el almacén en aproximadamente 30 minutos des de la primera 

llamada. 

Respecto a los tiempos, realiza una valoración positiva, ya que son los aceptados. 

Por ultimo, añade que sus unidades han pedido información de por donde tenían 

que acceder. 

Policía portuaria interviene comentando que ellos los dirigen siempre a la entrada 

mas directa y rápida, a lo que bomberos de Barcelona contesta que de todas 

formas, se debería informar por que sitio han de acceder los equipos. 

Bombers de la Generalitat comenta que encontraron positivo que, todo y que el 

jefe de la emergencia no estaba identificado, a su llegada se dirigió a ellos para 

pasarles toda la información de la situación y que al momento le entrego un plano 

de las instalaciones. 
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	  Tanto bomberos de la Generalitat, de Barcelona como SEM, agradecieron en 

especial la ayuda y el acompañamiento por parte de policía Portuaria. 

 

Guardia Civil explica la importancia de su intervención, ya que situaciones como 

la planteada puede ser motivo de un posible atentado. Comenta que quizá 

deberían ser avisado con mas antelación para llegar antes al lugar.  

 

L.H. contesta que se activo el nivel 1 del protocolo y que fueron de los primeros 

en ser avisados. 

Seguidamente pasa a resumir la relación de llamadas y sus tiempos: 

 

1. 11:04: Primera llamada 

2. 11:06 Llamada de confirmación del incendio 

3. 11:08 Activación nivel 1 del Plan de Autoprotección del Port de Barcelona 

4. 11:10 Llamada al 112 

5. 11:13 Salida de los Bombers de la Generalitat 

6. 11:15 Segunda llamada confirmando herido 

7. 11:20 Llegada primera unidad de Bombers de la Generalitat 

8. 11:24 Llamada a FREMAP 

9. 11:34 Llegada ultima unidad 

 

Explica que des de la llamada hasta la llegada de los equipos al almacén, no 

transcurren más de 10-15 minutos. 

Por ultimo L.H. recomienda que se trabaje el protocolo y se mejoren los tiempos 

de inicio/reacción de la actuación. Se tienen que agilizar las llamadas. 

 

Recomienda, al igual que bomberos, la identificación de los jefes de emergencia y 

de intervención y que se debería designar a mas personal para ayudar a estos. 

 

C.C. comenta que a parte de el centro de trabajo, en el simulacro han participado 

otras 3 empresas mas: 

 

• PIF: también ha realizado un simulacro de emergencia. 

• Induker: empresa SEVESO, que también realizo simulacro. 
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	   • Alfil Logistics, que participó en las comunicaciones del simulacro. 

 

Finaliza su intervención agradeciendo la colaboración de todos los equipos que 

han participado en el simulacro. 

 

M.M. cierra la reunión agradeciendo a todos los que han formado parte del 

simulacro. 
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