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Introducció

Tant en l’àmbit públic com en l’àmbit laboral privat es presenten moltes situacions
d’emergència que cal afrontar. L’empresari, segons la dimensió i l’activitat de
l’empresa, té la responsabilitat d’analitzar les situacions d’emergència i adoptar
les mesures necessàries per fer-hi front, i quan calgui també hi han d’intervenir
persones que són alienes a l’empresa.

Si l’empresari no pot garantir aquestes mesures, potser per falta de preparació o
per altres motius, haurà de recórrer a persones alienes a l’empresa, o en tot cas a
persones de dins de l’empresa que tinguin prou preparació per afrontar aquestes
situacions, tant en matèria de primers auxilis com en la lluita contra incendis.

La gestió de les emergències és una acció preventiva que ha de tenir en compte
diferents àmbits d’aplicació i de coneixement, des de la prevenció i protecció da-
vant d’incendis, fins a altres riscos que es poden desenvolupar en altres situacions,
com ara amenaces de bomba, contaminacions químiques, etc.

Les actuacions en cas d’emergències són diverses, podem trobar-hi des d’evacua-
cions d’immobles, extinció i prevenció d’incendis, actuacions en primers auxilis,
etc. La guia de gestió de les emergències és el pla d’autoprotecció, document on
hi haurà informació sobre mitjans, instal·lacions, organització de les emergències,
etc. El pla d’autoprotecció és un document viu que hem d’implantar i actualitzar
d’una forma periòdica.

En la unitat didàctica “El foc” estudiarem com s’origina aquesta incidència, quines
conseqüències pot comportar i què podem fer per extingir-lo o prevenir-lo. El
foc és un risc que es dóna en gairebé totes les activitats, i origina una part
molt important de les situacions d’emergència, per això s’inclou com una unitat
didàctica diferenciada. Conèixer-lo i controlar-lo són dos aspectes molt importants
per prevenir-nos de les seves conseqüències amb èxit. En aquesta unitat didàctica
es comença estudiant el foc, com es pot originar, quins són els factors que el
desencadenen i quina influència tenen els incendis, i després continua amb les
mesures de prevenció i protecció. Estudiarem també quins són els principals
mitjans per detectar i extingir un incendi, i com hem d’utilitzar-los correctament
per fer-ne un ús eficient.

En la unitat didàctica “Plans d’emergència i d’autoprotecció: conceptes i nor-
mativa“, fem una introducció als plans d’autoprotecció, i estudiarem conceptes
generals sobre la manera com s’ha de realitzar un pla d’emergències, quins són
els seus objectius, i quins són els principals problemes amb què podem trobar-nos
quan els realitzem. També estudiarem quina és la normativa que hem de tenir
en compte a l’hora de dur-lo a terme, i finalment veurem els plans de protecció
d’àmbit superior, on veurem els principals d’àmbit municipal i autonònic.

En la unitat didàctica “Pla d’autoprotecció” expliquem com es realitza un pla
d’aquest tipus, i en quins casos hi ha l’obligació legal de tenir-lo. Veurem
que aquest document ens subministra informació de la situació de l’empresa,
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les seves instal·lacions, i els mitjans de què disposa en cas d’una emergència.
Aquesta unitat didàctica analitza per començar els riscos que tenen influència
en qualsevol emergència, de quins mètodes d’anàlisi disposem i com podem
determinar-ne la perillositat, així com la importància dels elements constructius.
També coneixerem de quins mitjans tècnics i humans disposem per fer-hi front, i
quines són les mesures de manteniment per conservar aquests mitjans en perfectes
condicions d’ús. Finalment, veurem la importància que té el pla d’autoprotecció
com a document real en la gestió d’emergències.

En la unitat didàctica “Eines per realitzar un pla d’emergències” estudiarem quines
són les principals eines que necessitem per realitzar un pla d’autoprotecció. La
unitat didàctica comença amb l’establiment del risc intrínsec i la càrrega de foc
tenint en compte la normativa necessària per a aquests càlculs, continua amb
l’edició de plànols mitjançant eines informàtiques, i al final mostra exemples
d’aplicació de totes les eines en la realització d’un pla d’autoprotecció.

Finalment, en la unitat didàctica “Primers auxilis” estudiarem les actuacions
bàsiques en matèria de primers auxilis. Com que un nombre important d’accidents
en les empreses són atesos per companys de treball, és important coneixer les
caràcterístiques i les tècniques. En aquesta unitat explicarem els primers auxilis
en emergències mèdiques, les tècniques de valoració, les tècniques d’actuació, els
mitjans materials i l’organització necessària dins de l’empresa.
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Resultats d’aprenentatge

1. En acabar el crèdit, heu de ser capaços de fer el següent:

• Identificar les situacions i circumstàncies que indiquen la necessitat de
realitzar un pla d’emergència a partir de la informació de processos de
producció de béns i serveis.

• Relacionar els tipus i les característiques dels plans d’emergència amb
els tipus d’activitats i els seus riscos potencials.

• Desenvolupar un pla d’emergència segons la normativa, sobre plànols
d’emergència contra incendis i d’evacuació d’edificis, a partir de les
característiques constructives i els espais dels edificis.

• Determinar els continguts dels documents del pla d’emergència, en
relació amb l’avaluació dels riscos, els mitjans de protecció, les
accions, els equips d’emergència i la implantació del pla, segons els
models establerts.

• Determinar les accions i la seqüència en conats d’emergència, emer-
gències parcials i emergències generals, segons la perillositat de la
situació.

• Determinar la informació necessària i les accions per portar a terme
un simulacre d’emergència, evacuació o incendi, segons el tipus
d’emergència i les persones afectades, a partir dels procediments
establerts de simulacre.

• Relacionar les situacions perilloses amb els factors determinats que
requereixin un procediment en condicions d’emergència.

• Identificar les instal·lacions relacionades amb les emergències, els
mitjans humans disponibles, els mitjans de protecció i les vies i condi-
cions d’evacuació d’edificis, a partir de representacions gràfiques de
plànols d’emergències i d’edificis.

• Determinar les actuacions, les vies d’evacuació i els mitjans de lluita
en situacions d’emergència, segons les diferents zones de riscos.

• Interpretar les característiques dels diferents tipus d’incendi segons
la naturalesa del combustible, el lloc on s’origina i l’espai on es
desenvolupa.

• Relacionar els mitjans de lluita contra incendis, els sistemes de detec-
ció, alarma i extinció, i els agents extintors, amb els diferents tipus
d’incendi, combustible i procés de treball.

• Interpretar les característiques de funcionament dels sistemes de de-
tecció, alarma i extinció, i els efectes dels agents extintors, a partir de
la informació tècnica.

• Seleccionar l’equip de protecció individual i els mitjans portàtils fixos
d’extinció adequats segons els mètodes i procediments d’extinció
establerts.
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• Extingir incendis en situacions de simulacre, a partir dels mitjans
i equips d’extinció adequats, segons els mètodes i procediments
d’extinció establerts.

• Determinar les accions, la seqüència, la senyalització, la comunicació
a entitats externes i les activitats d’entrenament dels plans de lluita
contra incendis, a partir dels procediments i protocols establerts.

• Determinar les accions que cal realitzar en cas d’accident, segons el
tipus, a partir dels procediments establerts.

• Valorar la gravetat d’una persona accidentada o lesionada segons els
símptomes, els signes, les constants vitals i la informació de la persona
afectada o de testimonis.

• Donar prioritat a les actuacions d’atenció a persones accidentades en
cas d’accident múltiple, segons el tipus i la gravetat de les lesions.

• Aplicar tècniques de primers auxilis a persones accidentades, segons
els tipus de lesió, a partir dels protocols establerts en casos de lesió,
malaltia o accident.

• Relacionar les situacions d’accident, emergència, evacuació i incendi,
amb els serveis mèdics i sanitaris interns i externs, i els serveis
d’extinció d’incendis i policíacs que cal que hi intervinguin, segons
els canals i els procediments de comunicació establerts.

• Determinar el tipus i els components d’una farmaciola segons els
riscos previstos en els llocs de treball.
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Introducció

L’estudi del foc en el camp de les emergències és molt important, ja que gran part
de les emergències es deuen a incendis. Un incendi és un foc incontrolat, és per
això que, abans d’entrar en mesures de prevenció i extinció, hem de fer un estudi
sobre el foc, per tal de conèixer com s’origina i com es comporta un incendi.

Quan es declara un incendi en una activitat hi ha tota una gamma d’accions que
es poden portar a terme per tal de limitar-ne la propagació i minimitzar-ne les
conseqüències, i fins i tot per tal de prevenir-lo, però per poder realitzar totes
aquestes operacions amb èxit cal abans tenir coneixements sobre el foc, que és
el que estudiarem en aquesta unitat didàctica.

Com que el foc s’origina per una reacció química exotèrmica, coneguda amb el
nom de combustió, i que aquesta reacció pot ser de diferents tipus, i es pot produir
a diverses velocitats, factors, tots dos, que influeixen en el tipus de foc i d’incendi
que tindrem després, en aquesta unitat didàctica en farem un estudi detallat.

Perquè s’origini un incendi s’han de donar quatre factors: el comburent, el
combustible, l’energia d’activació i la reacció en cadena. Els quatre factors
són determinants en un incendi, l’eliminació d’un d’ells suposa l’eliminació
de l’incendi. En aquesta unitat didàctica estudiarem els tipus de factors que
intervenen en un incendi, i com actuar sobre cada un d’ells per tal d’evitar-lo.

En algunes situacions, i segons quines siguin les circumstàncies, és impossible
evitar l’aparició d’incendis. En aquesta unitat didàctica es fa un estudi dels
diferents tipus de sistemes d’alarma i extinció d’incendis que hi ha amb la finalitat
de relacionar-los amb els incendis originats i fer un ús correcte dels equips de
protecció.

A l’apartat “El foc, la seva prevenció i el comportament dels materials davant
del foc”, estudiarem la combustió des del punt de vista químic, els diferents
tipus de combustió, i de quina manera poden donar lloc a diferents incendis.
Continuarem amb l’estudi dels factors d’un incendi, el triangle i el tetraedre del foc.
Farem un estudi de tots els factors que hi intervenen i de la influència que tenen
en un incendi. També farem esment de la propagació dels incendis i dels factors
tècnics i humans que hi intervenen. Estudiarem exhaustivament els diferents tipus
d’accions que podem portar a terme sobre els factors que desencadenen un incendi
per tal d’evitar-los, i les mesures de prevenció sobre el combustible, el comburent,
la reacció en cadena i els focus d’ignició. Finalment, farem un estudi sobre la
classificació dels materials segons el seu comportament davant del foc.

A l’apartat “Els mitjans de protecció contra incendis” farem una classificació
dels tipus d’incendis i un estudi sobre els mitjans de protecció estructural, detecció
i alarma. Finalment, farem també un estudi sobre els mitjans d’extinció que hi ha
actualment per apagar un incendi.
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Per acabar, a l’apartat “Utilització dels mitjans de protecció contra incendis”
farem un estudi de quins mitjans s’han d’utilitzar, estudiant els seus requeriments
tècnics i normatius, i com i quan hem d’utilitzar-los per tal de fer-ne un ús correcte i
adequat en cada moment, optimitzant així el temps i el seu cost. En el mateix nucli
també s’aborden coneixements sobre tècniques d’extinció en diferents situacions.

Per tal de treballar adequadament els continguts d’aquesta unitat didàctica, és
convenient anar fent les activitats i els exercicis d’autoavaluació, i llegir la
documentació que apareix en els annexos i al llarg del crèdit.



Emergències 7 Foc

Resultats d’aprenentatge

1. En acabar la unitat didàctica, heu de ser capaços del següent:

• Interpretar les característiques dels diferents tipus d’incendi segons la
naturalesa del combustible, el lloc on s’origina i l’espai on es desenvolupa.

• Relacionar els mitjans de lluita contra incendis, els sistemes de detecció,
alarma i extinció, i els agents extintors, amb els diferents tipus d’incendi,
combustible i procés de treball.

• Interpretar les característiques de funcionament dels sistemes de detecció,
alarma i extinció, i els efectes dels agents extintors, a partir de la informació
tècnica.

• Seleccionar l’equip de protecció individual i els mitjans portàtils fixos
d’extinció adequats segons els mètodes i procediments d’extinció establerts.

• Extingir incendis en situacions de simulacre, a partir dels mitjans i equips
d’extinció adequats segons els mètodes i procediments d’extinció establerts.

• Determinar les accions, la seqüència, la senyalització, la comunicació a
entitats externes, i les activitats d’entrenament dels plans de lluita contra
incendis, a partir dels procediments i protocols establerts.
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Una reacció exotèrmica
subministra calor al medi.
Una reacció endotèrmica
“roba” calor al medi.

Productes de la combustió

Un producte d’origen tèrmic en
un procés de combustió seria
l’òxid de nitrogen (NO), i un
producte nociu inherent a la
composició del combustible
seria l’òxid de sofre (SO). Per tal
d’obtenir aquests productes
necessitem que el nitrogen o el
sofre estiguin en el nitrogen o en
el comburent.

Reial decret 842/2013

Podeu consultar l’RD en aquest
enllaç: bit.ly/3tNXPmz.

1. El foc, la seva prevenció i el comportament dels materials davant
del foc

El risc d’incendis és un dels riscos més freqüents i amb possibilitat de danys més
grans. Per tant, és molt rellevant en l’estudi de la prevenció de riscos professionals.
El perill d’incendi el trobem tant en l’àmbit industrial com en el comercial i
l’agropecuari, a banda de l’àmbit domèstic.

L’incendi és el resultat d’un foc accidental, que no ha estat dominat en el seu inici
i ha adquirit unes dimensions que poden arribar a una part o a la totalitat de les
instal·lacions i, en conseqüència provoca una destrucció material més o menys
important i, evidentment, a vegades també causa danys a les persones.

El foc es produeix per una reacció química d’oxidació-reducció coneguda amb el
nom de combustió. La reacció de combustió és una reacció química exotèrmica, és
a dir, dóna calor a l’exterior a partir d’una substància o una barreja de substàncies,
que anomenem combustible, amb l’oxigen o amb una mescla que conté oxigen i
que anomenem comburent. D’aquesta reacció en sortiran uns productes.

La combustió de forma genèrica es representa així:

A+O2 +B + C + energia+ altres

On A és el combustible que reacciona amb l’oxigen (O2) o amb una mescla
que conté oxigen, i B i C són els productes d’aquesta reacció (que poden ser
diversos), juntament amb l’energia que aporta la reacció en forma de calor i llum,
i altres productes com el fum. En cas que el combustible sigui un hidrocarbur
(CaHb), el diòxid de carboni (CO2) i l’aigua (en forma de vapor) són els productes
més comuns d’aquesta reacció. En la reacció de combustió també poden sorgir
productes d’origen tèrmic, productes nocius o els incremats, en cas que no s’hagi
cremat tot el combustible.

En l’àmbit de les mesures passives de prevenció, el comportament dels elements
constructius dels edificis i les instal·lacions és molt important per tal d’evitar con-
seqüències catastròfiques. Aquests comportaments s’observen mitjançant assajos
normalitzats i donen lloc a la classificació dels materials, que està reglamentada
al Reial decret 842/2013, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la classificació dels
productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves
propietats de reacció i de resistència enfront de foc.
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Els incremats

Són substàncies que escapen a
l’atmosfera amb els gasos de la

combustió i representen uns dels
contaminants més comuns a

causa de la combustió.

Reacció estequiomètrica

És la reacció teòrica que es dóna
des del punt de vista molar o

químic. És a dir, en una reacció
estequiomètrica, tots els àtoms

del combustible es barregen amb
tots els àtoms d’oxigen

teòricament necessaris, sense
defecte, ni amb excés.

1.1 Tipus de combustió

L’incendi és el resultat del procés de combustió. Com que el resultat de la
combustió depèn de molts paràmetres, s’ha de distingir entre combustions segons
el procés d’oxidació i combustions segons la velocitat de reacció.

1.1.1 Combustions segons el procés d’oxidació

El procés de combustió fa referència al procés mitjançant el qual el combustible
es barreja amb el comburent. El fet que la barreja o la unió entre combustible i
comburent sigui més o menys completa origina diferents tipus de combustió:

• Combustió completa. És quan les substàncies combustibles del com-
bustible s’oxiden (es cremem) completament. No hi haurà substàncies
combustibles en els fums. Per tant, no hi ha incremats. Aquesta reacció
proporciona productes com: CO2 i H2O, entre altres.

• Combustió incompleta. La reacció és incompleta quan el combustible
encara pot continuar oxidant-se, és a dir, quan encara pot continuar cremant.
Un exemple d’una combustió incompleta seria la combustió per falta d’oxi-
gen. Com a conseqüència d’aquesta reacció es produeixen molts incremats.

• Combustió teòrica o estequiomètrica. És quan la combustió es realitza
completament i amb la quantitat d’oxigen estequiomètricament (molar)
necessària. En aquesta reacció no s’obtenen incremats, i no trobem O2 en els
fums. En la pràctica es dóna poc, o quasi mai, ja que sempre es produeixen
incremats. De fet, es considera que si no hi ha un mínim d’excés d’aire no
hi ha combustió.

• Combustió amb excés d’oxigen. És la combustió que es produeix amb una
quantitat d’aire superior a la teòricament necessària des del punt de vista
molar. Aquesta combustió en principi no produeix incremats, però presenta
O2 en els fums, cosa que provoca que part de la calor que es genera en
la combustió passi a l’atmosfera i no es pugui utilitzar per realimentar la
reacció.

1.1.2 Combustions segons la velocitat de la reacció

La velocitat de reacció fa referència a la velocitat en la qual es produeix la reacció
d’oxidació, tenint en compte que la velocitat indica el nombre de metres que
s’avança respecte al temps. Entenem per velocitat d’un incendi la velocitat en la
qual avança el front de l’incendi. La velocitat de reacció depèn en gran mesura del
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L’oxidació lenta

No es considera que pugui
produir un incendi. L’oxidació
del ferro seria un exemple
d’oxidació lenta.

’Flashover’

La combustió sobtada
generalitzada o flashover és un
fenomen que es dóna quan en
una habitació hi ha molt material
inflamable i un incendi de
propagació lenta genera prou
energia per iniciar el
procediment d’alliberació de
gasos que es barregen amb
l’oxigen. Llavors qualsevol font
d’ignició ocasiona que la massa
s’inflami espontàniament.

Una habitació amb
presència de foc latent per
falta d’oxigen pot donar lloc
al flashover amb una petita
guspira (com, per exemple,
la que es produeix quan es
clica un interruptor elèctric).

tipus de combustible, de la quantitat d’oxigen, de les seves condicions, del lloc on
es produeix: humitat, temperatura, etc. Veiem els diferents casos detingudament:

• Oxidació lenta. L’oxidació lenta es dona quan l’energia que es desprèn com
a conseqüència de l’oxidació és dissipada i no produeix un augment local
de la temperatura. No hi ha reacció en cadena i hi ha poca emissió de calor,
que es dissipa en l’ambient i no produeix emissió de llum.

• Combustió simple. És el que podríem anomenar una combustió lenta,
ja que es produeix a una velocitat inferior a 1 m/s. Aquesta oxidació es
pot observar visualment i només dissipa una part de l’energia despresa, la
resta d’energia no dissipada activa la barreja combustible-comburent. És
la reacció produïda en un incendi amb combustibles com ara la roba, la
cel·lulosa o la fusta.

• Explosions. Són reaccions d’oxidació abruptes, produïdes per una allibera-
ció sobtada de gas a alta pressió en l’ambient. La seva energia es dissipa
en forma d’ona de xoc. Tota la massa entra instantàniament en combustió
i genera grans velocitats de propagació (amb acceleració infinita). En les
explosions podem trobar:

– Deflagracions. La velocitat de propagació és major que 1 m/s i menor
que la del so. En aquestes combustions es produeix un increment molt
brusc de la pressió, entre 1 i 10 cops la pressió inicial, ja que hi ha una
aparició de gasos molt sobtada. Es dona amb líquids inflamables i amb
pólvores o pols combustibles.

– Detonacions. La velocitat de propagació és major que la del so. Les
pressions que s’arriben a aconseguir poden arribar a 100 vegades la
pressió inicial, amb un soroll superior al de les deflagracions. Es
produeixen amb explosius i barreges de gasos i vapors, en certes
circumstàncies de temperatura i pressió, i en conductes.

Les explosions, atesa la seva perillositat, presenten un tractament especial des del
punt de vista de la prevenció i de la protecció.

1.2 Factors d’un incendi

Actualment, descrivim gràficament el foc amb una figura geomètrica de quatre
cares anomenada el tetraedre del foc (figura 1.1). Aquests quatre factors són el
combustible, el comburent, l’energia d’activació i la reacció en cadena. Els tres
primers elements representen el triangle del foc.
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La reacció en cadena és el
quart factor necessari

perquè un incendi progressi.
No fa falta per iniciar-lo.

Prevenció del foc

Les mesures de prevenció i
protecció aniran encaminades a

eliminar o a actuar sobre un dels
quatre factors del tetraedre del
foc: combustible, comburent,

energia d’activació i reacció en
cadena.

Els combustibles es poden
trobar en tots els estats

possibles, i fins i tot poden
ser metalls.

Perquè un material cremi ha
d’estar en forma de gas o
vapor, ja que en aquests

estats pot reaccionar amb
l’oxigen i fer la ignició.

Figura 1.1. Triangle i tetraedre del foc

Com es pot veure, les quatre cares representen:

• Combustible

• Comburent

• Energia d’activació o calor

• Reacció en cadena

L’eliminació de qualsevol d’aquests elements extingeix el foc.

1.2.1 El combustible

El combustible és qualsevol substància amb característiques reductores,
capaç de reaccionar amb l’oxigen, és a dir, d’oxidar-se ràpidament o cremar-
se en determinades condicions. La naturalesa del combustible determina el
tipus de foc.

La gran majoria són combustibles fòssils d’origen orgànic animal o vegetal, encara
que també en podem trobar d’altres orígens. No tots reaccionen igual quan
contacten amb l’oxigen. En funció del seu estat i de les seves característiques
presentaran més o menys perillositat.

Per fer un estudi complet dels combustibles hem de conèixer bé les seves caracte-
rístiques, i els diferents tipus que podem trobar.

Aquestes substàncies presenten unes característiques, que són les següents:

A) Temperatura d’inflamabilitat (ti). Per tal que una substància cremi s’ha de
trobar en estat de vapor. La temperatura mínima a partir de la qual una substància
en contacte amb l’aire desprèn tanta quantitat de vapors que en barrejar-se amb
l’oxigen es produeixi una ignició, mitjançant l’aportació de l’energia d’activació,
és la temperatura d’inflamabilitat (taula 1.1). Com més baixa és la temperatura
d’inflamabilitat, més perillós és un combustible.
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Els límits d’inflamabilitat es
determinen amb un aparell
de mesura anomenat
explosímetre.

B) Temperatura d’autoignició (ta). És la temperatura mínima a la qual una subs-
tància, en contacte directe amb l’aire, crema espontàniament, sense la necessitat
de cap aportació energètica. En la taula 1.1 es mostren els valors de la temperatura
d’autoignició per a diferents compostos.

Taula 1.1. Valors de la temperatura
d’inflamabilitat i d’autoignició, en graus
centígrads, per a diferents compostos

Temperatura
d’inflamació (°C)

Temperatura
d’autoignició (°C)

Alcohol etílic 12,8 423

Benzè -11 560

Gasolina -39,0 285

Fusta 225 280

Paper 230 370

Parafina 199 245

C) Límit d’inflamabilitat. Determina en una substància la proporció volumètrica
de gas combustible mesclat amb oxigen que fa que es pugui inflamar (taula
1.2). Existeix un rang de concentracions vàlides, el rang d’inflamabilitat de gas
combustible, en les quals una mescla es pot inflamar. Així, parlarem de límit
d’inflamabilitat superior (LIS) com la proporció màxima de combustible per
damunt de la qual hi ha massa combustible a la barreja perquè es pugui inflamar;
i de límit d’inflamabilitat inferior (LII) com la proporció mínima de combustible
en la barreja amb l’aire, per sota de la qual la mescla és massa pobra perquè es
pugui inflamar. Com més àmplia és la diferència entre el LIS i LII, més perillós
és un combustible.

Mantenir una barreja explosiva per sota del LII és una mesura de prevenció
d’explosions.

Taula 1.2. Límits d’inflama-
bilitat per a diferents substànci-
es expressats en percentatges
de volum en l’atmòsfera

Substància Límit d’inflamabilitat
inferior (LII)

Límit d’inflamabilitat
superior (LIS)

Monòxid de carboni 12,5 74

Gas natural (metà) 5 15

Hidrògen 4 75

Toluè 1,2 7,1

Alcohol etílic 3,3 19,0

Acetona 2,5 12,3

Gasolina i GLP 1,5 7,6 (per GLP, 9)

Propa 2,1 9,5

Butà 1,8 8,4

Els límits d’inflamabilitat canvien amb les variacions de la temperatura i de la
pressió. Els límits que trobem en la bibliografia científica generalment estan
calculats a condicions normals entre 21 °C i 25 °C i a 1 atmòstera (atm) de pressió,
i contemplant que es tracta de la substància pura sense que coexisteixi cap altre gas
combustible en l’aire calculat. No obstant, freqüentment, quan manipulem aquest
tipus de substàncies, no ens trobem amb aquestes condicions.

Per tal de conèixer els límits d’inflamabilitat a unes altres condicions de tempera-
tura i pressió, o per mescles de gasos, podem utilitzar:
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1 atm = 101,325 Pa = 0,101
MPa

• Per al càlcul del límit inferior d’inflamabilitat d’una substància a tempera-
tures diferents a 25 °C, LIIt, la fórmula següent:

LIIT = LII25oC − [(0, 8 · LII25C · 10−3) · (T − 25)]

On:

– LII25 °C = Límit d’inflamabilitat inferior a 25 °C

– T = temperatura de càlcul

Exemple de càlcul del límit inferior d’inflamabilitat

Càlcul del límit inferior d’inflamabilitat del butà a 40° C, a partir d’un LII del butà a 25° C =
1,9%

LII40oC = LII25oC− [(0, 8 ·LII25oC ·10−3)(T −25)] = 1, 9− [(0, 8 ·1, 9 ·10−3)(40−25)] = 1, 88%

El límit inferior d’inflamabilitat es veu poc afectat per la pressió. Generalment és
constant en baixar la pressió des de la pressió atmosfèrica fins a 5 kPa, per sota
de la qual no es propaga la flama. L’efecte de pressions elevades sobre el límit
inferior d’inflamabilitat també és petit i en augmentar la pressió disminueix de
manera molt lleu el límit inferior d’inflamabilitat.

• Per al càlcul del límit d’inflamabilitat superior d’una substància a tempera-
tures diferents a 25 °C LIS t:

LISt = LIS25oC + [(0, 8 · LIS25oC · 10−3) · (t− 25)]

On:

– LIS25 °C = límit d’inflamabilitat superiors a 25 °C

– t = temperatura de càlcul

Exemple de càlcul del límit d’inflamabilitat superior

Càlcul del límit superior d’inflamabilitat del butà a 40 °C, a partir d’un límit d’inflamabilitat
superior del butà a 25 °C = 9%

LISa 40oC = LIS25oC + [(0, 8 ·LIS25oC · 10−3)(T − 25)] = 9+ [(0, 8 · 9 · 10−3)(40− 25)] = 9, 11%

• Per al càlcul del límit d’inflamabilitat superior d’una substància a pressions
diferents a 1 atm:

LISp ' LIS1 atm + 20, 6 · (log p+ 1)

On:

– LISp = límit d’inflamabilitat superior a pressió de càlcul

– P = pressió de càlcul en MPa

Exemple de càlcul del límit superior d’inflamabilitat d’una substància a pressions
diferents a 1 atm

Càlcul del límit d’inflamabilitat superior del butà a 3 atm, a partir LII del butà a 0,101 Mpa
(1atm) = 1,9%

LISp = LIS1 atm + [20, 6 · (log p+ 1)] = 1, 9 + [20, 6 · (log 0, 303 + 1)] = 11, 82%
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Les caràcterístiques A, B i C
ara descrites es troben
recollides en la NTP 379:
productes inflamablesm,
variació del paràmetres de
perillositat.

Observem que una pressió elevada augmenta considerablement el límit superior
d’inflamabilitat.

• Per tal de conèixer els límits inferiors d’inflamabilitat d’una mescla podem
aplicar la llei de Châtelier:

LIImescla =
100%

C1

LII1
+ C2

LII2
+ ...+ Cn

LIIn

On:

– Cn = Concentració volumètrica del component n. Sabent que C1 + C2

+ ... Cn = 100

– LIIn= Límit d’inflamabilitat inferior del component n

– LII1, LII2, ... LIIn = límits d’inflamabilitat inferiors de la substància
1, 2, ... n en %.

Exemple del càlcul dels límits d’inflamabilitat inferiors d’una mescla

Càlcul dels límits d’inflamabilitat inferior d’una mescla formada per toluè al 2,2% (v/v) i
acetona al 4,4% (v/v), la resta aire, a 60°C, sabent que, a 25°C, els límits d’inflamabilitat
inferior són respectivament, 1,2 i 2,5:

• Càlcul del límit d’inflamabilitat inferior del toluè a temperatura diferent a 25°C:

LII60oC = LII25oC− [(0, 8 ·LII25oC ·10−3)(T −25)] = 1, 2− [(0, 8 ·1, 2 ·10−3)(60−25)] =

1, 16%

• Càlcul del límit d’inflamabilitat inferior de l’acetona a temperatura diferent a 25 C:

LII60oC = LII25oC− [(0, 8 ·LII25oC ·10−3)(T −25)] = 2, 5− [(0, 8 ·2, 5 ·10−3)(60−25)] =

2, 43%

• Càlcul de les concentracions (per a això elaborem la taula 1.3):

Taula 1.3. Càlcul de concentracions

Gas o vapor % v/v LII Concentració (C)

Toluè 2,2 1,16 = (2,2/6,6) x 100 = 33,33

Acetona 4,4 2,43 = (4,4/6,6) x 100 = 66,67

Total 6,6 = 33,33 + 66,67 = 100

• Càlcul del límit d’inflamabilitat inferior de la mescla:

LIImescla =
100

C1
LII1

+ C2
LII2

+ ...+ Cn
LIIn

=
100

33,33
1,16

+ 66,67
2,43

= 1, 78%

D) Potència calorífica. És la quantitat d’energia que es desprèn per unitat de
massa (Mcal/kg). En aquest cas, si parlem d’un incendi, és la quantitat de calor que
es desprèn per unitat de massa. Com més potència calorífica tingui un combustible
més gran serà la temperatura que aconseguirà en l’incendi. Diferents materials
tenen diferent potència calorífica, tal com es pot veure en la taula 1.4.



Emergències 16 Foc

Teixits i fibres tèxtils

En la seva combustió influeix la
composició química i la seva

compactació. Les fibres vegetals
com el lli o el cotó es componen
de cel·lulosa i són combustibles.

Les fibres sintètiques es fonen
produint fums negres en

consumir-se entre 200 i 300 C i
cremar-se per damunt dels 400 C.

La fusta

La fusta pot entrar en ignició,
carbonitzar-se o cremar-se en
forma de brases. La fusta està

composta de cel·lulosa i lignina,
però el seu comportament davant

del foc depèn de la seva forma,
humitat i tipus; així, tenim que

quan es presenta en forma
tractada com l’aglomerat o

contraxapat i porta productes
químics (coles) pot generar un

incendi més perillós.

Els plàstics

Els plàstics són combustibles de
baixa densitat, per això cremen

amb facilitat. Quan cremen
poden desprendre gasos tòxics,

com CO, compostos notrogenats,
àcid cianhídric, àcid fòrmic o

NH3.

Plàstics termoplàstics i
termoestables

Els plàstics es classifiquen en
termoplàstics, si en recuperen la

plasticitat sota l’efecte de la calor
(per exemple, cel·lulosa,

poliamides o PVC), i
termoestables, si un cop refredats

no poden tornar a la plasticitat
inicial (per exemple, fòrmiques,

silicones o melamina).

Taula 1.4. Potència calorífica de di-
verses substàncies

Materials Potència calorífica [Mcal/kg]

Alcohol etíl·lic 6,45

Toluè 8,59

Acetat de metil 5,61

Petroli 10,0

Carbó 7,00

Gas natural 9,5

E) Reactivitat. És la capacitat que té una substància de reaccionar amb altres
substàncies, sota certes condicions de pressió i temperatura. Algunes substàncies,
en reaccionar entre elles, alliberen molta energia, la qual pot activar un incendi.
Alguns combustibles que poden reaccionar violentament amb l’aire són: metalls
finament dividits, hidrurs. Hi ha substàncies com el fluor (F) que cremen amb
molta facilitat perquè reaccionen amb quasi totes les substàncies.

Tipus de combustibles

Els combustibles poden ser qualsevol substància o material que, a causa de la
seva composició química, pot oxidar-se en contacte amb el comburent. Els
combustibles poden classificar-se de diverses maneres, segons la seva composició
química, segons la seva procedència, segons el seu ús, etc. Però la manera més
fàcil de classificar-los és segons el seu estat. Així, tenim:

1) Sòlids. Són substàncies que es troben en estat sòlid. Es troben en molts llocs,
establiments industrials, comercials, habitatges, centres docents. Generalment,
aquests productes, per tal que es cremin, han d’estar sotmesos a una font energètica
durant un temps suficient fins que aquest aconsegueixi les temperatures d’inflama-
bilitat o autoignició, i apareguin els vapors en l’ambient, per combinar-se amb
l’oxigen. Quan cremen produeixen cendres i brases. També té molta influència la
composició química del combustible. En aquests combustibles s’han de tenir en
compte una sèrie de característiques, com són:

• La calor específica: és la quantitat de calor que hem de comunicar a
una unitat de massa per tal d’elevar-ne la temperatura un grau centígrad
[kcal/kg°C].

• La densitat: és la massa dividida pel volum. S’expressa amb kg/m3. Com
menys dens és un producte més perillós és.

• Factor forma i distribució de massa: es defineix com la relació entre la
superfície del material i el volum que ocupa. Com més gran és aquesta
relació més perillós és un material pel que fa a la seva ignició.

• Coeficient de dilatació: és el coeficient que mesura la dilatació dels cossos,
és a dir, l’augment de les dimensions del material, quan aquest s’escalfa.
S’expressa en [C-1].

• Conductivitat tèrmica: és la quantitat de calor que passa de la cara
més calenta a la més freda a través de la superfície del cos, en un temps
determinat. Es mesura amb el coeficient de conductivitat tèrmica.
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• Grau d’humitat: és la quantitat d’humitat que conté el sòlid. Com més
humitat conté el sòlid menys perillós és.

• Mida de les partícules: en el cas de tractar-se de materials sòlids en forma
de pols. Com més petita sigui la mida de la partícula més fàcil serà que entri
en ignició.

• Potència calorífica: és la quantitat de calor que es desprèn per unitat de
massa (Mcal/kg). Com més potència calorífica tingui un combustible, més
gran serà la temperatura que aconseguirà en l’incendi.

2) Líquids. Són substàncies líquides. En aquest tipus de combustibles és molt
important la temperatura d’inflamabilitat, ja que, com que cremen els vapors
emesos pels gasos, és important que no estiguin en concentracions gaire elevades
en l’aire i que no cremin amb una petita aportació de calor. Es consideren líquids
perillosos aquells que tenen el seu punt d’inflamació al voltant del 21 °C.

Atesa la nota tècnica MIE-APQ-001 del Ministeri d’Indústria sobre l’emmagatze-
matge de líquids inflamables i combustibles, podem distingir entre:

• Líquid combustible: aquell que té un punt d’inflamació igual o superior a
55 °C.

• Líquid inflamable: aquell que té un punt d’inflamació inferior a 55 °C.

En aquests combustibles s’han de tenir en compte una sèrie de característiques,
com són:

• La capacitat de produir explosions: existeix una temperatura a partir de
la qual el líquid genera una concentració de vapors al voltant de la seva
superfície, i davant d’una petita font de calor es produeix una reacció molt
ràpida.

• La capacitat d’acumular càrregues elèctriques: alguns líquids tenen
facilitat per acumular càrregues elèctriques en la seva superfície. Aquest
fenomen té molta importància en el transvasament i transport de líquids
inflamables.

• Pressió de vapor: és la pressió en què les temperatures de la fase sòlida i
la fase líquida d’una substància estan en equilibri dinàmic.

3) Gasos. Són tots els combustibles que es troben en aquest estat. Un gas és
una agregació de matèria que no té forma ni volum propi, i s’adapta a la forma
del recipient que el conté, ja que ocupa totalment el seu volum, en condicions
normals. Són els combustibles més utilitzats. Un gas és tota barreja o substància
que en estat líquid faci una pressió de vapor superior a 275 kcal a 38 °C.

Un gas inflamable és qualsevol gas que pugui cremar en concentracions d’oxigen
en l’aire normals. Per a aquests combustibles són importants les característiques
següents, ja que la seva inflamabilitat en depèn directament:
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L’amoníac

L’amoníac és un gas liquat,
industrial. Presenta una

combustibilitat limitada a causa
del seu elevat límit inferior

d’inflamació i la seva calor baixa
de combustió.

Temperatura crítica

La temperatura crítica d’un gas
és la temperatura màxima a la

qual es pot liquar un gas sotmès
a qualsevol pressió.

L’acetilè

L’acetilè s’utilitza comprimit en
ampolla per a la soldadura, atès
que és un gas reactiu i inestable

que es descompon ràpidament en
carboni i H2, produint

temperatures de fins a 3.000 °C, i
reacciona amb alguns metalls.

La seva manipulació és delicada,
perquè pot provocar explosions.

L’etilè

L’etilè és un gas comprimit,
criogènic, industrial i reactiu. Té

un marge d’inflamabilitat molt
ampli i presenta una gran
perillositat de combustió.

• Els límits d’inflamabilitat (inferior i superior).

• La temperatura d’autoignició.

Els combustibles gasosos es poden classificar de diverses maneres. Les més usuals
són: segons les seves propietats físiques, o segons el Reglament d’aparells de
pressió.

Segons les propietats físiques, es poden classificar en:

• Gasos comprimits: són els que es troben dins l’interior d’un recipient, a
una pressió superior a la pressió atmosfèrica, en estat gasós. La temperatura
crítica d’aquests gasos és inferior a -10 °C.

• Gasos liquats: són els gasos que estan a l’interior d’un recipient, a una
pressió superior a l’atmosfèrica, en estat líquid i vapor. La temperatura
crítica és superior a -10 °C.

• Gasos criogènics: són els que tenen la temperatura d’ebullició inferior a
-40 °C.

• Gas oxidant: és aquell gas que és capaç de superar la combustió amb un
oxipotencial superior a l’aire.

• Gas corrosiu: és aquell gas que produeix una corrosió superior a 6mm/ any,
en acers A-37 a 55 °C.

Segons la Instrucció Tècnica Complementaria ITC EP 4, compresa en el Regla-
ment d’aparells de pressió (Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre), els gasos
es classifiquen segons la perillositat i les característiques del gas contingut. I
s’estableixen tres categories:

• Gasos inflamables: età, etilè i hidrogen. Aquests gasos tenen un rang
d’inflamabilitat superior al 12%. La característica d’aquests gasos és la
combustió ràpida i violenta (explosió), que genera radiacions calorífiques
i sobrepressions. L’augment de la concentració d’oxigen incrementa la
intensitat de la combustió, incloent-hi gasos no inflamables en condicions
ordinàries. La seva inflamabilitat depèn dels seus límits d’inflamació i de
la seva temperatura d’ignició.

• Gasos oxidants o comburents: oxigen i protòxid de nitrogen. Aquests
gasos tenen característiques inertes i no es classifiquen com a inflamables.

• Gasos inerts: argó, nitrogen, aire, anhídrid carbònic, heli, criptó, neó i
xenó. Són utilitzats per crear atmosferes inerts no inflamables ni explosives,
ja sigui com a prevenció o com a element extintor.
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Composició de l’aire

L’aire està format en un 99% de
nitrogen (N2) i d’oxigen (O2), i
menys del 0,1% de diòxid de
carboni (CO2).

Algunes substàncies com el
clor poden actuar igual que
l’oxigen sense que sigui
necessària la seva
presència.

Els combustibles sòlids
requereixen més energia
d’activació que els líquids, i
aquests més que els gasos.

1.2.2 Comburent

El comburent és una substància, o una mescla de substàncies, amb tanta
proporció d’oxigen que, en contacte amb un combustible, pot provocar una
reacció de combustió.

L’aire és el comburent més important que es coneix. L’aire que respirem està
format aproximadament per un 21% d’oxigen (veure Figura 1.2). El percentatge
d’oxigen que es necessita per tal que una mescla pugui cremar depèn de la seva
naturalesa.

Figura 1.2. Composició de l’aire

De l’1% d’altres gasos, el CO_2 és el més abundant,
encara i així suposa menys del 0,1%

Algunes substàncies químiques, que en la seva pròpia estructura molecular dis-
posen d’oxigen i el poden despendre sota una sèrie de condicions, són ja agents
oxidants i poden combustionar sense el comburent. És el cas de la nitrocel·lulosa
o el nitrat sòdic (NaNO3) i el clorat potàssic (KClO3).

1.2.3 Energia d’activació (E)

L’energia d’activació es defineix com la calor necessària que s’ha de subminis-
trar a la mescla combustible i comburent per tal que adquireixi la temperatura
adequada de combustió.

L’energia d’activació que necessitem sol ser calorífica. És lògic pensar, doncs,
que no tots els combustibles necessiten la mateixa energia d’activació. L’energia
d’activació dependrà de la temperatura, la pressió, la humitat i, evidentment, de la
naturalesa del combustible i del seu estat, i l’aportaran els focus o fonts d’ignició.

Segons la naturalesa del focus d’ignició, podem tenir:

• Focus tèrmics: són focus a partir dels quals es desprèn calor que pot activar
la reacció de combustió, com el sol, un raig, la soldadura.

• Focus elèctrics: són focus que poden subministrar energia mitjançant el
moviment de càrregues elèctriques, com les que es donen en sobrecàrregues,
curtcircuits, electricitat estàtica.
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A causa de la reacció en
cadena, un foc es pot

mantenir i fins i tot créixer.

• Focus químics: l’origen de l’energia, en aquest cas, seria la subministrada
per una reacció química exotèrmica, com una fermentació, substàncies
reactives, substàncies autooxidables.

• Focus mecànics: els que s’originen, per exemple, per fricció i/o moviment
de les parts mòbils d’una màquina.

Causes dels incendis

Els incendis són ocasionats per causes molt diverses. Les estadístiques realitzades sobre
els incendis ens mostren que les causes més comunes d’incendis són:

• Espurnes provocades pel contacte de màquines, eines manuals o no, que fan operacions de
tallat, escalabornat, polit, etc., amb les peces o materials. També entren dins aquest grup la
soldadura, tancs amb barreges inflamables de combustible amb aire dintre.

• Superfícies calentes, per fricció i contacte amb superfícies calentes, aparells de calderes o
canonades amb fluids calents.

• Origen elèctric. En aquest cas pot ser l’escalfament d’una instal·lació elèctrica provocada per
un curtcircuit o una sobrecàrrega, electricitat estàtica, o la deterioració dels aïllants.

• Poc ordre i neteja: com llumins encesos, cigarrets, encenedors, bates brutes de greix,
substàncies que han d’estar separades i reaccionen entre elles, fuites de gasos.

• Actes vandàlics provocats.

1.2.4 Reacció en cadena

La reacció en cadena és el procés a causa del qual la reacció de la barreja entre
el combustible i comburent continua en l’espai i en el temps, i llavors l’incendi no
s’atura.

La reacció en cadena és el quart element, i el que tanca el tetraedre del foc. En
un foc es produeixen fums, calor, vapors i diferents radicals lliures que reaccionen
entre ells encadenament i això provoca que la combustió continuï.

1.3 La cadena de l’incendi

Els quatre factors que determinen o que condicionen l’incendi donen lloc a
l’anomenada cadena de l’incendi. Són les diferents seqüències en les quals es
desenvolupa un incendi, i té tres etapes:

1. Una fase en què s’inicia, coneguda com a ignició.

2. Una fase en què es propaga, que anomenem propagació.

3. Unes conseqüències.
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1.3.1 La ignició i la propagació

La ignició es produeix quan un combustible en condicions adients entra en
contacte amb el comburent, i amb un focus d’ignició que li subministra l’energia
d’activació suficient. Si la substància és combustible es cremarà, i si és incombus-
tible només es posarà vermella.

Durant un incendi es produeix un bescanvi de calor entre cossos que estan a
diferent temperatura i/o entre parts d’un cos a diferent temperatura, la qual cosa
provoca la continuïtat de l’incendi.

La propagació és l’evolució del foc en l’espai i en el temps.

En la propagació es produeix una transmissió de calor generada en la ignició. Hi
ha tres tipus d’intercanvi de calor: la conducció, la radicació i la convecció.

• La conducció és la transferència de calor entre dos cossos sòlids en
contacte.

• La convecció és la transferència de calor entre dues substàncies en estat
gasós o fluids en moviment.

• La radiació és la transferència de calor mitjançant ones electromagnèti-
ques.

La propagació d’un incendi es pot produir de dues maneres diferents: la vertical i
l’horitzontal.

• Propagació vertical: es dóna quan el foc evoluciona entre diferents nivells,
és a dir, el foc es propaga a un altre pis. És important controlar els forats
d’ascensor, les escales i el material apilat que pot dirigir l’incendi a parts
superiors.

• Propagació horitzontal: es dóna quan el foc evoluciona entre zones que
estan al mateix nivell, quan els incendis es propaguen en un mateix pis,
sense passar a un altre nivell. És important controlar la disposició dels
materials combustibles, les portes, finestres i forats en les parets, per tal
de controlar l’incendi.

En la figura 1.3, es pot veure com és l’evolució de qualsevol propagació; on es
distingeixen tres etapes o fases:

1. És la fase en què s’inicia el procés de combustió. En aquesta fase encara no
hi ha l’aparició de fums, ni flames, ni una calor important, però pot haver-hi
l’aparició de partícules invisibles (fums invisibles), i de gasos i partícules
molt petites.



Emergències 22 Foc

2. A l’inici d’aquesta fase es comença a veure el fum, i al final és bastant visible.
És una fase molt curta, si la comparem amb la primera, que pot durar hores
o minuts, i dóna lloc a la fase 3.

3. En aquesta fase apareixen les flames. Pot ser que hi hagi fum o no. També
apareixen gasos inflamables procedents dels materials combustibles.

Figura 1.3. Fases en la propagació del foc

En la propagació del foc sempre intervenen aspectes tècnics i aspectes humans.
Els factors tècnics determinants de la propagació són els següents:

• Situació, distribució i característiques del combustible en el local. Aquest
valor depèn de la càrrega tèrmica o de la càrrega de foc.

• Duració de l’incendi, segons el tipus de local i la seva càrrega tèrmica.

• Gravetat de l’incendi o temperatura aconseguida, en funció de la duració
prevista.

• Suficiència i adequació dels mitjans de detecció, alarma i extinció, així com
del seu manteniment.

• Factors relacionats bàsicament amb el projecte d’un edifici i l’ús per al qual
ha estat projectat, com són la situació de l’immoble, l’emmagatzemament,
el tipus de material amb el qual ha estat dissenyat, els elements de detecció,
o el grau de resistència al foc.

Pel que fa als factors humans tenim la capacitat d’acció i reacció del personal
que es troba en aquests edificis.

1.3.2 Les conseqüències

Les conseqüències de la propagació d’un incendi sovint solen ser catastròfiques,
van des de lesions fins a morts de persones, passant per tot tipus de danys, sobre
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béns, destruccions d’immobles en general, danys mediambientals. Els danys sobre
les persones venen donats per la temperatura, bàsicament en forma de cremades,
i per l’expansió de fums, que ocasiona asfíxia, desorientació i intoxicacions, i que
ocasiona més víctimes que la calor. Les conseqüències principals són:

• Asfíxia: l’asfíxia és una de les conseqüències més comunes, de fet es
considera que és una de les primeres causes de mort en grans incendis. Es
produeix quan no arriba més d’un 15% d’oxigen al cos. Provoca alteracions
cardíaques, afecta el sistema nerviós i pot causar la mort. La gran majoria
de les vegades la causa el monòxid de carboni (CO). El CO és un gas tòxic,
inodor i insípid, per tant difícil de ser detectat per les persones.

• Pànic: és una reacció emocional incontrolable, causada per la por o el terror
a no poder escapar d’un incendi. El pànic pot provocar sortides massives
d’un edifici, la qual cosa pot derivar en empentes i aixafaments, o fins i tot
pot provocar que la gent es llanci de l’edifici.

• Cremades: la calor irradiada per un incendi, i consegüentment la tem-
peratura, pot arribar a nivells molt elevats. Les cremades es produeixen
bàsicament per contacte directe amb la flama i pels gasos que s’originen
en la combustió, que estan a una temperatura molt elevada. Les cremades
provoquen, en general, danys a qualsevol bé o persona que hi entri en
contacte.

• Destrucció d’immobles i d’edificis: la propagació de l’incendi pot provo-
car la destrucció total i/o parcial d’un edifici. Per això existeixen diverses
mesures de prevenció encaminades a utilitzar materials que evitin la seva
propagació.

• Desorientació: la falta de visibilitat que provoquen sovint els fums en un in-
cendi i el pànic solen ser les causes principals de desorientació en un incendi.
Per tal d’evitar-ho, s’ha de tenir un bon coneixement del pla d’evacuació, i
un bon coneixement dels edificis i de les sortides d’emergència, i disposar
d’una il·luminació i una senyalització adequades.

1.4 Prevenció d’incendis

Les mesures preventives en incendis són accions encaminades a evitar que un
incendi es dugui a terme. Aquestes accions aniran encaminades a l’eliminació
d’un o diversos factors del tetraedre del foc: actuacions sobre el combustible,
actuacions sobre el comburent, sobre les fonts de calor o focus d’ignició i sobre la
reacció en cadena que causa l’incendi (veure figura 1.4).
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En una sala d’espectacles,
tots els materials

combustibles han d’estar
ignifugats per recobriments

químics.

Figura 1.4. Actuacions de prevenció sobre incendis

1.4.1 Actuacions sobre el combustible

És fonamental establir una sèrie de protocols encaminats a reduir al màxim la
possibilitat que els combustibles s’incendiïn. Aquests protocols aniran encaminats
a actuar sobre la perillositat dels combustibles de diverses maneres:

1. Substituir, eliminar o recobrir els combustibles. Canviar-lo per altres
productes de temperatura d’inflamació superior o menys combustible, sem-
pre que es pugui. O bé, recobrir els materials combustibles amb altres de
menys combustibles o ignífugs.

2. Disminuir o canviar la concentració de combustible per tal de modificar
les seves propietats. Sovint no és possible canviar el combustible, però
podem canviar les seves característiques o les seves concentracions en
l’ambient, fins al punt de limitar la seva perillositat. La manera més habitual
de fer-ho és:

• Mitjançant una extracció localitzada o general. Extreu l’aire que
pot tenir generar atmosferes perilloses per concentració de gasos
combustibles alliberats en el procés d’una activitat. És habitual en
el treballs de soldadura en espais tancats.

• Dilució o barreja. Addició al combustible d’altres substàncies que
provoquin un augment de la seva temperatura d’inflamabilitat. Per
exemple, per addició d’aigua als alcohols, que provoca que en dismi-
nueixi la temperatura d’inflamabilitat.

3. Refrigerant. Mantenir la temperatura del combustible per sota de la seva
temperatura d’inflamabilitat, per tal que no s’originin vapors capaços de
provocar l’incendi.

4. Limitant l’accés al combustible. La limitació de l’accés al combustible
passa per una sèrie d’accions encaminades a evitar que els combustibles en-
trin en contacte amb diferents fonts d’ignició, ja sigui de manera accidental
o provocada.

• Mantenir l’ordre i la neteja en els llocs de treball. Mesura bàsica
i general en l’àmbit de la prevenció, amb aquesta actuació evitem
l’acumulació de brutícia inflamable, i el vessament accidental de
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La soldadura d’un recipient
que hagi tingut líquids
inflamables necessita l’ús
d’agents inertitzants.

substàncies inflamables. S’han d’utilitzar dipòsits adequats per tal
d’emmagatzemar les substàncies adequades. I sol·licitar els permisos
de treball pertinents a l’hora d’haver d’efectuar treballs especials.

• Utilitzar la quantitat estrictament necessària. Es tracta d’evitar
l’acumulació de dipòsits amb continguts inflamables provisionals
(limitant els estocs) i l’acumulació de substàncies inflamables en els
llocs de treball, sempre que es pugui.

• senyalització. Senyalitzar adequadament els recipients i conduccions
que continguin combustibles perillosos ajuda a evitar accidents per la
seva manipulació incorrecta.

Extracció localitzada en la soldadura
per evitar possibles incendis.

1.4.2 Actuacions sobre el comburent

Els productes comburents, que contenen la quantitat d’oxigen necessària per a
la seva combustió, han d’estar emmagatzemats en locals o armaris específics i
sempre lluny de materials combustibles, especialment en el cas d’aquells fàcilment
o extremament inflamables.

En certes instal·lacions en què es treballa amb productes inflamables pot resultar
adequat introduir un gas inert que disminueixi la concentració d’oxigen en l’aire i,
per tant, el risc d’ignició. Aquesta mesura ha de ser compatible amb la presència
de treballadors, és a dir, cal tenir en compte el risc d’asfíxia.

Exemples de gasos inerts serien el nitrogen, el vapor d’aigua i el diòxid de carboni.

L’ús d’inertitzants és també una mesura de prevenció a fi d’evitar explosions.

1.4.3 Actuacions sobre els focus d’ignició

Els focus d’ignició aporten l’energia d’activació que provoca que es pugui iniciar
un incendi. En una indústria es generen molts tipus d’energies que es poden
transformar en energia calorífica que, en certes circumstàncies, pot arribar a
provocar un incendi. Segons com generen aquesta energia, tenim diferents tipus
de focus: elèctrics, químics, tèrmics i mecànics.

Per tal d’evitar un incendi, adoptarem diferents mesures segons el focus que
tinguem. Així, hem de tenir previstes les mesures següents:

• Actuacions sobre focus tèrmics. Els focus tèrmics són aquells en els quals
es pot generar una energia tèrmica que pugui iniciar un incendi. Exemples
de focus tèrmics serien la calor generada en un procés de soldadura, utilitzar
estufes, fumar, l’ús de màquines amb motors de combustió interna, etc.
Algunes actuacions que podem prendre sobre els focus tèrmics són:
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Motor de combustió interna

Un motor de combustió interna
és aquell que obté energia

mecànica a partir d’energia
química, mitjançant una

combustió en una cambra
tancada.

Trobareu la normativa
comentada sobre la

prevenció d’incendis en la
construcció d’edificis i

instal·lacions, a la secció
“Annexos” d’aquest

apartat.

– Prohibir fumar en llocs on hi hagi possibles focus tèrmics.

– Col·locar les instal·lacions que generin calor (forns, calderes) fora del
local o de l’edifici.

– Exigir permisos de treball per a les intervencions perilloses.

– Determinar, mitjançant la instrumentació pertinent (explosímetres),
l’absència d’atmosferes inflamables i protegir els treballs com la
soldadura (mitjançant mantes, pantalles a fi d’evitar projeccions, etc.).

– Exigir protecció antiexplosiva. Prohibir el trànsit per zones de perill.

– Protegir les cobertes dels rajos solars amb cobertes opaques.

– Utilitzar ventilació i refrigeració en edificacions i locals de cambres
aïllants, segons les condicions tèrmiques ambientals.

– Col·locar malles apagaflames en vehicles i màquines amb motors de
combustió interna.

• Actuacions sobre focus elèctrics. Els focus elèctrics són aquells que
generen una energia elèctrica que després es podrà convertir en energia
calorífica. Exemples de focus elèctrics són els mateixos circuits elèctrics
que poden generar curtcircuits, sobrecàrregues o guspires. Entre les accions
sobre focus elèctrics hi ha les següents:

– Dimensionar adequadament la instal·lació per tal d’evitar sobrecàrre-
gues. Interruptors magnetotèrmics, complementats pels interruptors
diferencials contra corrents de fuita.

– Dissenyar la instal·lació elèctrica de seguretat segons la normativa
vigent, com el Reglament electrotècnic per baixa tensió, RD 842/2002.

– Utilitzar parallamps per tal de prevenir descàrregues elèctriques atmos-
fèriques en qualsevol edificació.La posada a terra de cisternes en el
transvasament de líquids

– Realitzar una posada a terra i connexions equipotencials, humidifi-
cació ambiental i dispositius col·lectors, ionitzadors, per tal d’evitar
càrregues electroestàtiques.

• Actuacions sobre focus químics. Es consideren focus químics tots aquells
focus que poden generar energia química que després es converteixi en ener-
gia calorífica i pugui originar un incendi. Exemples de focus químics serien
totes les reaccions que poden aportar calor al medi, com les exotèrmiques,
o les reaccions entre substàncies reactives, etc. Algunes accions per tal de
prevenir incendis sobre focus químics són les següents:

– Separar i emmagatzemar adequadament substàncies reactives que
poden provocar combustions i explosions.

– Establir sistemes de control automàtic de la temperatura en processos
químics exotèrmics, o que puguin produir temperatures perilloses,
com les reaccions exotèrmiques.

– Ventilar i controlar la humitat ambiental en substàncies autooxidants.
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Els materials de construcció
són aquells que en una
edificació no tenen funció
sustentadora ni de
compartició, sinó només de
revestiment i acabat.

• Actuacions sobre focus mecànics. Es consideren focus mecànics tots
aquells focus que poden aportar l’energia suficient que pot arribar a iniciar
un incendi a partir d’un origen mecànic, com pot ser el despreniment de
guspires, quan utilitzem segons quines eines, l’aparició de friccions o cops,
que poden donar lloc a escalfaments importants, etc. Per tal d’actuar sobre
els focus mecànics tenim, entre altres, les mesures següents:

– Utilitzar eines que no generin guspires (com les fabricades d’aliatges
de coure i beril·li (Cu-Be).

– Eliminar parts metàl·liques del calçat, que poden provocar augments
de temperatura.

– Evitar cops i friccions.

– Evitar el fregament entre baules mòbils de màquines i evitar frega-
ments mecànics; per a això podem lubricar adequadament les màqui-
nes i eines.

1.4.4 Actuacions sobre la reacció en cadena

Les actuacions sobre la reacció en cadena aniran encaminades a eliminar o
evitar la possibilitat que els diferents radicals que es desprenen del combustible
i del comburent en l’incendi puguin continuar alimentant-lo. Una mesura molt
utilitzada per tal d’evitar la reacció en cadena és l’addició d’antioxidants en
plàstics, o la utilització de teixits ignifugats que evitin l’aparició de radicals lliures
i així impedeixin la reacció en cadena.

1.5 Els materials i el seu comportament davant del foc

En les edificacions i en els immobles, ens trobem amb molts tipus de materials.
Podem trobar productes o materials de construcció, o elements constructius. Els
materials de construcció no tenen una funció estructural ni sustentadora, com els
revestiments, i s’estudien des del punt de vista de la reacció al foc. Els elements
constructius tenen propietats sustentadores i s’estudien des del punt de vista de
resistència al foc.

1.5.1 La reacció al foc

La reacció al foc mesura el comportament davant del foc dels materials de cons-
trucció. Es determina mitjançant una sèrie d’assajos normalitzats segons la norma
UNE-EN 13501-1:2019, i es classifiquen, segons el Codi tècnic d’edificació, RD
314/2006, en les euroclasses següents:
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• A1: no combustible i no contribueix al foc. Entre ells podem trobar
materials i/o productes de concret, vidre, acer, pedra natural, maons i
ceràmics.

• A2: poc combustible i molt baixa contribució al foc, sense causar flashover.
Entre ells podem trobar materials i/o productes similars als Euroclasse A1,
però amb un petit percentatge de components orgànics.

• B: poc combustible i molt baixa o limitada contribució al foc, però sí causen
flashover. Entre ells podem trobar materials i/o productes com les plaques
de guix i algunes fustes amb protecció contra el foc.

• C: combustible, contribució baixa o limitada al foc. Causa flashover als
10 minuts. Entre ells podem trobar materials i/o productes com l’escuma
fenòlica, o plaques de guix amb revestiments superficials més gruixuts.

• D: combustible, contribució moderada al foc. Causa flashover abans de
10 minuts. Entre ells podem trobar materials i/o productes de fusta sense
protecció, i la seva reacció varia segons el seu gruix i la seva densitat.

• E: combustible, contribució alta al foc. Causa flashover abans de 2 minuts.
Entre ells podem trobar materials i/o productes com taulers de fibra de baixa
densitat o sistemes d’aïllament compostos de plàstic.

• F: comportament indeterminat. Materials i/o productes no testats.

Aquesta classificació depèn de l’ús que finalment tindrà el producte (sostres,
terres) i la forma que finalment adopti el material, i se li afegiran a les sigles
anteriors uns subíndexs indicant-ho. Així, tenim:

• Materials per a parets i sostres: sense subíndexs.

• Materials per a terres: subíndex FL (de la paraula anglesa floor).

• Productes lineals per a aïllaments de canonades: subíndex L (line).

Altrament, la majoria de materials, juntament amb aquesta codificació, porta una
altra classificació addicional que dona informació sobre l’opacitat dels fums i
sobre el despreniment de gotes que podrien propagar un incendi. Així, tenim:

• Estanquitat al pas dels fums S (smoke): s’estableix en funció de la
quantitat i la velocitat d’emissió dels fums. Segons aquest concepte, els
materials es classifiquen en:

– S1: baixa opacitat i producció de fums.

– S2: mitjana opacitat i producció de fums.

– S3: alta opacitat i producció de fums.

• Caiguda de gotes o partícules inflamables D (drop): amb classificació:

– D0: no produeix ni gotes ni partícules.
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Els elements constructius
són elements que tenen
missió estructural i de
compartició; coma ara murs,
envans i finestres.

Podeu consultar més
informació del CTE a la
secció “Adreces d’interès”,
dins de les “Referències”
del web del mòdul.

– D1: produeix gotes i/o partícules no inflamades.
– D2: produeix gotes i/o partícules inflamades.

En tot cas, cal no oblidar que la legislació a aplicar dependrà de l’any de
construcció de l’edifici i, per tant, de les característiques mínimes que imposa la
legislació que fossin vigents en cada moment. Així, si la construcció és anterior a
l’entrada en vigor del CTE (o de l’RSCIEI en el cas d’establiments industrials), es
tindran en compte les Normes Bàsiques de l’Edificació que corresponguin: NBE-
CPI-96, NBE-CPI-91, NBE-CPI-82 o, en el cas d’establiments industrials o no
industrials construïts en dates anteriors, únicament serà d’aplicació l’article 24 i
el capítol VII del títol II de l’Ordenança general de seguretat i higiene en el treball,
de l’Ordre de 9 de març de 1971.

1.5.2 La resistència al foc

La resistència al foc estableix el comportament dels elements constructius davant
del foc, concretament el temps durant el qual l’element ha de mantenir les
condicions, segons l’ús que en fem. Les característiques que s’assagen i els
mètodes per dur-los a terme s’han establert en la Noma UNE-EN 13501-1:2019.
Els paràmetres que s’estudien són:

• R: estabilitat al foc o capacitat portant (resistance).

• E: integritat al pas de les flames i gasos calents (integrity).

• I: aïllament tèrmic (insulation).

Els materials i productes dela construcció han de portar aquesta classificació
Euroclasses segons la resistència al foc. Les classes, pel que fa a la resistència
al foc, s’indiquen d’aquesta manera:

• R: determina el temps durant el qual el material manté l’estabilitat o la
capacitat portant.

• RE:determina el temps durant el qual es compleixen les condicions d’esta-
bilitat i d’integritat al pas de les flames i dels gasos calents.

• REI: determina el temps durant el qual es compleix l’estabilitat, la integritat
i l’aïllament tèrmic.

La manera d’indicar aquesta classificació és mitjançant les sigles R, RE i REI,
i entre parèntesis s’indica el temps en minuts, per la qual cosa compleix la
característica assajada: R(t), RE(t) i REI(t). L’escala de temps en minuts està
normalitzada i és: 15, 30, 60, 120, 180, 240 o 360; per exemple: R (15), RE (20),
REI (45).

Sense ser necessari entrar a més detall, és útil saber que els materials també es
poden classificar respecte de la seva implicació en un incendi per:
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• W (radiació). La capacitat de l’element d’evitar la transmissió de foc cap
a un recinte no afectat, a causa de l’excés de calor irradiat a través de
l’element.

• M (acció mecànica). La capacitat de l’element de resistir l’impacte per la
falla estructural d’un altre element proper.

• C (tancament automàtic). La capacitat de portes i finestres de tancar
completament sense intervenció humana.

• K (protecció contra incendis de revestiments). La capacitat dels revesti-
ments de murs i sostres de lliurar protecció als components que es troben
darrere d’ells.

La classificació de les cobertes i els recobriments d’aquestes té la seva pròpia nor-
ma UNE-CEN/TS 1187:2013, sobre mètodes d’assaig per a cobertes exposades a
foc exterior.
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CTE i NBE-CPI-96

El Codi tècnic d’edificació (RD
314/2006) va entrar en vigor el
29-03-2006. Per a construccions
realitzades anteriors a aquella
data és d’aplicació la Norma
Bàsica d’Edificació
NBE-CPI-96.

2. El mitjans de protecció contra incendis

En la protecció contra incendis existeixen diferents mètodes, equips i sistemes, i
no tots encaminats a actuar sobre l’incendi pròpiament, sinó també sobre altres
aspectes.

Així, tenim una protecció estructural encaminada al disseny d’elements construc-
tius que impedeixen l’inici d’un incendi o que limiten la seva progressió; també hi
ha els sistemes de detecció i alarma encaminats (tal com diu el seu nom) a detectar
els incendis i avisar del perill que hi pot haver; els sistemes d’extinció destinats
a extingir incendis un cop s’han declarat i, finalment, els sistemes d’evacuació,
orientats a evacuar espais en un temps màxim determinat, per tal d’evitar els
possibles danys.

2.1 La protecció estructural d’edificis, locals i construccions

La protecció estructural està encaminada al disseny d’elements de la construcció
per tal que formin una barrera contra l’avanç del foc. S’anomena també protecció
passiva.

Per tal d’evitar la propagació del foc s’han de seleccionar materials constructius
resistents al foc, tant en la seva estructura, que ha de suportar el seu propi pes i la
del mateix edifici, i que durant un incendi no ha de perdre la funció de sosteniment,
com en els materials dels tancaments que separen una zona d’una altra, i que han
de mantenir les seves propietats, així com en tots aquells elements dels acabats,
els que recobreixen altres materials, i que han d’evitar emetre gasos tòxics i ens
han de protegir de les flames i de la calor.

El Codi tècnic d’edificació, en l’article 10, estableix que els edificis i les edifica-
cions en general han de presentar una resistència i una estabilitat adequades per
tal que no es generin riscos indeguts, tant en les fases de construcció com quan
ja estan acabades, i que un succés eventual no hauria de produir conseqüències
desproporcionades.

Recordatori

El Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, aprovat pel Reial
decret 2267/2004, de 3 de desembre, i el Codi tècnic de l’edificació (CTE), aprovat pel
Reial decret 314/2006, de 17 de març, estableixen que el disseny, l’execució, la posada
en funcionament i el manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis, així
com els seus materials, components i equips, han de complir el que estableix la seva
reglamentació específica

Aquesta protecció ja s’ha de preveure quan es dissenya un edifici en les primeres
etapes del projecte, i sempre intentarem:
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• Utilitzar materials adequats per tal d’evitar la propagació del foc i del fum,
d’acord amb la normativa vigent.

• Utilitzar aïllaments sobre les estructures o instal·lacions. Els aïllaments
seran materials amb un coeficient de transmissió de calor baix, de manera
que en cas d’incendi puguem guanyar temps de cara al seu control.

• Sectorització o compartimentació: consisteix a disposar d’un recinte que,
en cas d’incendi en el seu interior, no es propagui fora, i en cas d’incendi
en l’exterior, no penetri a dins, almenys en un temps determinat. Segons
el Codi tècnic d’edificació i l’NBE-CPI-96, ha de tenir una superfície
construïda menor que 2.500 m2, tot i que ambdues normatives permeten
ampliar la superfície en casos concrets.

2.1.1 La protecció contra la propagació horitzontal de l’incendi

La propagació horitzontal es dóna quan l’incendi es propaga al mateix nivell
on s’ha originat. Per tal d’actuar sobre aquesta propagació, podem utilitzar les
mesures següents:

• Proporcionant una separació entre locals amb risc d’incendi.

• Amb murs ignífugs tallafocs. S’utilitzen materials constructius resistents al
foc per tal de protegir parets i tancaments.

• Parets contra incendis o portes tallafocs que es troben en els murs tallafocs.

• Sectors d’incendi constituïts amb doble xapa d’acer amb aïllant de llana
mineral o productes similars.

• Dics o cubetes de retenció per si cal contenir el líquid inflamable que es pot
vessar en una fuita o ruptura d’un dipòsit. S’utilitzen per emmagatzemar
líquids inflamables a l’interior i evitar-ne el seu vessament en cas de fuga.

• Forjats. Quan es dissenyen, és important tenir en compte la seva resistència
i estabilitat davant del foc.

2.1.2 La protecció contra la propagació vertical de l’incendi

La propagació vertical es dóna quan un incendi es propaga a un nivell diferent
del que s’ha originat. Per tal d’evitar que un incendi passi a una planta diferent
existeixen diferents mesures:

• Tallafocs: són elements com les comportes de tancament automàtic, que
impedeixen que els fums calents circulin sense control per conductes de
ventilació o climatització. Estan construïts de materials resistents al foc a fi
de protegir parets i tancaments.
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• Forats verticals: s’han de sectoritzar els forats d’ascensors, escales, i altres
obertures amb tancaments incombustibles i estancs al fum.

• Finestres: la instal·lació de finestres en edificis amb elevat risc d’incendi
ha d’estar restringida. En cas que existeixin han d’anar muntades amb un
marc metàl·lic i amb vidres resistents al foc. Una protecció per a les finestres
són els forjats, que obliguen les flames a separar-se de la façana. La gran
majoria de les vegades els incendis en les façanes penetren dins dels edificis
a través de les finestres.

• Sostres: en cas de ser atacats per un incendi, han de presentar una
resistència suficient al foc, de tal manera que la seva resistència mecànica
no en resulti perjudicada. Han de presentar, també, estanquitat als fums.

• Cobertes: si hi ha la possibilitat que un incendi pugui passar d’un sector a
un altre a través d’una coberta, com una claraboia, això s’ha d’interrompre
mitjançant la col·locació per trams per tal d’evitar-ne la propagació.

• Portes: han d’estar fabricades de materials que evitin la propagació de
l’incendi, han de tenir estanquitat als fums, i han de tenir tancament
automàtic. Si són de doble fulla, han de tancar en l’ordre adequat.

• Murs cortines: fixats sobre les façanes per tal d’evitar la propagació de
l’incendi.

2.1.3 Protecció davant del fum

Les conseqüències del fum sobre les persones són sovint pitjors que les del foc.
Els fums causen moltes víctimes mortals, la majoria de les quals perquè no troben
la sortida a causa del fum, o perquè s’han intoxicat (generalment per monòxid de
carboni), i finalment perquè s’han ofegat per falta d’oxigen. Per tal de protegir-nos
contra el fum, podem adoptar les mesures següents:

• Les vies de sortida del fum no han de coincidir amb les d’evacuació de
persones.

• Han de ser suficients, adequades, i estar protegides, ben senyalitzades i ben
il·luminades, per tal d’evitar el pas del fum per aquells llocs destinats a
l’evacuació de les persones.

• Han d’existir exutoris: obertures al sostre per a la sortida de fums. L’ober-
tura d’aquests dispositius pot ser manual o automàtica.

2.2 L’alarma i la detecció en un incendi

Quan es declara un incendi, hi ha una sèrie d’accions que s’han de dur a terme per
tal de reduir-ne les conseqüències. Aquestes accions poden estar protocol·litzades
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i recollides en un pla d’autoprotecció, en el cas de locals o edificacions que en
disposin. Però no tots els edificis disposen de plans d’autoprotecció, i en canvi sí
tenen previstes accions concretes per tal d’evitar incendis.

Entre algunes d’aquestes accions trobem la instal·lació de sistemes d’alarma i
detecció. Aquestes instal·lacions han de complir el Reglament d’instal·lacions de
protecció contra incendis, RD 1942/1993, de 5 de novembre.

Un sistema de detecció és aquell que capta o detecta un incendi abans que es
produeixi. La rapidesa i la fiabilitat en la detecció del sistema seran les claus
per establir l’eficàcia del sistema de detecció. Aquests sistemes perceben
fums, gasos, flames o calor.
Un sistema d’alarma consisteix en la comunicació o transmissió d’una
situació d’emergència com pot ser un incendi.

Els sistemes d’alarma han de permetre a les persones o als diferents mecanismes
actuar (evacuar un edifici, o activar un sistema d’extinció d’incendis).

Segons com sigui la transmissió pot ser òptica, acústica o mixta, i es pot transmetre
de manera manual, quan una persona decideix activar l’alarma, o de forma
automàtica, des d’una central automatitzada que és sensible als senyals dels
detectors.

El Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis estableix que els
sistemes manuals d’alarma d’incendis han d’estar constituïts per un conjunt de
polsadors que permetin provocar voluntàriament i transmetre un senyal a una
central de control i senyalització permanentment vigilada, de manera que sigui
fàcilment identificable la zona en la qual s’ha activat el polsador.

Els polsadors d’alarma se situaran de manera que la distància màxima a recórrer,
des de qualsevol punt fins a trobar el polsador, no ha de superar els 25 metres.

El sistema de comunicació d’alarma ha de permetre transmetre un senyal diferen-
ciat òptic o audible quan hi ha un nivell de soroll superior a 60 dB(A). El senyal
d’evacuació acústic haurà de ser continu, i en establiments industrials el senyal
acústic ha de permetre diferenciar si es tracta d’una emergència parcial o general,
i serà preferent l’ús d’un sistema de megafonia.

Mitjançant un sistema de detecció podem detectar incendis amb:

• La detecció humana.

• Instal·lacions de detecció automàtica.

• Sistemes mixtos.

L’elecció d’un sistema o altre ve determinada per una sèrie de factors, com són
els següents:

• Les pèrdues humanes o materials que es podrien produir.
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• La possibilitat de vigilància constant i total per part de persones durant 24
hores.

• El temps de resposta requerit.

• La fiabilitat requerida.

• La coherència amb la resta del pla d’emergència.

• El cost econòmic.

• La limitació de l’espai.

• La normativa establerta segons el tipus de local o instal·lació que hem de
protegir.

Podem distingir entre dos tipus de detecció: la humana i l’automàtica.

La detecció humana es comunica mitjançant uns polsadors manuals, distribuïts
al llarg del lloc on volem controlar l’incendi, i podem utilitzar els polsadors de la
detecció humana (la màxima distància a recórrer fins a un polsador ha de ser de 25
metres). És evident que la rapidesa de detecció en aquests casos és baixa, o més
baixa que en un sistema automàtic. En aquests sistemes la detecció de l’incendi
queda sota la responsabilitat d’una persona, i poden establir-se diferents sistemes
per tal de dur-la a terme. Si durant el dia hi ha presència continuada de persones,
la detecció és ràpida i està assegurada. Durant la nit, les tasques de detecció se
solen confiar a un servei de vigilants.

La detecció humana és aquella duta a terme per una persona mitjançant una
percepció sensorial (vista, olfacte) i sense utilitzar cap sistema mecànic o
automàtic.

Per la seva banda, els sistemes o instal·lacions de detecció automàtica (figura 2.1)
estan formats per:

• Central de senyalització.

• Detectors automàtics.

• Polsadors d’alarmes i alarmes locals, alarmes automàtiques.

• Línies de polsadors i de detecció, que comuniquen els diferents aparells a
la central de senyalització.

• Altres aparells auxiliars.
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Figura 2.1. Instal·lació de detecció automàtica

Els detectors capten un determinat fenomen (gasos, calor, llum...) i quan el valor
d’aquest fenomen supera un llindar determinat genera un senyal d’alarma que
és transmès a la central de control i senyalització. La instal·lació automàtica
generalment va connectada a una central que està supervisada per un vigilant en
un lloc de control, tot i que també existeix la possibilitat d’estar controlada de
manera automàtica.

La detecció automàtica consisteix a detectar el foc mitjançant un sistema de
detectors mecànics que transmeten el senyal que detecten des del lloc on
s’origina l’incendi fins a una central de control.

En un sistema convencional, el senyal que proporciona la central és comú a tots
els detectors d’una zona. L’usuari disposa d’informació de la zona on s’ha produït
el foc, sense conèixer el lloc exacte. Actualment, les centrals de control han pogut
desenvolupar tècniques d’identificació individual de cada detector. Avui en dia,
els sistemes de detecció analitzen la concentració del fenomen que estan detectant
(fum, llum...) i poden proporcionar un senyal proporcional a aquesta concentració.

Aquest tipus d’instal·lacions permeten una major rapidesa que la detecció humana,
i permeten instal·lar-se en zones inaccessibles per l’altre tipus de detecció.

Les diferents normatives, com el Codi tècnic d’edificació i el Reglament d’ins-
tal·lacions de protecció contra incendis, i les normes UNE sobre les seves
característiques tècniques especifiquen quins criteris han de complir els sistemes
de detecció i alarma.
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Quines són les funcions d’una central o unitat de senyalització?

La central de senyalització és el cervell dels sistema de lluita contra el foc. Hi estan
connectats els detectors i polsadors d’alarma mitjançant línies. Les principals funcions
d’aquesta unitat són les següents:

• Donar els senyals òptics i acústics, segons els sistemes d’alarma previstos.

• Permetre localitzar el foc.

• Iniciar la posada en marxa del pla d’emergència.

També tindrà altres funcions, com avisar a l’exterior (bombers, caps de l’empresa) i ordenar
la posada en marxa de la instal·lació automàtica d’extinció.

Aquestes centrals han de disposar d’una font de subministrament per tal d’assegurar una
autonomia de funcionament de 72 hores, en estat de vigilància, i de mitja hora, en estat
d’alarma, encara que aquest temps es pot rebaixar, si és que volem més fiabilitat.

2.2.1 Tipus de detectors

Els detectors són els dispositius encarregats de detectar incendis o focs a partir de
la detecció dels seus productes, com són fum, temperatura, flames...

Els detectors es classifiquen segons el producte que detecten; així
tenim detectors de fums, detectors de flames o radiacions, o detectors de
temperatura.

Bàsicament, hi ha tres tipus de detectors:

• Detectors de fums o detectors de productes de la combustió (fums visibles
o invisibles).

• Detectors òptics de flames

• Detectors de temperatura o tèrmics

Detectors de fums o detectors de productes de la combustió (fums visibles
o invisibles)

Detectors de productes de la
combustió per aspiració, coneguts
com a detectors de fums.

Els detectors de fums detecten els fums visibles i invisibles de la combustió.
Per això també se’ls anomena detectors de productes de la combustió.

Dins els detectors de fums en podem trobar diferents tipus, segons la mena de
fum que detectin. Així, tenim els detectors iònics, els detectors òptics de fums o
fotoelèctrics, i els detectors de fums per aspiració.
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Detectors iònics

A l’inici de la combustió no es desprenen ni fums, ni llum, ni tampoc no hi ha
flama, només gasos (CO2, CO...) i partícules visibles i invisibles que alguns
materials desprenen a temperatures inferiors a la de combustió en l’aire.

Els detectors iònics detecten fums i gasos i partícules que es desprenen en
les primeres fases de la combustió.

Els detectors iònics són, per tant, els més eficaços, ja que detecten l’incendi en el
seu inici. Per això es consideren detectors d’alta sensibilitat.

S’anomenen iònics pel seu funcionament, que es basa en la ionització de l’aire.
Aquests detectors disposen de dues cambres: una de les cambres és de mesura, i
l’altra, tancada, és el patró. Per totes dues cambres hi circula un corrent ionitzat
d’oxigen i de nitrogen. Quan els gasos de la combustió entren a la cambra de
mesura en modifiquen el corrent, que es converteix en un senyal d’alarma.

Segons la font radioactiva que ionitza l’aire, tenim:

• Detectors iònics de fums per partícules alfa: si la ionització es realitza per
partícules alfa.

• Detectors iònics de fums per partícules beta: si la ionització es realitza per
partícules beta.

Aquests detectors, atesa la seva alta sensibilitat, poden ser pertorbats per alguns
efectes i disminuir la seva eficàcia, tot i que existeixen solucions per a aquest
problema. En la taula 2.1, es poden veure exemples d’efectes pertorbadors i la
seva possible solució.

Taula 2.1. Efectes pertorbadors en els detectors iònics i possibles solucions

Efectes pertorbadors Solucions

Fums no procedents d’incendis (tubs d’escapament
de motors, calderes, cuines)

Canvi d’ubicació, retard i avís per doble detecció

Corrents d’aire de velocitat superior a 0,5 m/s Instal·lació de paravent

Pols Instal·lació de teles filtrants

Detectors fotoelèctrics o detectors òptics de fums

Els detectors fotoelèctrics estan formats per una cambra on hi ha un feix de rajos
de llum. Quan els fums penetren dins la cambra, els rajos de llum pateixen una
alteració. Quan aquesta alteració arriba a un cert nivell, s’activa una alarma.

Els detectors òptics de fums o fotoelèctrics detecten fums visibles. És a dir,
detecten fums quan l’incendi ja no està en el seu inici, sinó en fases més
avançades.
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La seva construcció és molt complexa. Van molt bé per detectar focs provocats
per sòlids com paper o fusta, ja que actuen en una etapa prèvia a l’aparició de les
flames. Es consideren de sensibilitat mitjana.

Segons com sigui la interferència de les partícules de fum sobre la propagació de
la llum (sobre el feix de llum), tenim dos tipus de detectors fotoelèctrics:

• Detectors de fums fotoelèctrics per feix de rajos projectats: en aquest
tipus el fum visible enfosqueix el feix de rajos que projecten sobre la cèl·lula.
El nivell d’enfosquiment proporcional a la quantitat de fum, quan arriba a
un llindar determinat, activa una alarma.

• Detectors de fums fotoelèctrics per feix de rajos reflectits: en aquest tipus
de detectors, quan el fum xoca amb la llum, una part del feix es refracta i
una altra part es reflecteix amb les partícules de fum. La part reflectida es
dirigeix cap a la cèl·lula fotoelèctrica i fa actuar una alarma.

El principal efecte pertorbador d’aquests detectors és la pols, i requereix solucions
difícils.

Detectors de fums per aspiració

Quan es produeix un incendi, i es generen fums, la composició de l’aire que envolta
el foc canvia. Aquests sistemes aspiren l’aire ambiental de manera contínua,
a través de conductors de diàmetre molt petit. Quan l’analitzador detecta una
quantitat de fum en l’aire, envia un senyal d’alarma a la central de control.

Els detectors de fums per aspiració detecten una variació en la composició
de l’aire que aspiren.

Detectors òptics de flames

Es basen en el fet que aquestes radiacions passen a través d’uns filtres òptics i
tenen una incidència sobre una cèl·lula captadora, que és l’element que finalment
rebrà el senyal i activarà l’alarma.

Els detectors òptics de flames detecten les flames, concretament radiacions
ultraviolades i infraroges que desprenen.

Aquests detectors tenen una construcció molt complicada i requereixen un mante-
niment molt complex.

Són molt útils per a incendis ràpids de líquids inflamables i a l’hora de protegir
grans espais de fins a 1.000 m2. També es poden utilitzar en locals amb fums
derivats del treball que s’hi fa on l’efectivitat dels detectors de fums es veu molt
limitada.
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Si voleu més informació
sobre sistemes d’alarma i
detecció, podeu consultar
la pàgina web de l’INSST,

que trobareu a les
“Adreces d’interès” dins de

les “Referències” del web
del mòdul.

Aquests aparells detecten el que veuen, per tant no pot haver-hi cap objecte al seu
davant. Existeixen diferents efectes pertorbadors en aquest tipus de detectors, com
són les radiacions procedents del sol, o cossos incandescents, per això disposen de
mecanismes retardadors d’alarma quan detecten radiacions que no són infraroges
o ultraviolades d’ona curta.

Detectors de temperatura o tèrmics

És evident que quan s’ha ocasionat un incendi hi ha una elevació de la temperatura.
Aquest increment és detectat per aquest tipus de detectors.

Els detectors de temperatura es basen en la possibilitat de detectar un nivell
de temperatura determinat.

Hi ha dos tipus bàsics de detectors tèrmics, els de temperatura fixa i els termove-
locímetres:

• Els detectors tèrmics de temperatura fixa es basen en la detecció d’una
determinada temperatura, que quan supera la temperatura llindar per la qual
han estat tarats activa una alarma. Actuen mitjançant la deformació d’un
bimetall. S’anomenen spinklers i tenen una triple acció: detecten, alarmen
i extingeixen.

• Els termovelocímetres s’activen quan detecten que la temperatura s’incre-
menta de manera molt ràpida (generalment 10 °C/min). És a dir, mesuren
la velocitat d’increment de la temperatura. Es basen en la dilatació d’una
vareta metàl·lica. Actualment, es prefereixen aquests detectors als de
temperatura fixa, sobretot en instal·lacions una mica grans.

Tots dos sistemes són molt simples, i per això són sistemes d’alta fiabilitat, tot i
que actuen en una etapa en la qual el foc ja està més avançat.

Els efectes pertorbadors més importants són altres fenòmens, instruments o
aparells que poden produir un increment de temperatura en l’ambient que estan
controlant, com estufes, o entrada de temperatura per finestres i cobertes poc o
mal protegides.

En la taula 2.2, taula 2.3 i taula 2.4 es mostra un resum respectiu de les
característiques de cada detector.
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Taula 2.2. Característiques dels detectors de fums

Detector Sensibilitat Fiabilitat Ús més adequat Avantatges Inconvenients

Fotoelèctric Mitjana Mitjana Combustibles sòlids.
Detecten els fums que apareixen en la
segona fase de la propagació de
l’incendi.

Resposta ràpida davant
de focs amb fums.
Fàcil muntatge.

En locals amb ventilacions
pot ser que el fum no
arribi al detector, per la
qual cosa demana
manteniment.

Iònic Alta Mitjana Per a tot tipus de focs, des de focs
latents a focs de flama. Combustibles
sòlids i líquids inflamables.
Des de focs latents (piròlisi, focs de
combustió lenta) fins a focs oberts de
flama viva.
Per a combustions de sòlids i líquids
amb fums visibles i invisibles.
Detecten els fums que apareixen en la
primera fase de la propagació de
l’incendi.

És vàlid per a tota la
gamma de fums
detectables.
Estabilitat de variacions
de pressió, temperatura i
corrents d’aire.
Permet una detecció
precoç.

Dóna falses alarmes en
ambients amb aerosols,
pols, aire en moviment.
Dóna falses alarmes amb
humitat elevada,
concentracions de fums
de cigarrets.
Dóna falses alarmes si hi
ha variació del voltatge del
corrent.

Taula 2.3. Característiques dels detectors de temperatura

Detector Sensibilitat Fiabilitat Ús més adequat Avantatges Inconvenients

Fix Baixa Alta Per a líquids.
Van bé allà on no es pot instal·lar cap altre
sistema.
Detecten els fums que apareixen en la
tercera fase de la propagació de l’incendi.

Temperatura fixa
d’actuació.
Alguns models poden
graduar la temperatura
d’actuació.

En cas d’incendi, la
majoria dels tipus no són
reutilitzables.

Termovelocímetre Mitjana Mitjana Per a líquids inflamables. Per a zones on no
es preveu un augment ràpid de la
temperatura.
On no es pot instal·lar cap altre sistema, i
en instal·lacions grans.
On s’esperi una combustió ràpida, per
exemple, en el cas d’hidrocarburs.
Detecten els fums que apareixen en la
tercera fase de la propagació de l’incendi.

Poden graduar-se perquè
reaccionen abans que els
termostàtics.
La gran majoria de
models són eficaços amb
una àmplia gamma de
temperatures.
De construcció senzilla,
robustos, resistents a
xocs.

Falses alarmes a causa d’
increments ràpids de
temperatura que no es
deuen a incendis.

Taula 2.4. Característiques dels detectors de flames

Detector Sensibilitat Fiabilitat Ús més adequat Avantatges Inconvenients

Ultraviolats Alta Mitjana Grans espais, ja que són detectors que es
poden situar a gran alçada i no perden
fiabilitat.
Focs ràpids de líquids inflamables.
Llocs amb fums propis.
Detecten els fums que apareixen en la
tercera fase de la propagació de l’incendi.

Poden utilitzar-se en
espais grans de fins a
1.000 m2.

Difícil manteniment.
Es veuen afectats per molts
efectes pertorbadors, com la
radiació solar, la soldadura...

Infrarojos Mitjana Mitjana Grans espais, ja que són detectors que es
poden situar a gran alçada i no perden
fiabilitat.
Focs ràpids de líquids inflamables.
Grans espais. Llocs amb fums propis.
Detecten els fums que apareixen en la
tercera fase de la propagació de l’incendi.

Poden utilitzar-se en
espais grans de fins a
1.000 m2.

Difícil manteniment.
Es veuen afectats per molts
efectes pertorbadors, com la
radiació solar, la soldadura...
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Podeu ampliar informació a
la Nota Tècnica de

Prevenció núm. 40 del
INSST sobre detecció

d’incendis.

2.2.2 Requisit en els sistemes de detecció i alarma d’incendis

El compliment de les exigències dels equips d’alarma i detecció d’incendis s’haurà
de justificar mitjançant una certificació de l’organisme de control que possibiliti
la col·locació de la corresponent marca de conformitat amb les normes.

Els organismes de control han de remetre al Ministeri d’Indústria i Energia i
al departament de la comunitat autònoma del territori on actuïn una relació de
marques de conformitat.

En cas que es tracti d’un producte procedent d’algun estat membre de la Comunitat
Econòmica Europea, el Ministeri d’Indústria i Energia acceptarà que les marques
de conformitat amb les normes siguin emeses per un organisme normalitzat i/o
certificat, oficialment reconegut en un altre estat de la CEE, sempre que tingui
garanties tècniques professionals i d’independència equivalents a les exigides per
la legislació espanyola. En cas de retirada de la marca, el fabricant, l’importador
o la persona responsable retirarà el producte del mercat.

Per a la implantació d’instal·lacions automàtiques de detecció s’ha de tenir en
compte la normativa legal vigent, que és molt àmplia, des de les ordenances
municipals, a la d’establiments sanitaris, a la dels locals de pública concurrència,
garatges, habitatge, etc. Es considera normativa d’obligat compliment la
següent:

• Codi tècnic d’edificació (CTE). El CTE estableix que s’ha de disposar de
sistemes de detecció i alarma, en els casos que s’enumeren en la taula 2.5.

• Ordenances municipals.

• El Reglament de seguretat contra incendis per a establiments industrials:
RSCIEI (RD 2267/2004).

• Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RD 513/2017).

Taula 2.5. Dotació de sistemes d’alarma i de detecció d’incendis en funció de l’ús previst de l’edifici o
establiment

Ús previst Condicions

Residencial
habitatge

Si l’alçada d’evacuació és superior als 50 m.

Residencial públic Si la superfície construïda és superior a 500 m2 (el sistema disposarà almenys de
sistemes de detecció d’incendis).

Administratiu Si la superfície construïda és superior a 1.000 m2.

Pública concurrència Sistemes d’alarma si l’ocupació excedeix de 500 persones. El sistema ha de ser apte
almenys per emetre missatges per megafonia.
Han de disposar de sistemes de detecció d’incendis si la superfície construïda
excedeix de 1.000 m2.

Aparcaments Els aparcaments convencionals on la superfície construïda excedeixi de 500 m2

hauran de tenir, almenys, detectors d’incendi.
Els aparcaments robotitzats disposaran de polsadors d’alarma en tots els casos.
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Taula 2.5 (continuació)

Ús previst Condicions

Hospitalari El sistema disposarà de detectors i de polsadors manuals i ha de permetre la
transmissió d’alarmes locals, d’alarmes generals i d’instruccions verbals.
Si l’edifici disposa de més de 100 llits ha de tenir una comunicació telefònica directa
amb el servei de bombers.

Docent Si la superfície construïda és superior a 1.000 m2 , ha de disposar de sistemes
d’alarma.
Si la superfície construïda és superior a 2.000 m2 , detectors en zones de risc alt.
Si la superfície construïda excedeix els 5.000 m2 , en tot l’edifici.

Comercial Han de disposar de sistemes d’alarma si la superfície excedeix els 1.000 m2 .
Han de disposar de sistemes de detecció d’incendis si la superfície construïda
excedeix els 2.000 m2 (almenys han de disposar de detectors d’incendi).

D’una forma aproximada, podem assegurar que la distància màxima entre detec-
tors serà d’1,2

√
s, en general, i 1,6

√
s, per a passadissos, on s és la superfície en

m2 coberta pel detector. A l’hora d’establir els detectors, hem de tenir present
totes aquestes característiques i altres factors com són els següents:

• La forma com es presenta el material: en blocs grans o partícules, piles
elevades o esteses, recipients tancats o oberts.

• El tipus de material que tenim: líquids inflamables, gasos explosius, sòlids
en general.

• Els efectes pertorbadors: influeixen de manera diferent segons el tipus de
detector.

• La concentració de valors influeix sobre la sensibilitat del detector i la seva
cobertura. L’alçada del sostre i la seva cobertura.

• La forma del sostre, i el seu emplaçament. Segons la forma dels sostres:
inclinats, a dos verticals, amb jàsseres, quadrícules o gelosies, poden
acumular o dispersar el fum i la temperatura de manera diferent.

2.3 Sistemes d’extinció

Els sistemes d’extinció, tal com el seu nom indica, estan destinats a extingir o
eliminar l’incendi; és a dir, a eliminar la reacció química que és el foc. Existeixen
diferents procediments segons com s’actua sobre els elements del tetraedre del foc,
i sobre quin elements actuem.

Així, segons el factor sobre el qual s’actua, tenim les tècniques següents: elimina-
ció, sufocació, refredament i inhibició (figura 2.2):

1. Eliminació. Consisteix a eliminar el combustible. Podem eliminar el
combustible refrigerant la zona al voltant del foc (eliminació indirecta) o
suprimint el combustible (eliminació directa) que alimenta el foc. És un
sistema molt eficient, però és difícil de dur a terme.
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Els halons són hidrocarburs
halogenats.

2. Sufocació.Consisteix a eliminar el comburent. Si considerem l’oxigen com
el comburent més utilitzat, podem extingir un incendi tallant l’aportació
d’aire i evitant que el combustible entri en contacte amb el comburent. Això
pot dur-se a terme de diferents maneres:

• Evitant que el combustible i l’aire o oxigen entrin en contacte mitjan-
çant un recobriment del combustible amb algun material que no sigui
combustible (manta ignífuga, arena).

• Diluint la barreja d’aire o d’oxigen amb aportació d’algun gas inert
(N2 o CO2) de manera que la concentració d’oxigen disminueixi per
sota de la concentració mínima necessària. O bé, tirant aigua sobre
el foc, ja que quan l’aigua passarà a l’estat vapor s’emportarà part de
l’oxigen.

• Impedint o dificultant l’accés d’oxigen a la zona de foc, tancant
vàlvules i finestres, per exemple.

3. Refredament. Consisteix a eliminar la calor, disminuint la temperatura per
sota de la temperatura d’ignició. L’energia que es genera com a conseqüèn-
cia del procés de combustió passa a l’ambient (reacció exotèrmica).

Aquesta energia o calor pot inflamar nous combustibles i provocar nous
incendis. L’eliminació d’aquesta energia suposarà eliminar la probabilitat
que s’iniciï un altre incendi, ja que haurem eliminat un dels factors del
tetraedre del foc.

Per tal de portar a terme el refredament, podem ruixar substàncies sobre
el foc que pel canvi d’estat absorbeixin energia. És el cas de l’aigua que
tirem sobre el foc, la qual, en passar d’estat de líquid a gasós, consumirà
part d’aquesta energia i ajudarà a extingir l’incendi.

4. Inhibició. La inhibició consisteix a eliminar la reacció en cadena. La
reacció en cadena es produeix per les diferents reaccions dels radicals lliures,
que reaccionen entre ells i reactiven la reacció en cadena. Si aconseguim
parar aquesta realimentació mitjançant la neutralització d’aquests radicals
abans que puguin reaccionar entre ells, la reacció podrà aturar-se. S’anome-
na també inhibició catalítica.

Hi ha diferents productes químics que poden neutralitzar aquests radicals
lliures, com pols o halons, considerats els més eficaços.

Figura 2.2. Procediments d’extinció
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La identificació dels
diferents tipus de foc és molt
important de cara a
seleccionar adequadament
l’agent extintor.

Focs de classe E

Abans es consideraven els focs
de classe E com els focs elèctrics
deguts a un focus elèctrics. Però
en realitat són focs de les classes
anteriors als quals s’afegeix el
risc elèctric.

2.3.1 Tipus de foc

El foc i els incendis poden ser originats per diferents combustibles. Per tal de
conèixer i seleccionar l’agent extintor més adequat per a cada tipus de foc, hem
de conèixer els tipus de focs amb què ens podem trobar. Segons el combustible,
poden ser sòlids, líquids o gasos. Els gasos són els més perillosos, ja que tenen
més facilitat de barrejar-se amb l’aire.

La norma UNE-EN 2:1994 estableix i classifica els focs segons els tipus de
combustible, de la manera com es mostra en la taula 2.6.

Els focs de classe A són els que s’originen a partir de sòlids i tenen un
desenvolupament lent, i generen vapors i fums abans que es pugui veure
la flama. El fet que es generin brases pot fer que es puguin tornar a reiniciar.

Els focs de classe Bsón els que s’originen a partir de líquids inflamables i
sòlids liquables, i els de classe C són els que s’originen a partir de gasos
inflamables. Tots dos tipus tenen una evolució més ràpida que els de tipus A,
i en conseqüència aconsegueixen temperatures més elevades en menys poc
temps. Cremen sense deixar residus.
En el cas dels focs B, és important remarcar que un cop extingit el foc resulta
més fàcil controlar el foc que en el cas dels focs A, ja que no hi ha brases.

Els focs de classe D, que s’originen a partir de metalls i productes químics,
tenen un comportament molt específic.

Els focs de classe F són els derivats de la utilització d’ingredients orgànics en
els aparells de cuina (olis i greixos animals i vegetals). Existeixen extintors
especials per combatre aquest tipus de focs (fets d’aigua amb additius). Els
extintors de pols i CO2 no haurien de fer-se servir en aquest tipus de focs, ja
que la seva utilització es considera perillosa.

Taula 2.6. Classes de foc segons la norma UNE-EN 2:1994

Classes Combustibles Exemples

A Sòlids, generalment de naturalesa orgànica,
en què la combustió es realitza amb brasa.

Paper, fusta, tela, goma, cautxú

B Líquids inflamables i sòlids liquables de baix
punt de fusió.

Gasolina, petroli, grasses, pintures

C Gasos inflamables. Propà, butà, metà, hexà, acetilè

D Metalls i productes químics reactius. Magnesi, titani, sodi

F Ingredients per cuinar en els aparells de
cuina.

Olis vegetals i animals
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2.3.2 Tipus d’agents extintors

Els agents extintors són substàncies sòlides, líquides o gasoses que tenen la
capacitat d’extingir un incendi. És evident que els agents extintors no tenen
caràcter universal ni tenen capacitat per extingir tot tipus d’incendis. Hi ha moltes
variables que poden influir en l’elecció del tipus d’agent extintor, com són el tipus
de foc, la velocitat d’actuació, la mida i el tipus de risc, el valor del risc que hem
de protegir, la ubicació del risc, les despeses de la possible extinció, etc. Tot i això,
la gran majoria de riscos poden extingir-se amb la majoria d’agents extintors, si
escollim l’aplicació adequada.

Els agents extintors més habituals es mostren en la taula 2.7, així com els
avantatges i els inconvenients més habituals en cada un d’ells.

Taula 2.7. Agents extintors: avantatges i inconvenients

Classes Avantatges Inconvenients

Aigua És econòmica.
És abundant.
No és tòxica.

És conductora de l’electricitat.
Risc de congelació dels conductes, i no
sempre en podem disposar.
Produeix danys.

Escumes No són tòxiques.
S’eliminen fàcilment.
Impedeixen la reignició.

Són conductores, excepte les d’alta
expansió.
Produeixen danys per l’aigua que contenen.

Nitrogen (N2) Té gran poder de penetració en totes les
zones de l’incendi.
No queden restes després de la seva
utilització.
No condueix l’electricitat.

En el moment de dispersar-se el gas pot
haver-hi reignició en focs amb brases.
Pot provocar asfíxia per desplaçament de
l’oxigen de l’aire.
No és apte en focs exteriors.

Diòxid de
carboni (CO2)

Té gran poder de penetració en totes les
zones de l’incendi.
No queden restes després de la seva
utilització.
No condueix l’electricitat.
Especialment apte per a focs de líquids i
materials sotmesos a tensió elèctrica.

En el moment de dispersar-se el gas pot
haver-hi reignició en focs amb brases.
Pot provocar asfíxia per desplaçament de
l’oxigen de l’aire.
No és apte en focs exteriors.
En general es consideren de baixa
efectivitat.

Pols No són tòxics, excepte si s’utilitzen en grans
quantitats en interiors.
Penetren bé, per la mida petita de les
partícules.
No condueixen l’electricitat.

Es pot reiniciar l’incendi quan s’acaba
l’aportació.
No es pot utilitzar en instal·lacions
elèctriques (amb excepcions).
Deixen residus.

Hidrocarburs
halogenats
(halons) (*)

No condueixen l’electricitat. Útils per a
equips electrònics.
No provoquen danys.
No són corrosius.
No deixen restes.
Es poden utilitzar en instal·lacions delicades
com ordinadors.

Són cars.
Es pot reiniciar el foc en cas de focs amb
brases.
Poc aptes per a focs exterior.

(*) Actualment està prohibit l’ús de la majoria dels halons per a l’extinció d’incendis a causa de l’efecte negatiu que presenten sobre la

capa d’ozó.

No tots els agents extintors són adequats per extingir qualsevol incendi. Se-
gons el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, (RD 513/2017),
l’adequació dels agents extintors utilitzats en extintors correspon al que podem
veure en la taula 2.8; on:
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Propietats físiques de
l’aigua

Per passar de l’estat líquid a
vapor, l’aigua necessita 540 kcal/
kg a temperatura constant, per tal
d’elevar-ne la temperatura (calor
de vaporització), i experimenta
un augment de volum de 1.650
vegades, en vapor, en relació
amb l’aigua original.

• XXX = molt adequat; XX = adequat; X = acceptable.

• (1): en llocs poc profunds (profunditats màxima de 5 mm) poden assignar-
se XX

• (2): en presència de tensió elèctrica no són acceptables com a agents
extintors l’aigua a raig, l’escuma.

• La resta dels agents extintors podran utilitzar-se en aquells extintors que
superin l’assaig dielèctric normalitzat.

Taula 2.8. Agents extintors en extintors i la seva adequació a les diferents classes de foc

Agent extintor Classes de foc

A B C D

Aigua polvoritzada (2) XXX X

Aigua a raig (2) XX

Pols BC (convencional) XXX XX

Pols ABC (polivalent) XX XX XX

Pols específics metalls XX

Escuma física (2) XX XX

Diòxid de carboni (1) X X

Hidrocarburs halogenats (1) X XX

2.3.3 Característiques dels agents extintors

La capacitat extintora d’un agent està directament relacionada amb les seves
característiques físiques i químiques. Evidentment, no tots els agents presenten
les mateixes. A continuació, s’exposen les característiques més importants dels
diferents agents extintors: aigua, escumes, anhídrid carbònic, nitrogen, pols
extintors i hidrocarburs halogenats.

• Aigua. Actualment, l’aigua és l’agent extintor més utilitzat en els focs
importants d’edificis o materials sòlids. Si tenim present el tetraedre del
foc, podem assegurar que l’aigua actua sobre el comburent i sobre la
temperatura:

– Actuacions sobre la temperatura. Quan apliquem aigua sobre el
foc, aquesta canvia d’estat físic, i passa de líquid a vapor. En aquest
canvi, l’aigua roba calories al medi, en aquest cas l’incendi. És a dir,
disminueix la temperatura.
L’aigua també s’utilitza per disminuir la calor que desprèn l’incendi
que pot incidir sobre elements estructurals pròxims. Pel que fa a
l’actuació sobre la temperatura, podem dir que actua per refredament.

– Actuacions sobre el comburent. Quan apliquem aigua sobre un
foc i canvia d’estat (passa de líquid a vapor) augmenta de volum.
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Els agents escumosos són
substàncies proteiques,

fluoroproteiques, sintètiques,
antialcohol...

Aquest augment provoca un desplaçament de l’oxigen (comburent) i
una extinció de l’incendi. En aquest cas, podem dir que l’aigua actua
per sufocació.

• Escumes. Les escumes són emulsions d’un gas en aigua que contenen un
producte tensoactiu que facilita la penetració i redueix la seva capacitat de
diluir-se. Actuen de dues maneres: per refredament sobre la temperatura,
ja que provoquen una absorció de calor sobre la superfície en què són
projectades, i alhora actuen per sufocació sobre el comburent, ja que
produeixen una capa flotant sobre la superfície dels líquids combustibles
que els impedeix el contacte amb l’aire.

Hi ha dos tipus d’escumes, les químiques i les físiques.

– Les escumes químiques són les generades per una reacció química
en mesclar uns productes determinats amb l’aigua. Cada vegada
són menys utilitzades, ja que tenen una posada en marxa lenta i són
corrosives.

– Les escumes físiques, es formen per un procediment mecànic, per la
mescla d’uns agents escumosos amb aigua, els quals, en incorporar-
s’hi aire, produeixen una escuma.

Característiques i usos de les escumes

Les escumes físiques s’adhereixen a les superfícies verticals i horitzontals, i formen capes
que les aïllen de l’aire impedint que l’aire entri en contacte amb l’incendi.

Les escumes són acceptables per a focs de classe B, líquids combustibles, greixos, olis,
pintures, etc., i són adequades si es tracta de fusta, paper, teixits, si no hi ha tensió
elèctrica. Són d’aplicació en l’exterior contra focs importants de líquids inflamables, ja sigui
en dipòsits, col·lectors o grans superfícies.

Les escumes de baixa expansió s’utilitzen en incendis de classe B; les de mitjana expansió
s’utilitzen en incendis d’espais confinats poc accessibles; i les d’alta expansió s’utilitzen en
cas d’inundació total en zones de difícil accés, per la calor excessiva, com soterranis.

• Diòxid de carboni (CO2). Conegut com a neu carbònica, perquè s’expansi-
ona formant una neu. El CO2 és un gas que a temperatura ambient és un gas
incolor, inodor i insípid. Actua bàsicament per desplaçament de l’oxigen,
és a dir, per sufocació, i en menor grau per refredament.

És un agent acceptable per a focs líquids i materials sotmesos a tensió
elèctrica. No s’ha d’utilitzar per a focs de tipus D, ja que alguns metalls
poden provocar reaccions químiques no desitjables sobre el CO2). i
provocar un avivament de la flama.

És recomanable per a la protecció de màquines, transformadors, laboratoris,
equips electrònics, garatges, etc.

• Nitrogen (N2). És un gas incolor, inodor i insípid que actua per sufocació
en desplaçar l’oxigen de l’aire. S’utilitza com a gas inert per impossibilitar
l’incendi en tancs de productes inflamables.

• Pols extintors. Compostos bàsicament per bicarbonat de sodi (CO3HNa)
i bicarbonat potàssic (CO3HK) amb additius que milloren la fluïdesa i
l’estabilitat. Existeixen diversos tipus de pols extintors:
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• Pols secs normals (BC): actuen per inhibició, impedint la reacció en cadena,
per refredament, absorbint una gran quantitat de calor, i per sufocació, ja que
els gasos que desprenen en la seva actuació desplacen l’oxigen. S’utilitza
bàsicament en l’extinció de líquids inflamables i gasos inflamables (focs de
tipus B i C), tot i que també poden utilitzar-se en focs de tipus elèctric.

– Pols polivalents (ABC) a base de fosfat monoamònic (PO4H2NH4):
la seva forma d’actuar és igual que la dels pols secs. Actuen sobre focs
A, B i C i fins i tot en instal·lacions elèctriques de fins a 1.000 V.

– Pols extintors especials per a metalls: existeixen pols especials per
a l’extinció de metalls alcalins i per a focs de ferritja d’alumini o de
magnesi. Convé l’assessorament del fabricant. En general pot utilitzar-
se la sorra seca.

• Hidrocarburs halogenats. Es coneixen amb el nom d’halons. Són
productes químics derivats del metà (CH4) i de l’età (C2H6), en els quals
s’han modificat les seves propietats per convertint-se en un agent extintor.
Com a primera actuació, tenim la inhibició de la flama, impedeix la reacció
en cadena, i com a segona actuació la sufocació, perquè desplacen l’oxigen.

Arran de la prohibició de la utilització dels halons, s’han desenvolupat
substituts, entre els quals podem trobar:

– Els agent nets, que no deixen rastre i no són conductors de l’electricitat,
com: FC-3110 (perfluorobutà) HBFC-2231 (bromodifluorometà).

– Els agents inerts, que actuen per sufocació, com l’argó, el nitrogen o
el diòxid de carboni.

Haló 1301-BrCF3-trifluorbromometà

Encara el podem trobar per:

• Protegir cabines de tripulacions, góndoles de motor, bodegues de càrrega seca i inertització
de dipòsits de combustible.

• Zones ocupades per personal i compartiments de motors de vehicles militars terrestres i bucs
de guerra.

• Per inertitzar zones ocupades on pugui haver-hi fuges de líquids i/o gasos inflamables en el
sector militar, el petrolier, el del gas, el petroquímic i els bucs de càrrega existents.

• Per inertitzar tripulacions de control i de comunicació de les forces armades o altres formes
de seguretat nacional.

• Per inertitzar zones amb risc de dispersió de material radioactiu.

Font: annex VI, Reglament (CE) n° 1005/2009 del Parlament Europeu i de Consell, de 16
de setembre de 2009, sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó.

2.3.4 Instal·lacions extintores

Existeixen diferents tipus d’instal·lacions i de sistemes d’extinció (com es pot
veure en la figura 2.3) que es poden classificar de maneres diferents, segons
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Cada extintor és adequat
per a cada tipus d’incendi.

la proporció del foc o l’incendi que controlen: conats d’incendi o incendis de
grans proporcions. Els sistemes que controlen incendis de grans proporcions són
sistemes fixos d’extinció d’incendis. Tots han de complir les especificacions del
Reial Decret 513/2017, Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.

Dins de cada sistema n’existeixen de diferents tipus, segons diferents paràmetres;
com poden ser l’estat dels agents o els tipus d’instal·lacions.

Figura 2.3. Classificació dels tipus d’instal·lacions extintores i extintors

Normativa actualitzada aplicable a Catalunya

Per tenir sempre actualitzada la normativa tècnica que determina les condicions de
seguretat en cas d’incendi dels edificis i establiments a Catalunya, podeu consultar la secció
de prevenció d’incendis dels Departament d’interior tinyurl.com/u53bx7d4.

Extintors

Els extintors es poden classificar de diverses maneres: pel seu pes, per la
substància extintora, pel seu sistema de pressurització...

Un extintor és un recipient (tipus ampolla) que conté un agent extintor que
pot ser projectat sobre l’incendi mitjançant una pressió interna que s’exerceix
dins el recipient.

Si ens fixem en el seu pes, els extintors es classifiquen en:
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Podeu consultar l’RD
2060/2008 del reglament
d’equips a pressió, als
“Annexos” d’aquest
apartat.

• Extintors portàtils: concebuts per ser utilitzats i portats a la mà, el pes de
la càrrega de l’agent extintor més el cos de l’extintor és igual o inferior a 20
kg.

• Extintors portàtils dorsals: extintors que es poden portar a l’esquena, el
seu pes és inferior a 3 kg.

• Extintors mòbils sobre carros: extintors que van muntats sobre carros amb
rodes (regulats per la norma EN 1866).

Segons l’agent extintor que utilitzem, els extintors es classifiquen en els grups
següents (vegeu la taula 2.9):

• Extintors d’aigua.

• Extintors de pols químics.

• Extintors d’escuma química.

• Extintors de CO2.

• Extintors d’halons.

Taula 2.9. Extintors segons la substància extintora i la forma d’impulsió

Tipus
d’extintor

Característiques Formes d’impulsió Utilitzat per

Extintors
d’aigua

Poden ser d’aigua
polvoritzada o a raig.
No són útils per a
instal·lacions elèctriques,
excepte si les
instruccions indiquen el
contrari.

Mitjançant un gas a pressió incorporat al cos de
l’ampolla o amb una ampolla auxiliar.

Són molt adequats per a focs de tipus A, sense
tensió elèctrica.
Poden utilitzar-se per a focs de tipus B.

Extintors
de pols

Poden incorporar pols
secs, pols polivalents o
pols especials.

Mitjançant la impulsió a pressió d’un gas com el
diòxid de carboni o nitrogen, que es troben a
l’interior o exterior (segons el model).
Mitjançant la pressió incorporada en la mateixa
ampolla.

Els de pols secs:
• Són molt adequats per a focs de classe B i
adequats per als de classe C.
• Poden utilitzar-se per a focs de tipus elèctric.
Els de pols polivalents són adequats per a focs de
tipus A, B i C i fins i tot algunes instal·lacions
elèctriques, si l’extintor ho específica.
Els de pols específics per a metalls són útils per a
focs de tipus D.

Extintors
d’escuma

Poden ser d’escuma
física o química.

Els d’escuma química actuen per la pressió que fa
l’escuma dins l’ampolla, quan es produeix una
reacció química que provoca l’expansió.
En els d’escuma física, l’expansió es dóna gràcies
a un ampolleta d’anhídrid carbònic, o bé per la
pressió permanent incorporada per un gas.

Adequats per a focs de classe B: líquids
combustibles, greixos, olis, pintures i focs de tipus
A sense tensió elèctrica.
No es poden utilitzar en corrents elèctrics.

Extintors
de diòxid

de carboni

Mitjançant CO2. Mitjançant una pressió que fa el mateix CO2 , ja
que es troba liquat dins l’ampolla.

Acceptables per a petits focs de classe B.
Per a focs en instal·lacions elèctriques.
Per tal de protegir màquines, laboratoris.

Extintors
d’haló

Mitjançant halons
(solament en els casos
autoritzats).

Mitjançant una pressurització prèvia, gràcies a un
gas a pressió, o per la mateixa pressió del gas.

Acceptables per a focs de classe A, i adequats per
a focs de classe A amb una profunditat màxima de
5 mm.
Recomanables per a la indústria electrònica i
elèctrica.
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Segons el sistema de pressió utilitzat, la Instrucció tècnica complementària ITC-
MIE-AP5 sobre extintors d’incendis classifica els extintors portàtils en:

• Extintor permanentment pressuritzat: l’agent extintor proporciona la
seva pressió d’impulsió, com ho fan els d’anhídrids carbònic. L’agent
extintor es troba en estat líquid i gasós, com els hidrocarburs halogenats, en
què la pressió d’impulsió s’aconsegueix mitjançant la seva pròpia tensió de
vapor amb ajuda d’un altre gas propel·lent, com el nitrogen afegit durant la
fabricació o la recàrrega de l’extintor. La pressió d’impulsió s’aconsegueix
mitjançant l’ajuda d’un gas propel·lent.

Aquells en què l’agent extintor és líquid o sòlid pulverulent, en què la pressió
d’impulsió s’aconsegueix amb l’ajuda d’un gas propel·lent, inert, com el
nitrogen o el diòxid de carboni, afegit en el recipient durant la fabricació
o recàrrega de l’extintor. Només quan l’agent extintor sigui aigua, amb
additius o sense, es podrà utilitzar com a gas propel·lent l’aire. En la figura
2.4 es pot veure un exemple d’extintor d’aquesta modalitat.

Figura 2.4. Extintor d’incendis de pressió permanent

• Extintor de pressió no permanent: són extintors en què l’agent extintor
és líquid o sòlid pulverulent, i la seva pressió d’impulsió s’aconsegueix
mitjançant un gas propel·lent, inert, com el nitrogen o el diòxid de carboni,
contingut en una ampolla o cartutx, que aporta la pressió de pressurització
en el moment de la utilització de l’extintor.

També són aquells extintors en què l’agent extintor és líquid i la seva pressió
d’impulsió s’aconsegueix per un gas produït per una reacció química que té
lloc en l’interior del recipient en el moment de la seva utilització. En la
figura 2.5 es pot veure un exemple d’un extintor d’incendis de pressió no
permanent amb ampolleta interior.
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El sistema sec de ruixador
és molt adequat si hi ha risc
de gelades.

Figura 2.5. Extintor d’incendis de pressió no permanent
amb ampolleta interior

L’emplaçament dels extintors permetrà que siguin fàcilment visibles i
accessibles, estaran situats pròxims als punts on s’estimi una probabilitat més
gran d’iniciar-se l’incendi, si és possible, pròxims a les sortides d’evacuació
i, preferentment, sobre suports fixats a paraments verticals, de manera que
la part superior de l’extintor quedi situada entre 80 i 120 cm del terra.

Ruixadors automàtics d’aigua o ’sprinklers’

El ruixador va associat a una xarxa de distribució d’aigua i a un sensor que envia
un senyal quan detecta el foc a una unitat de control i aquest allibera aigua; és
un sistema, per tant, trivalent. Si les canonades estan plenes d’aigua a pressió, el
sistema és humit, i si, en canvi, estan plenes d’aire, i l’aigua hi penetra gràcies a
la depressió que es produeix quan es trenca el ruixador, és un sistema sec.

Els ruixadors són dispositius d’extinció automàtica ancorats al sostre i que
distribueixen aigua en la zona on s’ha produït l’incendi. El conjunt està
format per sistema de detecció, alarma i extinció.

Poden subministrar aigua de forma esfèrica, com els convencionals, o en forma de
paràbola, com els de polvorització. Poden anar muntats o penjats del sostre.

L’ús de ruixadors està molt indicat en llocs on la detecció ha de ser ràpida i
l’acció immediata, com és el cas de magatzems, pàrquings de centres comercials,
etc. L’acció d’aquests dispositius és trivalent: detecció, alarma i extinció. Això
comporta una unitat de control, una xarxa de canonades i l’abastiment d’aigua.

Els ruixadors cobreixen àrees entre 9
i 16 m2.
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Boques d’incendi equipades (BIE)

El sistema de boques d’incendi equipades està compost per una font d’abastament
d’aigua, una xarxa de canonades per a l’alimentació de l’aigua i les boques
d’incendi equipades (BIE) necessàries.

Les boques d’incendi equipades són instal·lacions fixes contra incendis
formades per una mànega enrotllada que es troba tancada dins d’un armari i
que està connectada a una xarxa de distribució d’aigua.

Les boques d’incendi poden ser de tres tipus, segons el diàmetre de la mànega:

• BIE de 45 mm: té una longitud de 15 m, és de material flexible i s’ha de
desplegar totalment en el moment de la seva utilització.

• BIE de 25 mm: pot tenir dues longituds, de 20 m i de 30 m, és semirígida
i no cal desplegar-la totalment per a la seva utilització.

• BIE de 12 mm (alta pressió): en la seva instal·lació s’estableix una distància
entre BIEs de 50 metres, si bé permeten utilitzar mànegues de 30 metres per
les BIEs de mànega semirígida.

Totes les BIE presenten els elements següents:

Boca d’incendis equipada de 45 mm.

• Broquet: per on surt l’aigua. Ha de permetre regular el raig d’aigua, i ser
resistent als esforços mecànics.

• Mànega: és la mànega pròpiament dita, que pot ser de diàmetre 45 o 25
i que per un extrem disposa d’un ràcord per a la connexió de la llança i el
broquet, i per l’altre estarà connectat a la xarxa.

• Suport: on anirà enrotllada o sustentada la mànega. El suport haurà d’estar
fabricat per suportar el seu propi pes i el de la mànega. Pot ser del tipus
carret (debanadora) per tal d’enrotllar-hi la mànega, o del tipus plegadora,
per guardar la mànega fent un zig-zag.

• Ràcord: per unir els diferents elements de la boca d’incendis.

• Vàlvules: la seva obertura permetrà el pas de l’aigua cap a la mànega. Han
de ser resistents a l’oxidació i a la corrosió.

• Manòmetre: per mesurar la pressió de l’aigua.

• Armari: caixa de protecció dels elements, on aniran guardats tots els
elements de la BIE. L’armari és de metall i té la porta de vidre per tal
de veure el contingut de l’interior, i serà prou ampli per permetre el
desplegament ràpid de la mànega. Les mànegues de 25 mm no han de portar
armari obligatòriament.
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Hidrants

Prop dels hidrants hi haurà un
armari metàl·lic o caseta de fusta
que ha de servir per guardar-hi
els equips que s’hagin d’utilitzar.
Els hidrants poden ser propis de
l’establiment o bé públics, és a
dir, propietat de l’ajuntament o
entitat que es faci càrrec, com a
dotació prevista en els plans
urbanístics.

Hidrants d’incendi

Hidrant subterrani

Els hidrants són exteriors en la seva majoria (fora dels edificis), o interiors (dins
dels edificis). Els interiors s’instal·len quan no existeixen els exteriors. Els
hidrants estan constituïts per:

• Un cos,que disposa de les sortides d’aigua pertinents, i on s’acoblen les
sortides d’aigua.

• Ràcords, per tal d’aconseguir aquest acoblament; s’hauran d’ajustar a la
normativa UNE 23400 i UNE 23091.

• Vàlvules de pas d’aigua.

Hidrant de columna

Els hidrants d’incendi són instal·lacions connectades a una xarxa d’aigua
que disposen en els seus extrems de preses d’aigua, però que no estan
equipades. Disposen de connexions per a mànegues i subministren aigua
a les mànegues que s’hi acoblen.

En el cas d’hidrants exteriors, les instal·lacions estan constituïdes per una font
d’abastament d’aigua, una xarxa de canonades per a l’alimentació d’aigua, i els
hidrants exteriors necessaris.

Segons l’article 3 de l’ANNEX I Característiques i instal·lació dels equips i siste-
mes de protecció contra incendis del Reial Decret 513/2017, sobre instal·lacions
de protecció contra incendis, (RIPCI) els hidrants són:

• Subterranis. amb marcatge CE, de conformitat amb la norma UNE-EN
14339.

• De columna, amb marcatge CE, de conformitat amb la norma UNE-EN
14384.

I han de seguir les especificacions tècniques marcades en el mateix article.

Anotacions respecte el RIPCI del Reial Decret 1942/1993

L´anterior RIPCI (R.D. 1942/1993) definia coma tipus d’hidrants:

• Hidrant amb arqueta: amb una única boca de sortida d’aigua de 100 mm o dues de 70 mm.
Han de complir les especificacions de la norma UNE i les normes concretes del municipi on
s’instal·len, si aquest disposa de normativa específica sobre hidrants.

• Columna hidrant exterior (CHE): prevista d’un mínim de tres boques de sortida d’aigua els
diàmetres de les quals poden ser de 80, 100 o 150 mm, i les boques de sortida de 45, 70 o
100 mm. Han de complir les especificacions de les normes UNE. Els més habituals són els
de 100 mm en nuclis urbans (els de 80 mm se solen reservar als nuclis antics).

La redacció difererent dels tipus d’hidrants, no obstant, no fa que siguin diferents dels
especificats al nou RIPCI. Els subterranis estan colocats sota terra amb una arqueta o
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La presa d’alimentació de la
columna seca ha

d’instal·lar-se al costat de
l’accés principal a l’edifici.

similar (l’arqueta sol ser quadrada), i les columnes hidrants, són sempre exteriors, és a dir
s’aboquen per sobre de la terra.

El nou RIPCI el que fa és canviar les especificacions de disseny de les boques de sortida,
que pasa a exigir que aconsegueixin un coeficient de flux Kv (pressió en bar i cabal en m3
/ h), en funció de les connexions d’entrada, de les sortides i del seu nombre.

Columna seca

La columna seca disposa de dues boques de sortida en cada planta, i d’una
presa d’alimentació en l’accés a l’entrada principal de l’edifici, a fi que es pugui
connectar amb el servei d’extinció d’incendis.

La presa d’alimentació de la columna seca es troba dins d’un armari metàl·lic
pintat de blanc amb una inscripció on es pot llegir: ÚS EXCLUSIU BOMBERS,
amb lletra vermella.

La columna seca està formada per una conducció normalment buida que va
des de la façana fins als diferents pisos a través, generalment, de la caixa de
l’escala.

El Codi tècnic d’edificació obliga a instal·lar columnes seques en tots els edificis
en què l’alçada d’evacuació excedeixi els 24 m, i els 15 m en cas d’edificis
hospitalaris.

El Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RD
2267/2004) estableix l’obligatorietat d’instal·lar columnes seques en establiments
industrials si són de risc intrínsec mitjà o baix, i la seva alçada d’evacuació és de
15 m, o superior, en recintes d’escales o en vestíbuls previs a les escales.

Sistemes d’escuma física

El sistema d’escuma física consta dels elements següents:

• Una xarxa de canonades d’aigua: font de subministrament d’aigua.

• Dosificador, que subministra l’agent escumogen.

• Dipòsit,que conté l’agent escumogen, que es barrejarà amb l’aigua i formarà
la solució escumant.

• Generador d’escuma, que fabrica les bombolles que es barrejaran amb la
solució anterior.

Les escumes actuen per sufocació, aïllant el comburent del combustible.
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Si voleu més informació
sobre les instal·lacions de
protecció contra incendis,
podeu consultar l’RD
513/2017 en la secció
“Annexos” del web del
mòdul.

Els sistemes d’escuma física són instal·lacions que subministren escumes
que s’apliquen sobre l’incendi. Les escumeses caracteritzen pel grau o
coeficient d’expansió, que és la relació entre el volum final de l’escuma i
l’inicial de la dissolució d’escumat.

Les escumes es poden classificar segons el grau d’expansió en els tipus següents:

• Escumes de baixa expansió, quan el grau d’expansió es troba entre 3 i 30,
s’utilitzen en líquids inflamables i combustibles.

• Escumes de mitjana expansió, quan el grau d’expansió es troba entre 30
i 250, en incendis de sòlids i líquids que requereixin inundació total en
recintes amb maquinària

• Escumes d’alta expansió, quan el grau d’expansió es troba entre 250 i
1.000. S’apliquen per inundació total en grans volums en diversos nivells,
especialment en recintes tancats.

Segons la seva actuació en l’extinció, les escumes es classifiquen en les categories
següents:

• Convencionals: formant una capa d’escuma.

• Formadores de pel·lícula aquosa (AFFF): formant una pel·lícula sobre el
combustible.

• Escumes antialcohol: mitjançant la formació d’un precipitat, que protegeix
l’escuma.

Monitors

Aquests aparells tenen un radi d’acció de 360° i poden tenir un moviment vertical
per dirigir el raig d’aigua. S’utilitzen per protegir materials combustibles en
vagons de tren, tancs d’emmagatzemament de líquids i gasos inflamables. Alguns
poden ser mòbils.

Els monitors són uns aparells fixos que poden llançar un volum important
d’aigua, o escuma, a grans distàncies si estan dotats d’un sistema adjunt.

Instal·lacions fixes

Hi ha quatre tipus d’instal·lacions fixes:

• Sistema d’extinció amb pols.

• Sistema d’extinció amb diòxid de carboni o altres gasos.



Emergències 58 Foc

Instal·lacions fixes i
automàtiques

Aquests sistemes els utilitzarem
quan tinguem assegurada

l’evacuació i la seguretat de les
persones que són dins el local.

Compte amb els gasos
inflamables!

Les instal·lacions fixes i
automàtiques d’extinció amb

gasos poden generar
descàrregues electroestàtiques i
provocar guspires en ambients

amb vapors i gasos inflamables.

Aerosol condensat

Està compost per partícules
sòlides molt petites.

Generalment mesuren menys de
10 microns de diàmetre. És a dir,

partícules cent vegades més
petites que 1 mil·límetre.

• Sistema d’extinció per aigua nebulitzada.

• Sistema d’extinció per aerosols condensats.

L’accionament del sistema d’extinció amb pols pot fer-se manualment, tot i que
el més habitual és automàticament, a partir d’un sistema de control de detecció
automàtica.

Les instal·lacions fixes i automàtiques d’extinció amb pols són instal·lacions
que consten d’una xarxa fixa de canonades que tenen l’origen en un dipòsit
de subministrament de pols, i el final en una sèrie de broquets de descàrrega
situats en llocs amb risc d’incendi.

Els més habituals són els spinklers de 12 kg de càrrega, suspesos a una alçada entre
2 i 2,5 m del possible focus d’incendi. Altres tipus són els extintors de descàrrega
automàtica, situats sobre l’equip o material que cal protegir.

Per altra banda, les instal·lacions fixes i automàtiques amb diòxid de carboni
o altres gasos poden descarregar diferents concentracions d’agent extintor. En
funció de la quantitat d’agent extintor que descarreguen, tenim:

• Sistemes d’inundació total: són sistemes que descarreguen la concentració
requerida en un recinte tancat.

• Sistemes d’aplicació local: instal·lacions que descarreguen l’agent extintor
directament sobre els equips que cal protegir en espais oberts, o tancats de
poca estanquitat.

• Sistemes de mànegues manuals: instal·lacions fixes amb contenidors,
canonades i mànegues flexibles d’alta pressió amb llances per a l’aplicació
manual en l’incendi.

Les instal·lacions fixes i automàtiques amb diòxid de carboni o altres gasos
actuen per inundació del local.

El sistema per aigua nebulitzada és un sistema de lluita contra incendis con-
nectat a un subministrament d’aigua, equipat amb un o més filtres capaços de
descarregar aigua nebulitzada. És una nova alternativa que apareix al RIPCI
(RD 513/2017) a per aquelles instal·lacions que venien fent servir sistemes fixos
d’extinció mitjançant agents gasosos i ruixadors d’aigua.

Finalment, el sistema per aerosols condensats és un nou sistema d’extinció que
apareix al RIPCI (RD 513/2017) i que empra l’aerosol condensat en estat sòlid.
Quan s´hi aplica una font de calor o bé energia elèctrica, el compost sòlid esdevé
un aerosol gasós que s’expandeix molt ràpidament. La seva eficàcia extintora és
elevada.

De fet, es tracta d’un sistema que empra unitats d’aerosols condensats similars a
les utilitzades manualment, només que instal·lades en un sistema fix.
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A l’apartat “Com fer un pla
d’emergències” de la
unitat “Eines per realitzar
un pla d’emergències”
veureu com el pla
d’evacuació s’insereix
dintre del pla
d’emergències.

Aquests tipus de protecció activa contra incendis es poden fer servir en diversos
àmbits, i poden ser especialment indicats per a lloc on cal una actuació molt ràpida
per preservar elements físics de gran valor, com podrien ser:

• Centres de dades i de documentació.

• Magatzems.

• Maquinària.

Mantes ignífugues

El RIPCI (RD 513/2017) incorpora també la novetat de disposar de les mantes
ignífugues com a element de protecció activa contra el foc.

Les mantes ignífugues són làmines de material flexible destinades a extingir focs
petits per sufocació.

La norma UNE - EN 1869/1997 estableix els seus requisits de disseny, homologa-
ció, ús, instal·lació i manteniment.

S´ha de preveure en quins llocs concrets té interès tenir aquest recurs i, com els
altres elements de protecció activa contra el foc, el seu emplaçament ha d’estar
senyalitzat.

2.4 Evacuació

Entenem per evacuació l’acció d’abandonar un edifici per part dels integrants i
confinar-se en un altre espai més segur.

Els edificis han de disposar dels mitjans d’evacuació adequats perquè els ocupants
puguin abandonar-ho o aconseguir un lloc segur dins del mateix en condicions de
seguretat (exigència bàsica de seguretat en cas d’incendi núm. 3 de l’art.11 del
CTE).

L’eficàcia del pla d’evacuació dels edificis és determinant a l’hora de salvar
vides. L’acció d’evacuació es desenvolupa després de la detecció i alarma de
l’emergència donada. El temps de l’evacuació depèn del tipus d’activitat que
s’hi realitza (docent, administrativa...), del tipus d’edifici, de la capacitat de pas
de les vies, i està establert en les diferents normatives. S’ha de disposar de pla
d’evacuació per tal de protegir-nos d’incendis i d’explosions.

L’evacuació té una entitat pròpia dintre de l’estudi de les emergències. Tant és així,
que els plans d’emergència se solen anomenar “pla d’emergència i evacuació”.
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Per saber-ne més...

... podeu consultar els enllaços
següents: tinyurl.com/khr92e22,
tinyurl.com/taswannv i
tinyurl.com/48m6dtud.

3. Utilització dels mitjans de protecció contra incendis

Quan parlem dels mitjans o instal·lacions de protecció contra incendis (PCI) estem
parlant de sistemes de protecció activa.

Els mitjans de PCI els trobem en tres àmbits d’actuació:

1. Alerta, quan el mitjà PCI serveix per assabentar tant els serveis d’emergèn-
cia com el conjunt de persones presents a la instal·lació de la situació, i així
poder iniciar les actuacions següents de manera coordinada. Els detectors
contra incendis i els avisadors manuals s’encarreguen d’enviar els senyals
d’alerta.

2. Protecció, quan el mitjà PCI serveix per permetre l’evacuació de les
persones i la intervenció dels serveis d’emergència, confinant el foc el major
temps possible en l’espai on es declara. En aquest àmbit entrarien els
ventiladors extractors de fum per permetre l’evacuació amb un nivell de fum
que permeti la sortida de l’edifici i les mesures preses per al confinament
del foc, com el tancament de portes.

3. Extinció, quan el mitjà PCI serveix per eliminar el factor de risc. En aquest
apartat ens detindrem en l’estudi dels que serveixen per a aquesta funció.

Per tal que les instal·lacions o els mitjans d’extinció d’incendis funcionin correc-
tament i se’n pugui treure el màxim profit cal que les utilitzi personal entrenat i
familiaritzat amb l’ús d’aquests equipaments. Només així se’n podrà garantir la
màxima eficàcia.

La instrucció a través de la formació inicial i de reciclatge per al personal
de les empreses és fonamental perquè els mitjans de PCI siguin eficaços quan
sorgeixen les emergències.

A les empreses, la formació en emergències sempre compta amb un espai dedicat
al coneixement d’equipaments que necessiten poc entrenament per ser utilitzats,
que coincideix amb els equipaments dissenyats per sufocar o refredar el foc quan
hi ha un conat d’incendi (incendi petit) i, per tant, fàcilment controlable amb
l’acció del personal i els mitjans de protecció manejables per ells.

Entre aquests mitjans d’extinció manejables pel personal tindríem:

• Extintors

• Mantes ignífugues

• Altres: tancament de portes i finestres, tapadores (quan es troba dins un
recipient), sorra...
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Reflexió sobre el control inicial de l’incendi

L’ús eficaç dels mitjans d’extinció que poden fer servir els mateixos treballadors evita moltes
vegades que l’incendi esdevingui major.

Sembla evident la importància que provoca evitar una eventual propagació de l’incendi: es
produeix pèrdua d’eines, de mobiliari i/o maquinària, que al seu torn comporta pèrdues
econòmiques a l’empresa, tant derivades dels costos de la reposició dels mitjans de
producció malmesos com de les hores laborables perdudes per afrontar els treballs de
recuperació o, com a mínim, de les hores perdudes per no poder treballar quan l’empresa
perd temporalment part o tota la seva capacitat de producció.

En el pitjors dels casos, l’incendi provoca pèrdues molt importants tant materials com
humanes. Les conseqüències de les pèrdues més greus poden provocar costos tan elevats
que poden comprometre la viabilitat de l’empresa. Això pot passar quan s’han d’assumir els
costos de la pèrdua d’instal·lacions i/o maquinària molt especialitzada i costosa, o bé danys
a persones que, per ser la seva quantitat i/o gravetat, comportin reparacions econòmiques
molt altes als afectats.

Actualment, i malgrat els mitjans passiu i actius de PCI, els incendis encara suposen un
problema greu per a l’empresa que el pateix, com podeu veure en la figura 3.1.

No és estrany, doncs, que la legislació contra incendis sigui molt anterior a la Llei de
prevenció de riscos laborals (1995). Ja a l’any 1981 tenim el Reial decret 2059/1981, que va
aprovar la primera norma bàsica d’edificació específica per a PCI anomenada «Condicions
de protecció contra incendi en els edificis», que preveia, si reproduïm textualment el text
original, les condicions que havien de complir els edificis per prevenir, detectar i extingir els
incendis, així com per permetre la més ràpida i segura evacuació d’aquells.

Tots aquests conceptes romanen vigents fins al dia d’avui, en el contextos de la protecció
passiva i activa contra incendis.

Figura 3.1. Import mitjà de les indemnitzacions a Espanya per incendi

Font: UNESPA. Informe ¡Fuego! Los incendios asegurados en 2019-2020

Quan el foc ja no es pugui controlar amb mitjans dissenyats per a conats d’incendi,
els edificis disposen de mitjans de gran abast per a la seva extinció, com són:

• Boques d’incendis equipades (BIE)

• Columnes hidrants

• Columnes seques

• Sistemes d’extinció automàtica
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UNE

UNE és l’únic organisme de
normalització a Espanya,
designat pel Ministeri
d’Economia, Indústria i
Competitivitat davant la
Comissió Europea. Està
autoritzat per a l’elaboració de
normes tècniques i les activitats
de cooperació internacional. En
trobareu més informació en el
seu web: www.une.org.

Aquests tipus d’instal·lacions són més complexes i són d’ús exclusiu per als serveis
oficials d’extinció (bombers). Cal un aprenentatge especialitzat per tal de poder-
les manipular.

Així mateix, i per a tots els sistemes d’extinció, és molt important la seva correcta
instal·lació i ubicació. Han d’estar ubicats en els llocs correctes per tal que
puguem fer-los servir quan els necessitem, i tots han de complir els requisits sobre
seguretat, marcatge i eficàcia per tal d’assegurar-nos que quan els utilitzem estaran
en condicions adequades.

Per la importància que tenen aquests aspectes tècnics es troben regulats legalment
a través de les normes Una Norma Espanyola (UNE) i dels reglaments aprovats
per Reials decrets (RD).

Un altre aspecte fonamental és el manteniment de tots aquests equips i ins-
tal·lacions. Per això, també a través de la legislació, es determinen revisions
periòdiques generals (normalment, anuals), revisions de manteniment a fons
(habitualment, triennals, quinquennals o cada 10 anys), així com, en alguns casos,
la vida útil màxima de la instal·lació, moment en què s’ha de llençar i canviar-la
per una de nova.

3.1 Els extintors: normativa, usos i ubicació

L’extintor és, probablement, l’equip més utilitzat en l’extinció d’incendis. Està
concebut perquè pugui ser portat i utilitzat a mà, tenint en condicions de funcio-
nament una massa igual o inferior a 20 kg.

Malgrat ser el més utilitzat i tenir un ús accessible, un ús incorrecte per part de
l’usuari farà que la seva eficàcia es vegi reduïda. Cada extintor porta enganxada
una etiqueta amb les instruccions d’ús, però tot i això l’usuari, dintre de la formació
de lloc de treball, ha d’adquirir coneixements sobre el seu funcionament i els seus
perills d’utilització, així com diferenciar els tipus d’extintors del seu centre de
treball en relació amb el combustible sobre el qual l’ha de projectar.

3.1.1 Utilització dels extintors

Una utilització incorrecta de l’extintor portàtil pot produir problemes que poden
dificultar l’extinció del foc, o poden produir lesions a la persona que l’utilitza. Les
etapes en la utilització dels extintors, de manera general, són (vegeu la taula 3.1):

1. Per tal de fer les comprovacions dels extintors abans d’utilitzar-los, primer
l’hem de despenjar per la maneta i deixar-lo dret sobre el terra.

2. Un cop al terra i amb l’extintor una mica inclinat, hem d’agafar la mànega
pel broquet. Comprovar que els dispositius de seguretat (disc i vàlvula)
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estan perfectament i no presenten cap risc per a l’usuari, i no hi ha cap
probabilitat d’una sortida incontrolada de l’agent extintor.

3. Treure el passador de seguretat tirant de l’anella, i pressionar la palanca
perquè surti una petita quantitat d’agent extintor .

4. Atansar-se al foc fins a un mínim d’1 m de distància, tenint en compte que:

• En cas que estiguem en un espai obert, ens hi hem d’apropar en la
direcció del vent.

• En cas d’estar en un interior:

– Primer hem de tocar les portes per veure si estan calentes o no.
– En obrir la porta, hem de fer-ho ajupits (perquè els gasos sortiran

per la part alta) i emparats per la porta (perquè no ens agafi la
flamarada).

– Hem de caminar ajupits i tenir present que la sortida estigui
coberta.

5. Dirigir el raig a la base de les flames. En cas d’incendis de líquids, cal pro-
jectar superficialment l’agent extintor efectuant una escombrada horitzontal
per evitar que la mateixa pressió d’impulsió pugui provocar un vessament
incontrolat del producte de combustió. Caldrà avançar gradualment des dels
extrems.

En general, l’extinció es realitza des dels primers plans fins als del darrere, i de la
part baixa a la part alta.

Taula 3.1. Etapes en la utilització dels extintors

1. Despenjar un extintor de la paret per la maneta 2. Agafar la mànega de l’extintor
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3. Petita descàrrega de comprovació de sortida de
l’agent extintor

4. Dirigir el raig a la base de les flames

En aquest vídeo del cos de bombers trobareu algunes de les instruccions descrites
anteriorment i altres consells per a una correcta utilització dels extintors portàtils:

https://www.youtube.com/embed/0-BIcqpgNJY?controls=1

3.1.2 Plaques i certificats dels extintors

Els diferents sistemes d’extinció d’incendis han de disposar d’un marcatge adequat
i d’acord amb la normativa vigent per tal de ser utilitzats. Cada un d’ells ha
de sotmetre’s a revisions periòdiques per tal de tenir la garantia que es troba
en perfectes condicions quan el vulguem utilitzar. Els extintors d’incendi, com
qualsevol aparell a pressió, s’hauran d’adaptar a l’RD 709/2015, pel qual s’esta-
bleixen els requisits essencials de seguretat per a la comercialització dels equips
a pressió. Han de portar el marcatge CE, acompanyat del número d’identificació
de l’organisme que notifica l’encarregat de la certificació, d’una etiqueta amb les
seves característiques, i d’una placa de disseny. Tant l’etiqueta de característiques
com la placa de disseny han d’estar redactades, com a mínim, en llengua castellana.
L’etiqueta de característiques ha de contenir la informació següent:

• Temperatura màxima i mínima de servei.

• Productes que contenen i quantitats.

• Eficàcia dels extintors portàtils, segons la norma UNE 23110.

• Tipus de foc pels quals no ha d’utilitzar-se.
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Revisions dels extintors

Les revisions de pressió es faran
cada 5 anys, i només es poden fer
quatre revisions; per tant, la vida
útil d’un extintor és de vint anys.
Passat aquest període, l’extintor

ha de ser substituït.

• Instruccions d’ús.

• Data i contrasenya corresponent al registre tipus.

Tots els extintors, excepte els extintors permanents pressuritzats en què l’agent
extintor proporciona la seva pròpia pressió d’impulsió, com els de CO2, han de
portar també una placa de disseny fixada de manera permanent. La placa de
disseny ha de contenir la informació següent (figura 3.2):

• Pressió de disseny (pressió màxima de servei).

• Número de la placa de disseny que s’assigni a cada aparell, i que serà
exclusiu de cada extintor.

• Data de la primera prova de pressió i de les proves successives, i la marca
de qui la realitzi.

Figura 3.2. Placa de disseny d’un extintor

A més, els extintors han de disposar d’un certificat de conformitat, segons l’esta-
blert al Reglament d’equips a pressió (RD 2060/2008) i l’establert al Reial decret
709/2015, sobre els requisits essencials de seguretat per a la comercialització dels
equips a pressió, i que ha d’incloure:

• Agent extintor i gas propel·lent que utilitza l’extintor, i la seva quantitat.

• Tipus de foc pels quals no s’ha d’utilitzar l’extintor.

• Limitacions o perills d’ús.

El fabricant, o el seu representant, de qualsevol dels estats membres de la Unió
Europea, o l’importador d’un extintor, està obligat a presentar davant l’òrgan
competent de l’administració un certificat estès per un organisme de control
facultat per a l’aplicació del Reglament d’aparells de pressió, en el qual s’acrediti
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L’estanquitat fa referència a
la qualitat d’estar tancat
hermèticament.

que l’extintor que es presenta es correspon amb el de la figura en el projecte
presentat pel registre tipus.

Per tal de sol·licitar les corresponents plaques de disseny que cal col·locar en els
extintors, tant nacionals com importats, s’haurà de presentar còpia del certificat
anterior.

3.1.3 Elements de seguretat i estanquitat en extintors

Per tal d’utilitzar amb seguretat i amb les màximes garanties els extintors, segons
els tipus, han de disposar d’una sèrie d’elements de seguretat que es troben
regulades per diverses normatives:

• Extintors permanentment pressuritzats en què l’agent extintor propor-
ciona la mateixa pressió: la vàlvula de descàrrega de gas, quan s’utilitzi
CO2, disposarà d’un disc de seguretat tarat a pressió de 18,63 MPa.

• Extintors sense pressió permanent: l’extintor anirà proveït d’una vàlvula
de seguretat a una pressió de 0,8 vegades la pressió de prova, sempre que
la seva capacitat sigui de tres litres. Les ampolles de diòxid de carboni de
capacitat superior a 0,4 litres, utilitzades en extintors en què l’agent extintor
és líquid o sòlid polvorent, que aconsegueix la pressió per un gas inert que
es troba en una ampolla o cartutx i aporta una pressió de pressurització en el
moment d’utilitzar-lo, disposaran d’un disc de seguretat tarat a una pressió
de 18,63 MPa.

• Tots els extintors han de portar un dispositiu adequat que pugui inter-
rompre temporalment la sortida de l’agent extintor un cop efectuat el tret.

Tots els extintors d’incendis i ampolles han de permetre la verificació de la seva
estanquitat a intervals regulars:

• S’ha de poder verificar la càrrega de les ampolles impulsores de diòxid de
carboni i els extintors de diòxid de carboni.

• Els extintors d’hidrocarburs halogenats es podran verificar, per pes o
mesurant la pressió interna (verificar per pes només és admès si hi ha una
pèrdua de l’1% de la massa total de l’extintor, que correspon a una pèrdua
de pressió de com a màxim el 10% de la pressió total a 20 ºC ± 2 ºC).

• Els extintors permanentment pressuritzats no inclosos en els apartats ante-
riors, han d’estar equipats amb un manòmetre que ha d’indicar que la seva
pressió no és inferior a la de funcionament.

• Tots els extintors de pressió incorporada i les ampolles han de sotmetre’s a
un assaig d’estanquitat quan siguin carregats o recarregats.
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3.1.4 Eficàcia dels extintors

L’eficàcia de l’extintor vindrà determinada per la seva idoneïtat a l’hora d’extingir
un o diversos incendis. Així, segons el tipus de foc que és capaç d’apagar, i estarà
indicada en una etiqueta en el mateix extintor, mitjançant un sistema basat en
números i en lletres:

• Les lletres indiquen el tipus de foc que és capaç d’extingir: A, B, C o D.
(vegeu la taula 3.2):

• Els número al costat de la lletra fa referència a la quantitat de combustible
que pot tractar per aquell tipus de foc.

Taula 3.2. Codis dels tipus de foc.
(*) Classificació segons la norma UNE-
EN2 1994/A1:2005

Codi Combustible (*)

A Sòlids

B Líquids

C Gasos

D Metalls especials

Assajos per a focs

Si partim de la base que disposem de l’extintor carregat amb l’agent adequat pel
tipus de foc que desitgem apagar, es pot afirmar que l’eficàcia d’un extintor és
proporcional a la grandària de foc que és capaç d’extingir. Per mesurar aquesta
eficàcia s’ha de comprovar quan combustible incendiat apaga.

Les proves s’han de realitzar per un laboratori acreditat per ENAC (Entitat
Nacional d’Acreditació), i per fer-ho, s’empra la classificació d’eficàcia segons
les LLARS TIPUS que pot apagar un extintor determinat.

Una llar tipus és una quantitat fixa d’un determinat combustible disposat
d’una forma preestablerta. Cada llar tipus està caracteritzada per un número
que representa la quantitat de combustible que constitueix la llar i una lletra
(A, B, C, o D), que indica la classe de foc a la que correspon el combustible.

La combinació tipus de foc i llar és necessària perquè l’usuari necessita poder
saber quin és l’extintor ha de fer servir segons el tipus de foc, però també quina
mida de foc pot dominar amb un extintor d’una eficàcia determinada o, en el seu
defecte, la quantitat màxima de combustible que pot considerar-se protegida.

La llar per a focs de classe A està formada per una estructura de base metàl·lica de
250 mm d’altura, 90 cm d’amplada, i de longitud variable (figura 3.3). Damunt
d’aquesta estructura es disposen una sèrie de biguetes de fusta de pi de secció
quadrada de 4 cm, de costat, en sentit longitudinal. Per sobre d’aquestes biguetes
se’n posen unes altres, en sentit transversal, de 500 mm de longitud.
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Per tal de dur a terme l’assaig, es disposa d’un recipient de dimensions més grans
a la de la llar. S’encén amb una certa quantitat de combustible (heptà) i després de
2 minuts de combustió es retira el recipient i es deixa que la fusta continuï cremant
6 minuts més (8 minuts en total). Passat aquest temps, es projecta el contingut de
l’extintor sobre el foc (l’extintor es pot buidar tot).

L’assaig es considera acceptable si no hi queda cap flama ni n’apareix cap durant
3 minuts.

Figura 3.3. Llars tipus A

En el cas del tipus A, el número indica la longitud en dm de les biguetes
longitudinals, i el nombre de biguetes de fusta de 500 mm que hi ha en cada capa.
Així, els codis d’eficàcia seran: 8A, 13B, 21B, 34B, 55B... En la taula 3.3 es
poden veure els significats de les eficàcies.

Les llars tipus B són recipients cilíndrics de xapa d’acer soldades i dimensions
indicades en la norma UNE 23-110-25. El recipient té el mateix gruix tant en la
base com en les parets.

L’assaig consisteix a posar una capa d’aigua amb les proporcions següents: 1/3
d’aigua i 2/3 de combustible. La profunditat de l’aigua és d’uns 10 mm, i la de
combustible d’uns 20 mm.
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Els extintors a la intempèrie
han de protegir-se perquè

no es facin malbé.

Taula 3.3. Eficàci-
es per a llars tipus A

Llar tipus Nombre de biguetes
de fusta de 500 mm
a cada capa transversal

Longitud (dm)
de les bigues
longitudinals

3A 3 3

5A 5 5

8A 8 8

13A 13 13

21A 21 21

34A 34 34

43A 43 43

55A 55 55

S’encén i es deixa cremar durant un minut. Desprès s’hi aplica l’extintor. El
número indica els litres de combustible normalitzat. Codis d’eficàcia: 8B, 13B,
21B, 34B, 55B...

Es considera vàlid l’assaig si repetint tres cop l’assaig se’n superen dos amb èxit.

Finalment, els focs de classe C i D no tenen un número identificatiu, només hi
consta la lletra C i D. Antigament existien proves per tal de determinar l’eficàcia
en extintors per a focs de classe C, però actualment no.

3.1.5 Localització i emplaçament dels extintors

Les diferents normatives enumeren una sèrie de requisits sobre localització i
eficàcia dels extintors, segons les característiques dels locals que han de protegir.
Pel que fa a la situació dels extintors, podem dir el següent:

• Els extintors portàtils els situarem en llocs on creiem que existeix més risc
d’incendi, sempre que puguem instal·lar-los propers a la sortida i en llocs
de fàcil visibilitat i accés.

• Els extintors portàtils es col·locaran sobre suports fixos, de manera que la
part superior de l’extintor ha de quedar situada entre 80cm i 120cm sobre
el terra.

• Els extintors se situaran de manera que la seva utilització sigui ràpida i fàcil.

• Un extintor en l’exterior del local o de la zona, i proper a la porta d’accés,
podrà servir simultàniament a diversos locals o zones.

• Si es preveu que un extintor pot estar sotmès a danys físics, químics o
atmosfèrics, l’haurem de protegir adequadament.

• En tots els edificis (excepte habitatges unifamiliars) cada 15 m ha d’haver-hi
un extintor o cada 10 m en locals o zones de risc especialment alt.

En cada àrea, i segons el tipus de foc que hi podem arribar a tenir, s’estableixen
els paràmetres següents:
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• Per àrees amb perill de foc de tipus A i B. En la taula 3.4 podem veure
els paràmetres establerts per a cada tipus de foc.

Taula 3.4. Nombre i eficàcia dels extintors per àrees amb perill de foc de tipus A i B

Llar tipus A (*) Quantitat màxima de l’agent extintor

Pols ABC (kg) Aigua i escuma (litres)

5A 1 3

8A 2 6

13A 4 9

21A 6 -

27A 9 -

34A - -

43A 12 -

55A - -

Llar tipus B Quantitat d’agent extintor

Duració
mínima (s)

Pols (kg) CO2 (kg) Hidrocarbur
halogenats

Aigua i
escumes

(litres)

21 B 6 6 9 9 9

34 B 12 15 15 15 1

55 B 2 3 4 - 6

70 B 9 12 - 2 -

89 B 5 - - - -

113 B - - 1 2 4

144 B 6 - - - -

183 B - - 2 3 -

233 B - 6 - 9 -

89 B 6 6 9 9 9

113 B 12 15 15 15 1

2 3 4 - 6

(*) Quan la superfície que cal protegir és inferior a 300 m2 s’instal·larà, almenys, un extintor mòbil de l’eficàcia mínima per a cada grup

• Per a àrees amb perill de classe C i D. S’utilitzaran els extintors apropiats
per a perills de classe C i D, respectivament, i amb la distribució adequada.

3.2 Boques equipades d’incendis (BIE): característiques, usos i
ubicació

Les boques equipades d’incendi (BIE) permeten una resposta ràpida a l’emergèn-
cia, però el seu ús està restringit a professionals. Per tal de tenir-ne garantit l’ús,
cal que se sotmetin a un programa de manteniment, i a unes proves sobre el seu
funcionament, i cal emplaçar-los en el lloc adient.
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Quan no és possible tallar el
subministrament elèctric, no

es pot utilitzar una BIE.

La utilització de les boques equipades d’incendi no és fàcil, i per tant cal deixar-
ho en mans dels serveis d’extinció oficials (bombers). Sempre que sigui possible,
hem d’utilitzar aigua polvoritzada sobre el foc. Només utilitzarem aigua a raig si
ataquem el foc des de lluny. Els passos que cal seguir en la utilització d’una BIE
són els següents:

1. Tallar el subministrament elèctric.

2. Obrir la tapa de l’armari, o en cas que no sigui possible, trencar el vidre, i
treure el debanell cap a fora (en BIE de 45 mm no és possible treure’l).

3. Connectar la llança i la mànega, en cas que no ho estiguin.

4. Assegurar-se que la llança està totalment tancada i tirar fortament de la
mànega fins a desenrotllar-la completament. Si es tracta d’una BIE de 45
mm, desenrotllar-la completament.

5. En cas d’utilitzar una BIE de 45 mm, ha d’haver-hi dues persones a l’hora
de manipular-la, i una tercera persona, que n’obrirà la vàlvula. L’ideal és
que dues persones aguantin la mànega i la tercera direccioni la llança. Els
usuaris s’han de col·locar aproximadament a 1 metre de distància entre ells.

6. La vàlvula que permet la sortida de l’aigua s’ha d’obrir lentament i deixant
sortir un cabal d’aigua moderat.

Les boques d’incendi equipades aniran muntades damunt d’un suport rígid, i
l’alçada del seu centre estarà com a màxim a 1,50 m sobre el nivell del terra. En el
cas de BIE de 25 mm, poden tenir una alçada més elevada, sempre que el broquet
i la vàlvula d’obertura manual estiguin per sota d’1,5 m.

Es considera que el radi d’acció de la BIE ha de ser l’allargada de la seva mànega
més 5 m. S’han de situar, sempre que sigui possible, amb una separació que no
superi els 50 m, mentre que la distància de qualsevol punt de la zona que hem
de protegir fins a la BIE no ha de ser superior a 25 m. El nombre de BIE que
hem d’instal·lar ha de ser suficient per tal de cobrir tota la superfície que hem de
protegir. Es mantindrà als voltants de cada BIE una zona lliure d’obstacles que hi
permeti l’accés, i amb una maniobra sense dificultat.

El CTE estableix quina ha de ser la dotació de BIE en edificacions segons l’ús
que se’n faci (taula 3.5).

Taula 3.5. Edificis que han de disposar de BIE

Ús Condicions

General En zones de risc alt, en les zones on hi hagi risc perquè hi ha matèries
combustibles sòlides, BIE de 45 mm, excepte per residencial habitatge, que són
de 25 mm.

Administratiu Si la superfície construïda excedeix de 2.000 m2 , BIE de 25 mm.

Residencial públic Si la superfície construïda excedeix de 1.000 m2 o està previst un allotjament de
més de 50 persones, BIE de 25 mm.

Hospitalari En tots els casos, equips de 25 mm.

Docent Si la superfície construïda excedeix de 2.000 m2 , BIE de 25 mm.
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El cabal és el volum d’aigua
que circula per la mànega
per cada unitat de temps
[m3/s] o [l/min].

Podeu consultar el CTE,
en format PDF
descarregable, a la secció
“Annexos” del web del
mòdul.

Establiments industrials

En el cas d’establiments
industrials, per tal d’establir el
nombre d’hidrants exteriors i
BIE, hem de seguir el Reglament
de seguretat contra incendis en
establiments industrials (RD
2267/ 2004).

Taula 3.5 (continuació)

Ús Condicions

Comercial / Pública
concurrència

Si la superfície construïda excedeix de 500 m2 , BIE de 25 mm.

Aparcaments Si la superfície construïda excedeix de 2.000 m2 (excepte els aparcaments
robotitzats), BIE de 25 mm.

En aquest vídeo del cos de bombers de Leganés trobareu consells per conèixer
millor el funcionament i l’ús de les BIE:

https://www.youtube.com/embed/03gFPC3e2nc?controls=1

Pel que fa a les garanties d’utilització de les boques equipades d’incendis,
caldrà tenir present que la xarxa de canonades haurà de proporcionar, en el cas
més desfavorable, i durant una hora com a mínim, una pressió dinàmica mínima
de 2 bar en l’orifici de sortida de qualsevol BIE. Les condicions establertes de
pressió, cabal i reserva d’aigua hauran d’estar degudament garantides.

Els sistemes de BIE se sotmetran, abans de la posada en servei, a una prova
d’estanquitat i resistència mecànica: se sotmetrà la xarxa a una pressió estàtica
igual a la màxima de servei, i com a mínim a 980 kPa (10 Kp/cm2), mantenint la
pressió de prova durant dues hores com a mínim sense que apareguin fugues en
cap punt de la instal·lació.

3.3 Hidrants d’incendis: característiques, usos i ubicació

Les columnes hidrants a l’exterior (CHE) s’ajustaran a allò que estigui establert
en les normes UNE 230405 i UNE 23406. Els ràcords i les mànegues utilitzats
en les CHE caldrà que siguin aprovats, abans de la seva fabricació o importació,
mitjançant una certificació d’un organisme de control que possibiliti la col·locació
de la corresponent marca de conformitat amb les normes.

Els hidrants d’arqueta s’ajustaran a la norma UNE 23407, excepte en aquells
municipis que tinguin especificacions particulars sobre els serveis d’extinció.

Els hidrants han d’estar a la via pública en un lloc accessible per als bombers, i
han d’estar situats a 100 m de la façana (en línia recta). Han de subministrar, en la
condició més desfavorable, dos hidrants consecutius, un cabal d’aigua mínim de
1.000 l/min durant dues hores.

En la taula 3.6 es mostren els edificis que han de disposar d’un hidrant, com a
mínim, segons el Codi tècnic d’edificació (CTE).



Emergències 74 Foc

Taula 3.6. Instal·lació d’hidrants exteriors segons l’ús previst de l’edifici o establiment

Ús previst Hidrants

Residencial habitatge /
administratiu

Un, si la superfície total construïda està compresa entre 5.000 i 10.000 m2 . Un
més per cada 10.000 m2 addicionals o fracció.

Pública concurrència En cinemes, teatres, auditoris i discoteques amb superfície construïda
compresa entre 500 i 10.000 m2 , i en recintes esportius amb una superfície
construïda compresa entre 5.000 i 10.000 m2.

Aparcaments/Comercial Un, si la superfície total construïda està compresa entre 1.000 i 10.000 m2 . Un
més per cada 10.000 m2 addicionals o fracció.

Residencial públic /
hospitalari

Un, si la superfície total construïda està compresa entre 2.000 i 10.000 m2 . Un
més per cada 10.000 m2 addicionals o fracció.

Docent Un, si la superfície construïda compresa entre 5.000 i 10.000 m2 , i un més per
cada 10.000 m2 o fracció.

En general Si l’alçada d’evacuació descendent excedeix de 28 m, o si l’ascendent excedeix
6 m, així com en establiments de densitat d’ocupació major que 1 persona cada
5 m2 i que tinguin una superfície construïda entre 2.000 i 10.000 m2 .
Almenys un hidrant fins a 10.000 m2 de superfície construïda, i un més per cada
10.000 m2 addicionals o fracció.

3.4 Columnes seques: característiques, usos i ubicació

Abans de posar-se en servei, les columnes seques s’han de sotmetre a una prova
d’estanquitat i resistència mecànica; se sotmeten a una pressió estàtica de 1.470
kPa durant dues hores, com a mínim, sense que puguin aparèixer fugues en cap
punt de la instal·lació.

Els ràcords han d’ajustar-se al Reglament d’instal·lacions de protecció contra
incendis (RIPCI), i ser verificats d’acord a la norma UNE 23400.

Segons el CTE, la ubicació de les columnes seques ha d’estar garantida a:

• Tots els edificis on l’altura d’evacuació excedeix els 24 m.

• En instal·lacions hospitalàries on l’altura d’evacuació supera els 15 m.

• En aparcaments, si existeixen més de tres plantes sota rasant, o més de quatre
sobre rasant, amb preses en totes les plantes.

La columna seca, d’ús exclusiu dels serveis d’extinció, transporta l’aigua des del
camió de bombers fins al lloc de sortida d’aigua, amb un disseny que en permeti la
distribució uniforme (que l’aigua surti a qualsevol planta de l’edifici amb similar
pressió sense tenir en compte l’alçada).

En aquest vídeo del cos de bombers de Madrid veureu el funcionament d’una
columna seca, mitjançant una prova que es fa per al seu manteniment:
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Podeu consultar més
informació sobre la
ubicació de les
instal·lacions d’extinció en
el Document bàsic de
seguretat en incendis
(DBSI) del CTE, dins dels
“Annexos” del web del
mòdul, on hi trobareu
l’enllaç.

https://www.youtube.com/embed/sg-uYQ_SMjw?controls=1

3.5 Instal·lacions automàtiques d’extinció: característiques, usos i
ubicació

Les instal·lacions automàtiques d’extinció són instal·lacions fixes, previstes per a
l’extinció immediata d’incendis. Generalment podem trobar-ne de tres tipus:

• Instal·lacions fixes i automàtiques d’extinció amb aigua. Aquests sis-
tema d’extinció està basat en la distribució d’aigua a través de ruixadors
situats en una instal·lació de canonades portants. El seu ús és probablement
el més estès i econòmic, i serveix per a l’eliminació general del foc que es
produeix per refredament.

Generalment es fa servir, doncs, quan el contacte de l’aigua amb les
superfícies a tractar no està contraindicat.

• Instal·lacions fixes i automàtiques d’extinció amb pols. Aquests sistema
d’extinció està basat en la distribució a través de canonades fixes de
l’extintor sòlid en pols, impulsat a través de gas a pressió. Els seus ús està
indicat quan es necessita una actuació ràpida en llocs on no està recomanat
el contacte amb l’aigua.

Exemples d’ubicacions òptimes per a l’ús de pols químic com a agent extintor

Podem trobar instal·lacions automàtiques d’extinció amb pols en:

• Centres de transformació.

• Cabines de pintura.

• Dipòsits de combustible.

• Benzineres.

• Depòsits d’immersió.

• Magatzem de líquids inflamables.

• Magatzem de mercaderies perilloses.

• Sales de motors i bombes d’impulsió.

• Plataformes petrolieres.
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• Instal·lacions fixes i automàtiques d’extinció amb gasos. Aquesta ins-
tal·lació consisteix en extintors grans en ampolla fixos dotats d’un sistema
automàtic d’activació o tret per al seu alliberament. Per normativa també
compten amb un dispositiu d’accionament manual. Es fan servir en dos
casos:

– Quan es vol fer la protecció d’un risc localitzat. Un exemple seria la
protecció de la zona calenta d’una cuina industrial.

– Quan volem protegir un habitacle sencer per inundació total. Per exem-
ple, sales d’ordinadors, sales de màquines, centres de transformació,
una zona de calderes o instal·lacions petrolieres.

Exemples d’ubicacions óptimes per a l’ús de gasos com a agent extintor

Podem trobar instal·lacions automàtiques d’extinció amb gasos, generalment, en el
mateixos àmbits que les instal·lacions automàtiques d’extinció amb pols, excepte:

• On hi hagi riscos tecnològics, elèctrics i electrònics.

• On no és possible o és molt costós la neteja dels béns protegits (obres d’art, pintures, etc.).

• En àrees normalment ocupades (excepte en el cas del diòxid de carboni, que és letal).

• En sistemes d’inundació total quan la sala a protegir sigui raonablement estanca.

3.5.1 Consideracions comunes als sistemes automàtics d’extinció

El Codi tècnic d’edificació (CTE) estableix l’obligatorietat de disposar d’ins-
tal·lacions automàtiques d’extinció, de manera general, en tot edifici en què
l’altura d’evacuació excedeixi 80 m. I a més:

• En cuines en les quals la potència instal·lada superi els 20 kW, en ús
hospitalari o residencial públic, o de 50 kW en qualsevol altre ús.

• En centres de transformació on els aparells tinguin aïllaments dielèctrics
amb punt d’inflamació menor que 300 ºC i la potència instal·lada més gran
de 1.000 kVA en cada aparell, o més gran de 4.000 kVA en el conjunt dels
aparells. Si el centre està integrat en un edifici d’ús de pública concurrència,
i s’hi té accés des de l’interior de l’edifici, les potències seran de 630 kVA i
2.520 kVA, respectivament.

• En llocs d’ús residencial públic, si l’altura excedeix de 28 m, o la superfície
construïda de l’establiment excedeix els 5.000 m2.

• En centres comercials, si la superfície construïda supera els 1.500 m2, en
les àrees públiques de vendes de densitat de càrrega de foc ponderada i
corregida, aportada pels productes comercialitzats, i sigui més gran de 500
MJ/m2, i en els recintes de risc especial mitjà i alt.

• En tots els aparcaments robotitzats.
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Manteniment en
instal·lacions d’extinció

El pla de manteniment i
revisions en instal·lacions
d’extinció d’incendis es troba
establert per l’RD 513/2017
(Reglament d’instal·lacions de
protecció contra incendis).

El Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RD
2267/2004, de 3 de desembre), estableix que s’instal·laran sistemes d’extinció per
agents extintors gasosos o en pols en els establiments industrials quan (art. 14 i
15 Annex III):

• Una disposició legal vigent sobre la protecció contra incendis en activitats
industrials sectorials o específiques així ho indiqui.

• En el cas de l’extinció per gasos, en recintes on s’ubiquen equips electrònics,
centres de càlcul, bancs de dades, centres de control o mesura i anàlegs i on
la protecció amb sistemes d’aigua pugui danyar aquests equips.

Les seves característiques, especificacions i condicions d’instal·lació s’ajustaran a
la fabricació normalitzada (UNE).

Els sistemes automàtics d’extinció només seran utilitzables quan quedi garantida
la seguretat o l’evacuació de personal. A més, el mecanisme de tret inclourà
un retard en la seva acció i un sistema de prealarma, de manera que permeti
l’evacuació d’aquests ocupants abans de la descàrrega de l’agent extintor.

Des de l’entrada en vigor de l’RIPCI, RD 513/2017, es consideren també vàlids
els sistemes fixos d’extinció per aerosols condensats. </newcontent>

3.6 Condicions d’ús d’altres sistemes d’extinció

Les instal·lacions d’extinció que no són automàtiques disposen d’una normativa
específica. Aquestes instal·lacions d’extinció s’ajustaran a les normes següents:

<newcontent>

• Sistemes d’extinció per aigua polvoritzada. Els sistemes d’extinció per
aigua polvoritzada, les seves característiques i especificacions, així com les
condicions d’instal·lació, s’ajustaran a les normes UNE 23501, UNE 23502,
UNE 23503, UNE 23504, UNE 23505, UNE 23506 i UNE 23507.

• Sistemes d’extinció per escuma física de baixa expansió. Els sistemes
d’extinció per escuma física de baixa expansió, les seves característiques
i especificacions, així com les condicions d’instal·lació, s’ajustaran a les
normes UNE 23521, UNE 23522, UNE 23523, UNE 23524, UNE 23525 i
UNE 23526.

* Mantes ignífugues. Actuen per sufocació, perquè tallen el pas a l’oxigen de
l’aire que actua com a comburent. Poden ser especialment útils quan, en conats
de foc, l’ús de l’extintor portàtil pot tenir desavantatges. Estan especialment
indicades quan una persona està envoltada en flames. Alhora, un factor decisiu
per instal·lar aquest sistema de protecció és la seva facilitat d’ús.
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El cop d’aire és una
sobrepressió en una

canonada, que quan és molt
elevada en pot ocasionar la

ruptura.

3.7 Les mànegues: normes generals d’ús

Quan utilitzem mànegues hem de valorar la distància fins al foc, i no apropar-nos-
hi gaire, ja que sovint la calor irradiada pel foc és molt elevada i ens pot ocasionar
cremades sense entrar en contacte amb la flama. Així mateix, hem d’evitar el
plegament de la mànega, ja que això suposaria tallar el subministrament d’aigua,
i hem d’obrir i tancar les vàlvules lentament, evitant el cop d’aire.

En general, el procés d’extinció es realitza (figura 3.4):

• Des de la part baixa a la part alta, i des dels primers plans fins al darrere.

• Si hi ha vent, s’actua, en general, d’esquena al vent, per tal d’evitar que el
foc vingui cap a nosaltres.

• A l’interior s’ha de caminar ajupit.

• L’aigua s’ha de dosificar per no provocar danys innecessaris.

• En focs grans, convé efectuar l’extinció amb dues llances per aconseguir
l’efecte tenalla.

Figura 3.4. Tècniques d’avançament en mànegues

La mànega pot utilitzar tres tipus de rajos, que s’han d’aplicar en cada cas segons
el tipus de foc:

• Raig sòlid: és el que s’utilitza en llargues distàncies, ja que té una força
d’impacte elevada, cosa que fa que causi més danys que la resta de rajos.
Serveix per apagar de manera ràpida en petites àrees, també per protegir
parts en contacte amb les flames, i per penetrar en determinades masses
com carbó, paper, palla...

• Raig difós: per tal de refredar ràpidament. Redueix els danys per aigua.
S’utilitza en focs de soterranis i focs d’hidrocarburs pesants. Té poc abast i
pot produir un important volum de vapor d’aigua.

• Raig tipus cortina: ofereix una protecció tèrmica per aproximar-se al foc
(tant per atacar-lo com per tancar les vàlvules), i també s’utilitza per refredar
i per ventilar.
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El balanç tèrmic

És el moviment de gasos calents
cap al sostre que inclou
l’escapament del vapor d’aigua
cap als espais confinats.

3.8 Maneres d’atacar focs

Existeixen diferents maneres d’atacar els focs segons el tipus de foc que tenim. Per
a cada tipus de foc (tipus A i tipus B) existeix una manera adequada de procedir
pel que fa a l’extinció d’incendis.

Atac per a focs de classe A

Per tal d’extingir focs del tipus A, que s’originen a partir de combustibles sòlids,
tenim tres tipus d’atac: atac directe, atac indirecte i atac combinat.

• Atac directe. L’ús més eficient de l’aigua en focs a l’exterior és l’atac
directe des d’una línia de control propera (sempre respectant la distància
de seguretat) amb raig difós o amb raig sòlid. En els dos casos, l’obertura
d’angle ha de ser de menys de 30º, i ha d’anar dirigit a la base de les flames.
Es considera un atac defensiu.

L’aigua s’ha d’aplicar sobre els combustibles encesos a base de rajos curts
i intermitents, fins que quedi somort. Però no s’hauria d’aplicar durant un
temps massa llarg, perquè es podria desequilibrar el balanç tèrmic, i si els
gasos es refreden massa cauen ràpidament cap al terra.

• Atac indirecte. S’utilitza quan no es pot entrar en una edificació a causa
de les seves condicions crítiques. Aquest tipus d’atac no és desitjable quan
poden haver-hi víctimes atrapades, o quan el foc es pot escampar cap a àrees
encara no involucrades en el foc.

La llança s’ha de disposar en raig difós entre 30º i 360º, i s’hauria de dirigir
al sostre amb moviments endavant i endarrere, cap als gasos sobreescalfats.
Hem de tenir present, però, que dirigir el raig cap als gasos sobreescalfats del
sostre ocasionarà la producció de grans quantitats de vapor (1 litre d’aigua
produeix 1.700 litres de vapor d’aigua). En aquest cas, també s’hauria de
tancar l’aigua (vapor) abans que s’alteri el balanç tèrmic. Un cop el foc està
somort, la mànega pot avançar per tal d’extingir les brases que quedin amb
atac directe.

• Atac combinat. Com el seu nom indica, és un atac combinat entre la tècnica
de generació de vapor, a nivell del sostre, en combinació amb un atac sobre
els combustibles, a nivell de terra.

La llança es pot moure en forma de T, Z, = o bé en forma d’O, començant
per un raig difós dirigit als gasos calents del sostre, i després baixar-la per
atacar els combustibles que cremen, encesos, a nivell de terra. Per exemple:

– Per fer el moviment en forma del signe igual, és a dir, fem dos rajos
paral·lels ’=’: primer ruixem en horitzontal a una alçada i després
igualment en horitzontal a una alçada superior, de l’atac combinat és
probablement el més conegut i de fet se n’ha abusat freqüentment.

– Quan s’utilitza el moviment en forma circular, és a dir, descrivint
una ‘O’, el raig s’ha de dirigir al sostre i fer-lo girar en sentit de les
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agulles del rellotge, de manera que toqui els sostre, la paret, el terra i
la paret oposada.
No s’ha d’aplicar aigua al fum per tal d’extingir el foc, ja que és
innecessari, i a més altera el balanç tèrmic.

Tots els membres de l’equip que estan actuant en l’extinció d’un incendi han
d’estar atents a un seguit de condicions de perill potencial, com són les següents:

• Envoltar o tancar el foc, per part de l’equip.

• Perills elèctrics, per descàrregues elèctriques.

• Obstruccions, col·lapse i plegament de la mànega.

• Risc de caiguda per forats que s’han ocasionat durant l’incendi, o que no
hem vist per la confusió o la mala visibilitat del moment.

• Risc de caiguda de material: per material o càrregues suspeses en pisos,
estructures, dispositius o suports debilitats pel foc.

• Risc d’incendi o explosió no previst: per matèries primers perilloses o
altament inflamables, que podrien vessar.

• Col·lapse o destrucció de l’edifici, en cas que estiguem extingint un incendi
en un edifici.

• Sobreesforç, confusió o pànic entre els membres de l’equip.

En la figura 3.5 es pot veure un exemple de com atacar un foc tipus A amb extintor.

Figura 3.5. Atac d’un foc tipus A amb un extintor

Formes d’atacar els focs de tipus B

Com que els focs de tipus B s’originen a partir de líquids o sòlids liquats, a l’hora
d’atacar-los (figura 3.6) hem de tenir em compte els aspectes següents:

• Podem utilitzar aigua per tal d’extingir l’incendi, o per tal de refredar i
ventilar els vapors inflamables.
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• No hem de llançar mai un raig d’aigua sòlid en un líquid inflamable, perquè
provoca un augment de la producció de vapors inflamables i augmenta la
intensitat del foc considerablement, i pot provocar explosions.

• No extingir flames al costat de vàlvules o canonades que continguin líquids
si no s’ha tancat el subministrament.

• En cas que els líquids estiguin en dipòsits, cal controlar que no vessin.

• Podem aplicar pel·lícules fines sobre les superfícies en general (suports de
tancs, dipòsits) si els volem refredar.

• El raig ha de dirigir-se de costat a costat, escombrant el foc o el combustible
cap a la posició desitjada.

• Com que són líquids, per tal d’evitar que el foc passi i ataqui s’ha d’utilitzar
un con del raig difós que estigui en contacte amb la superfície del combus-
tible.

• Tenir una línia de reforç amb subministrament d’aigua i bomba independent
per tal de protegir els actuants en cas que altres línies fallin, o en cas que la
necessitem a causa d’un refredament addicional d’alguna superfície, com
un dipòsit.

Figura 3.6. Maneres d’atacar un foc de tipus B a l’aire lliure

3.9 Senyalització dels equips de lluita contra incendis i senyals de
salvament o socors

Trobem dos grups de senyals:

• Senyalització dels equips de lluita contra incendis. Aquests senyals són
de forma quadrada. El pictograma és blanc sobre fons vermell, i el vermell
ha de cobrir com a mínim el 50% de la superfície del senyal (vegeu la figura
3.7).

Els senyals han de ser visibles fins i tot quan hi ha una avaria en el
subministrament de l’enllumenat normal. Quan siguin fotoluminiscents,
les seves característiques d’emissió lluminosa han de complir allò que està
establert en la UNE 23035-4:2003.
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Senyal d’ubicació d’extintor.

Figura 3.7. Senyals dels equips de lluita contra incendis

• Senyals de salvament o socors. Els senyals de salvament o socors són de
forma rectangular o quadrada. El seu pictograma és blanc sobre fons verd
(el verd haurà de cobrir com a mínim el 50% de la superfície del senyal;
vegeu la figura 3.8).

Els senyals han de ser visibles fins i tot quan hi ha un problema en el
subministrament de l’enllumenat normal. Quan siguin fotoluminiscents,
les seves característiques d’emissió lluminosa han de complir allò que està
establert en la UNE 23035-4:2003.

Senyal de sortida de socors

Figura 3.8. Senyals de salvaments i socors
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Introducció

Una emergència consisteix en una situació anormal que genera un perill, que es
produeix amb l’aparició d’un fenomen imprevist i que requereix una actuació
immediata per evitar danys a persones i béns.

L’article 20 de la Llei de prevenció de riscos laborals obliga qualsevol empresa a
tenir previstes les mesures d’emergència dins la seva avaluació dels riscos i la seva
planificació de l’acció preventiva. Així, caldrà identificar les característiques de la
nostra empresa i les possibles situacions que puguin generar un estat d’emergència.
Aquestes identificacions ens ha de servir per identificar les possibles causes que
puguin provocar un estat d’emergència, com podem neutralitzar-les, o com a
mínim minimitzar-les, quins mitjans de protecció calen i quina ha de ser l’actuació
organitzada en cas de produir-se’n una.

Les mesures d’emergències soles estar contingudes dins d’un document específic
inclòs al pla de prevenció de l’empresa, que habitualment porta el nom de pla
d’emergències o pla d’emergències i evacuació.

Els plans d’autoprotecció no són d’ús comú a la gran majoria de les empreses,
ja que només s’apliquen en companyies amb una alta perillositat, pel seu procés
productiu o per les matèries primeres o manufacturades amb què treballen.

L’RD 393/2007, de 23 de març, la norma bàsica d’autoprotecció dels centres,
establiments i dependències dedicats a activitats que puguin donar origen a
situacions d’emergència, estableix:

• les empreses i activitats que estan obligades a elaborar un pla d’autoprotec-
ció (PAU).

• quin ha de ser el contingut mínim del PAU.

• els mecanismes de control per part de les administracions públiques.

A Catalunya veurem que per als PAU és d’aplicació el Decret 30/2015 en lloc de
la norma bàsica d’autoprotecció (NBA).

En l’apartat “Conceptes tècnics” veurem conceptes generals que hem de tenir
en compte a l’hora d’elaborar un pla d’autoprotecció (PAU), com a procediment
estandarditzat per fer un pla d’emergències complet. En els petits establiments
podem fer servir un pla d’emergències bàsic, més simple que l’estructura definida
pels PAU. Aprofundirem també en els plans d’emergència exteriors o d’àmbit
superior a l’empresa, on veurem com estan organitzats els plans d’emergència
municipal i els plans d’emergència de Protecció Civil.

En l’apartat “Normativa aplicada” farem referència a la normativa general i
tècnica que hem de tenir en compte a l’hora d’elaborar un pla d’autoprotecció
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i aprofundim en la normativa tècnica referida a les condicions de protecció contra
incendis i a la seguretat d’utilització i accessibilitat.

Per tal de treballar els continguts d’aquesta unitat didàctica, convindrà anar fent les
activitats i els exercicis d’autoavaluació, i llegir els annexos, ja que aquí tindrem la
normativa per tal de poder-la consultar, a fi d’obtenir els coneixements necessaris
per gestionar la prevenció en cas d’emergència d’una empresa.
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Objectius

1. En acabar la unitat didàctica, heu de ser capaços de fer el següent:

• Reconèixer els diferents tipus d’emergències.

• Diferenciar entre un pla d’autoprotecció i un pla d’emergències.

• Consultar la normativa existent.

• Aplicar la normativa existent a l’hora de realitzar un pla d’emergències
i d’autoprotecció.

• Diferenciar els diferents plans d’emergències.

• Comentar els diferents plans especials dependents del PROCICAT.





Emergències 9
Plans d'emergència i d’autoprotecció: conceptes i

normativa

1. Conceptes tècnics

Si busqueu informació a internet trobareu molts mots relacionats amb els plans
derivats de les actuacions que cal dur a terme quan sorgeixen emergències: pla
d’emergències, pla d’evacuació, pla de protecció, mesures emergències i pla
d’autoprotecció, i potser encara alguns més.

Com a futurs prevencionistes, és important que sapigueu esgranar i comprendre
bé i de manera ordenada els conceptes que giren entorn dels plans d’emergència,
ja que només així sabrem dur a terme les tasques de creació i valoració d’aquests
documents a la vida professional.

1.1 Què són les emergències?

Podem definir com a emergència qualsevol situació anormal que generi
un perill, que es produeix amb l’aparició d’un fenomen imprevist, i que
requereix d’una actuació immediata per evitar danys a persones i béns.

Generalment, podem dir que les emergències que ens podem trobar en les
indústries o activitats comercials o d’altres tipus són les següents:

• Incendi. Entenem com a incendi un foc de grans dimensions que està
destruint alguna cosa que no s’hauria cremar. Per tant, aquest sinistre
ocasionat pel foc origina pèrdues tant materials com humanes, segons els
casos. És l’únic risc que està previst en tots els plans d’autoprotecció. En
l’actualitat, la conscienciació i les normatives existents fan que pràcticament
totes les empreses tinguin un dispositiu mínim de mitjans de protecció
contra els incendis que pot reduir les seves conseqüències.

• Explosió. És una alliberació brusca d’una gran quantitat d’energia que
produeix un creixement ràpid i violent de la pressió, i genera calor, llum
i gasos. El seu origen pot ser tèrmic, químic o nuclear. Les destrosses
produïdes habitualment són importants, encara que només afectin un espai
reduït. El risc d’explosió l’hem de tenir en compte en aquelles activitats
en el procés productiu de les quals utilitzen matèries primeres o barreges
amb elevat risc de detonació. També hem de controlar els magatzems que
puguin tenir aquests tipus de productes.

• Accident greu. És un succés eventual a causa del qual resulta involuntàri-
ament un dany greu per a les persones o les coses. Normalment requereix
intervenció de personal aliè a l’empresa. Hem de tenir molt clar que una
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En tots els riscos és tan
important la prevenció, com

realitzar un protocol
d’intervenció ràpid i pràctic.

persona que ha sofert un accident amb greus conseqüències, com en el
cas d’un tall amb molta pèrdua de sang, electrocució, ingestió de tòxics,
comporta una emergència, ja que posa en perill la vida d’una persona (o més
d’una). Per tant, és lògic pensar en un protocol d’acció, per tal d’actuar de
la forma més ràpida possible i reduir-ne els efectes, amb la finalitat principal
que cap més persona pugui estar-ne afectada.

• Fuita. Considerem una fuita l’escapament de gasos o líquids per un forat o
obertura produïts accidentalment. Aquest és el resultat d’actes insegurs del
personal o de condicions insegures de les instal·lacions, i pot provocar danys
a persones i/o al medi ambient. Depenent dels productes abocats, el grau
de perillositat pot ser més o menys greu, i lògicament la quantitat en aquest
cas també pot tenir la seva importància. Aquest risc es considera sobretot en
activitats en les quals es produeix transvasament de productes, tant líquids
con gasosos, o fins i tot podrien considerar que és un risc a tenir en compte,
si volem fer un pla d’autoprotecció acurat si el nostre establiment té, per
exemple, subministrament de gas natural. Mirant el vessant mediambiental,
les fuites, segons la seva natura, poden contaminar l’aire mitjançant un
núvol tòxic, o contaminar a partir d’un vessament incontrolat, que pot filtrar-
se a les conduccions d’aigua o al terreny dels voltants.

• Risc social. Entenem com a risc social aquelles situacions provocades per
danyar els interessos de la nostra entitat, ja sigui mitjançant el sabotatge, el
robatori, intrusisme, amenaça de bombes i fins i tot vagues. Poques vegades
un pla d’autoprotecció preveu aquest risc, però cal veure la seva importància,
ja que la pèrdua de competitivitat, de producció o de productes elaborats, de
projectes o fins i tot de diners, poden provocar la fallida de l’empresa, i per
tant és un risc que pot provocar una emergència. Per tant, hem d’elaborar
un pla que intenti minimitzar aquests riscos, amb els diferents tipus de
vigilància i sistemes d’alarma, que hi hagi un protocol de còpies de seguretat
i restricció de l’accés a la documentació important, i millorar la cohesió
social per tal d’evitar aturades i pèrdues productives.

• Inundació. Podem considerar bàsicament la inundació com un fenomen
produït per causes meteorològiques o trencament de conduccions que ens
omple les nostres instal·lacions d’aigua o de productes líquids, i interromp
la producció, fa malbé tant les matèries primeres com les manufacturades, i
fins i tot provoca accidents greus. És un risc que hem de tenir molt en compte
en zones industrials a prop de rieres o rius, sobretot en poblacions costaneres
de Catalunya, on el creixement dels rials en cas d’una pluja abundant sol ser
ràpid.

De totes maneres, hem de dir que, depenent del tipus d’empresa i de les seves
característiques i riscos avaluats, podrem considerar també altres successos com
a emergències.
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Podeu consultar la Llei de
prevenció de riscos
laborals en la secció
“Annexos” del web del
mòdul.

Revisió del pla en cas
d’accidents sense danys a
la salut

Des d’un punt de vista preventiu,
seria procedent revisar les
avaluacions de riscos també
quan s’hagi materialitzat el risc,
encara que no hi hagués hagut
danys a la salut. Així, seria una
bona pràctica revisar el pla
d’emergències cada cop que se’n
produeix una, tant si han succeït
danys a la salut com si no.

1.1.1 Visió de les mesures d’emergències a l’LPRL

Des del punt de vista de les emergències, la Llei de prevenció de riscos laborals és
una norma que aprofundeix poc i no desenvolupa gaire el tema. Vegem en aquest
punt els articles que el tracten.

D’una banda, trobem la regulació general de les emergències en l’article 20
“Mesures d’emergència”, que ens diu que “l’empresari haurà d’analitzar les
possibles situacions d’emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria
de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels usuaris”. Alhora, ens
indica que s’han “d’organitzar les relacions que calguin amb els serveis externs a
l’empresa”, principalment en el cas d’urgències mèdiques i lluita contra incendis,
de manera que se’n garanteixi la rapidesa i eficàcia.

D’altra banda, la regulació de l’article 20 es completa amb l’article 23 “Documen-
tació”, que si bé no especifica entre la documentació mínima el pla d’emergències
ni cap concepte similar, sí que especifica en canvi que es portarà a terme una
avaluació dels riscos per a la seguretat i la salut en el treball i una planificació
de l’acció preventiva.

Si analitzem aquest contingut normatiu d’emergències a l’LPRL veiem que:

1. L’article 23 no menciona expressament el pla d’emergències, però l’empre-
sari està obligat a “analitzar” les possibles situacions d’emergència.

2. Les situacions d’emergència, per la definició que hem vist, generen un perill,
i són per tant un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors. En
conseqüència, si entenem les emergències com un factor de risc, aquest s’ha
de preveure en l’acció preventiva de l’empresa.

Així, si prenem l’avaluació de riscos com l’eina de planificació de l’acció
preventiva i valorem una emergència com un factor de risc que pot ocasionar danys
per a la salut de les persones treballadores, veiem que les mesures d’emergències
mencionades per l’article 20 s’haurien d’encabir, amb el nom de pla d’emergènci-
es o amb un altre nom, en un capítol a part o no, dins de l’avaluació de riscos.

Si considerem, llavors, que les mesures d’emergències són part de l’avaluació dels
riscos d’aquesta, en conseqüència, aquestes mesures se sotmetran als criteris de
l’avaluació de riscos de l’article 16 de l’LPRL, que, recordem, són:

• Ser actualitzada quan es modifiquin les condicions de treball.

• Ser revisada en ocasió a danys a la salut que s’hagin produït.

Per finalitzar, cal comentar l’article 31 “Serveis de prevenció”, ja que l’empresari
pot contractar aquests serveis a una empresa externa per tal de garantir l’adequada
protecció de la seguretat i la salut dels treballadors. Aquesta empresa ha de
garantir:
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• El disseny, l’aplicació i la coordinació dels plans i programes d’actuació
preventiva.

• L’avaluació dels factors de risc que puguin afectar la seguretat i la salut dels
treballadors, segons el que diu l’article 16 d’aquesta llei.

• La determinació de les prioritats en l’adopció de les mesures preventives
adequades i la vigilància de la seva eficàcia.

• La informació i formació dels treballadors.

• La prestació dels primers auxilis i plans d’emergència.

• La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats
del treball.

Observem que, quan parla dels serveis de prevenció, sí que es menciona el “pla
d’emergència”, en relació amb els primers auxilis que es podrien necessitar (que
en aquest crèdit ho tractem en la unitat “Primers auxilis”), i apareix com un
element diferenciat i amb una entitat pròpia dins de la gestió de la prevenció.
Així, es ressalta l’obligatorietat de garantir l’existència d’un pla d’emergència, que
haurà d’incloure els requisits esmentats en l’article 20.

Cal ressaltar, en la detecció dels riscos i les mesures que corresponen en relació
amb aquells previstes pels serveis de prevenció (sobretot quan són encarregats
a una empresa externa), que s’ha d’estar atent perquè es doni una cobertura
adequada. Podríem trobar que les avaluacions dels riscos no són tan acurades
com haurien de ser. Fixem-nos en:

• Si la informació i la formació als treballadors està estandarditzada. És a
dir, que no està gaire personalitzada a l’activitat concreta de l’empresa i als
riscos concrets que s´hi generen.

• En el cas concret dels plans d’emergència, si aquests són d’un nivell bàsic,
fets a partir d’una plantilla amb informació tabulada i on la informació
continguda sigui incompleta. Observem si la informació que conté pot
resultar insuficient respecte de les necessitats reals de l’empresa i sobre
l’eficàcia o eficiència dels procediments establerts per actuar davant les
diferents emergències que s’hi puguin produir.

1.2 Classificació de les emergències

Les emergències no són totes iguals, ni en intensitat, ni tampoc per la quantitat
de persones que en puguin estar afectades. Moltes vegades, a l’hora de fer un
pla d’emergències, no es tenen en compte aquests dos conceptes fonamentals, i
ens trobem, per tant, amb un procediment d’actuació, en el cas d’una emergència
determinada, que no preveu la intensitat del succés ni les persones que hi poden
estar implicades.
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Podríem considerar com a
conat d’emergència un petit
incendi d’un endoll sufocat
per un extintor.

Un exemple d’emergència
parcial pot ser la inundació
d’un magatzem de
productes en una indústria.

Per tant, si volem fer un pla d’emergències que ens serveixi, hem de tenir molt clar
quin nivell de gravetat pot tenir l’emergència, i amb quina disponibilitat humana
podem comptar. Per això, hem de fer una classificació que ens ajudi a tenir clars
aquests dos punts:

• Classificació de les emergències segons la gravetat de les conseqüències.
En aquesta classificació es valoraran les emergències segons la gravetat de
les conseqüències que es puguin arribar a produir. De menor a major, poden
ser:

– Conat d’emergència. Els seus efectes són inapreciables, tant pel que
fa a l’activitat habitual, com als danys a persones. És un succés que
pot ser controlat d’una forma ràpida i senzilla. La intervenció directa
l’ha realitzat el personal de la zona, que possiblement no tindrà una
formació especial per solucionar el problema. És una petita alarma
local després de la qual, un cop desapareguda, continuen els treballs
diaris sense cap problema.

– Emergència parcial. En aquest cas, els efectes són apreciables i a
més poden tenir conseqüències en l’activitat o en el personal. De totes
formes, és un succés que pot ser controlat i dominat. Generalment,
quan hi ha una emergència parcial, s’ha de realitzar una evacuació, en
aquest cas parcial, i l’equip d’intervenció de la mateixa empresa ha
d’actuar, sense necessitat que intervingui un organisme extern. En cas
que l’empresa no tingués equip d’intervenció, el succés és controlat
pel personal de la secció afectada, que ha estat ensinistrat degudament.

– Emergència general. És el cas més greu, i implica una actuació
de l’equip intern d’intervenció, si és que n’hi ha, ajuda externa
especialitzada (policia, bombers, servei d’emergències mèdiques...),
i una evacuació general de la instal·lació. Les conseqüències d’aquest
tipus d’emergència són molt greus, i moltes vegades provoquen la
inutilitat de les instal·lacions per un llarg temps, i a vegades fins i tot
el tancament de l’activitat.

• Classificació de les emergències tenint en compte la disponibilitat de
mitjans humans. En aquest cas es valoren les emergències segons el
període de temps en què es produeixen, i la disponibilitat de persones que
hi ha en el moment de produir-se.

– Durant la jornada laboral. Entenem com a jornada laboral aquell
seguit d’hores en què l’activitat de l’empresa està a ple rendiment, i
per tant comptem amb el nombre màxim d’operaris. Per tant, si tots
aquests operaris, o almenys uns quants, estan degudament formats,
poden actuar coordinadament enfront d’una emergència.

– Durant la jornada nocturna. Aquest concepte té en compte els torns
de nit, o fins i tot de tarda, d’algunes empreses en què el nombre
d’empleats que treballen en aquestes hores és sensiblement inferior al
torn de màxima concentració d’operaris. Per tant, podem tenir menys
gent per actuar enfront d’una situació d’emergència, però també menys
persones per evacuar en cas d’una emergència general.
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Un incendi que afecta tota
l’empresa és l’exemple més
habitual d’una emergència

general.

– Durant una jornada festiva. Moltes empreses, encara que no
produeixin o venguin, durant les jornades habituals de festa continuen
tenint un grup reduït d’operaris destinats a realitzar diferents tasques,
com poden ser de manteniment o de neteja. Això fa que puguin
detectar una emergència, o poden ser les víctimes d’una emergència, i
per tant han d’actuar per tal de minimitzar-ne les conseqüències tenint
en compte la casuística que els envolta.

– Durant època vacacional. En algunes ocasions, l’empresa romandrà
totalment buida o només amb personal de seguretat. Per tant, en cas
d’una emergència pot haver-hi molt poques possibilitats de persones
afectades. Però també es pot trigar més a detectar-la i llavors pot
augmentar el dany a la instal·lació. Així doncs, el procediment
d’actuació pot ser diferent; el que no podrem fer de cap manera, si som
conseqüents, és deixar l’empresa òrfena, i per tant fóra bo d’instal·lar,
com a mínim, sistemes de detecció i alarma automàtics.

Considerar els diferents tipus de riscos que poden provocar una emergència,
d’intensitats diferents, i de tanta variabilitat d’efectius i afectats, ens pot complicar
l’elaboració del pla d’autoprotecció, però si el volem fer bé, no tenim cap altre
remei que tenir en compte tots aquests paràmetres.

1.3 Accions a realitzar davant les emergències

Les diferents emergències requeriran la intervenció de persones i mitjans per
garantir en tot moment les quatre accions necessàries:

1. La detecció i alerta: la detecció i l’alarma es produirà per part de mitjans
humans o de sistemes automàtics:

• Els mitjans humans que detecten la presència d’una situació d’e-
mergència, a través del seguiment dels procediments del protocol
d’emergències, alertaran les persones designades al pla de prevenció
de la situació.

• En el cas concret d’una situació d’emergència per incendi poden actuar
els mitjans de detecció automàtics, que estan dotats d’un sistema que
dona l’alerta. Aquesta alerta pot ser donada per l’emissió de sons,
llums i per contacte telefònic o telemàtic a les centrals d’alarma desig-
nades. Mitjançant l’alerta es comunicarà, de la manera més ràpida
possible, la situació d’emergència per posar en acció l’organització
humana establerta al centre, per tal de garantir la seva intervenció i
la presa de precaucions específiques. També pot ser que els detectors
d’alarma automàtics alertin al mateix temps una central de seguretat
externa al centre de treball.

2. L’alarma: l’alarma informa a les persones sobre el tipus d’emergència
que es dona perquè segueixin les instruccions específiques davant de cada
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situació. Per exemple, procedir a l’evacuació del centre en cas un incendi
incontrolat. La persona encarregada de donar l’alarma disposarà d’un llistat
de telèfons per a aquestes situacions, que serà ordenat per importància
i serà al més curt possible per ser eficaç i ràpid, però tan externs com
sigui necessari per poder donar l’alarma a tots els possibles intervinents.
Generalment, el llistat contindrà:

• Els contactes de les persones responsables que constin al pla d’emer-
gències (caps d’equips d’intervenció i evacuació, caps de sector o
d’edifici i d’altres, segons les característiques del centre de treball).

• Número d’emergències públiques (112).
• Altres números: mútua d’accidents, ambulància concertada...

3. La intervenció: és l’actuació feta sota els protocols diferenciats al tipus
d’emergència per procedir al seu control. Perquè sigui possible és impres-
cindible comptar amb els equips humans necessaris per garantir que es porta
a terme de manera efectiva per tal d’aconseguir l’objectiu bàsic de protegir
i socórrer les persones. Aquests equips humans seran estables mitjançant
una designació nominal i l’adquisició de formació específica. En cas que
sigui possible també podem valorar que les actuacions protegeixin els béns
de l’empresa, de manera secundària o, en tot cas, de manera que la protecció
de les persones no quedi malmesa.

4. La recepció de suport extern: necessari en els protocols davant incendis,
explosions o amenaces de bomba, en què la coordinació i la informació
entre el personal de centre i l’ajuda externa esdevé fonamental per controlar
l’emergència en el mínim de temps possible.

1.4 Definició i funcions de les persones i els equips que intervindran
en les emergències

En els plans d’emergència s’han d’especificar les funcions dels diferents equips
que intervindran en l’emergència: cap d’emergència, cap d’intervenció i EPI,
entre d’altres. Així mateix, en cas necessari ha d’aparèixer una taula, segons
la disponibilitat dels mitjans humans (matí, tarda, nit, festius...), on s’indiqui la
funció, el nom de la persona designada i el seu substitut en cas d’absència.

Les persones responsables en un pla d’emergència són:

• cap d’emergència (CapE). És la persona de màxima responsabilitat en
l’emergència. En funció de la informació sobre l’evolució d’emergència,
enviarà a l’àrea sinistrada les ajudes internes disponibles i demanarà les
externes que siguin necessàries. Decidirà el moment de l’evacuació de
centre.

• cap d’intervenció (CapI). En les operacions d’intervenció de l’emergència
assumeix la direcció i coordinació dels equips d’intervenció, aplicant les
ordres donades pel cap d’emergència.
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Els equips d’emergències són:

• Equips de primera intervenció (EPI). Equip format per almenys dos
treballadors que intervenen de manera immediata davant la situació d’emer-
gència per tal d’eliminar-la o impedir la seva extensió. Intervenen en conats
d’incendi amb extintors portàtils.

El nombre de components de l’EPI serà orientativament similar al nombre
d’unitats extintores col·locades. L’actuació dels membres d’aquest equip
serà sempre per parelles. En cas de necessitar ajuda d’altres EPI, aquests
seran sempre de plantes inferiors a l’incendi.

• Equips d’alarma i evacuació (EAE). Aquestes persones són les encarre-
gades de garantir que s’ha donat l’alarma i d’assegurar una evacuació total
i ordenada del centre. Caldran tants EAE com siguin necessaris i, com
a mínim, tants com punts de reunió exterior hi hagi. Cada EAE ha de
comprovar l’evacuació de la seva zona i controlar les absències en el punt
de reunió exterior una vegada s’hagi fer l’evacuació.

• Equips de primers auxilis (EPA). Són les persones, amb coneixements
específics en primers auxilis, missió de les quals serà proporcionar l’as-
sistència sanitària a les víctimes d’una eventual emergència mentre arriba
l’ajuda externa.

• Altres equips.

Quan les circumstàncies així ho aconsellin, també hi podrà haver:

• Equips de suport (EA). Són persones encarregades de prestar ajuda a altres
equips durant l’emergència. Aquests equips, a diferència dels anteriors, no
són estables ni estan preestablerts al pla d’emergència. Són designades
directament pel cap d’emergència en el moment d’intervenció.

• Equips de segona intervenció (ESI). Treballadors encarregats d’actuar
quan l’emergència no ha pogut ser controlada pels equips de primera
intervenció (EPI). Donaran suport, quan sigui necessari, als serveis d’ajuda
exteriors. Els seus components han de tenir la formació i l’ensinistrament
adequats. La constitució d’aquest equip d’intervenció es constitueix en
aquells centres de treball de determinades característiques. Alguns criteris
per constituir un ESI serien: elevada concurrència de persones, elevada
superfície a cobrir, centres amb evacuacions complexes, quan no ni ha
sortida directa a l’exterior o altres casos en què es consideri necessari.

Els equips d’emergència estaran compostos sempre per dues o més persones
entrenades i organitzades.Els polsadors d’emergència poden

estar connectats a un panell de
control al centre de control per

augmentar la rapidesa de les
decisions d’intervenció.
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1.4.1 Altres elements d’intervenció

En cas d’emergència i evacuació, els responsables i equips disposaran un punts de
trobada o punts de reunió, que són aquells llocs exteriors a l’edifici, predefinits
en les mesures d’emergència, on els treballadors hauran de concentrar-se una
vegada feta l’evacuació, amb l’objecte de verificar, a través dels equips d’alarma i
evacuació, si algun treballador es troba dins de les instal·lacions.

En alguns centres de treball poden disposar també d’un centre de control o comu-
nicacions, que és un lloc del centre on convergeixen i des d’on es coordinen les
comunicacions entre els diversos equips interns que actuen davant l’emergència,
i entre aquests i l’exterior (exemple: centraleta, consergeria...). Aquest lloc és on
es reben els avisos de detecció d’emergències, i estarà en permanent comunicació
amb el cap d’emergències. Solen disposar dels plànols del centre digitalitzats en
panells de control per facilitar la presa de decisions.

1.5 El pla d’emergències

De la definició es desprèn que el pla d’emergència persegueix optimitzar els
recursos disponibles. La seva implantació implica haver dotat prèviament l’edifici
de la infraestructura de mitjans materials o tècnics necessaris en funció de les
característiques pròpies de l’edifici i de l’activitat que s’hi desenvolupa. Això,
al seu torn, comporta haver fet prèviament una identificació i anàlisi dels riscos
o deficiències de l’edifici, imprescindible per conèixer la dotació de mitjans de
prevenció i protecció que calen.

El pla d’emergència suposa la planificació i organització humana per a la
utilització òptima dels mitjans tècnics previstos amb la finalitat de reduir al
mínim els possibles danys que es puguin derivar de la situació d’emergència.

Només en aquest moment, quan l’edifici està correctament equipat, procedeix
parlar de redactar o d’implantar un pla d’emergència, ja que només si totes les
instal·lacions disposen dels mitjans PCI adients podem tenir la certesa que el pla
serà operatiu i eficaç. En cas contrari, disposarem d’un document que teòricament
pot ser correcte, però que a la pràctica serà ineficaç.

Si fos el cas en què tenim un edifici sense l’equipació PCI reglamentària, el pla
d’emergència ha d’existir encara que sigui amb caràcter de provisionalitat, fins que
l’edifici s’equipi amb les instal·lacions necessàries. El pla ha de preveure aquesta
situació i adequar-se a aquestes mancances, de manera que les actuacions que es
prevegin s’adeqüin al que es pugui fer en les condicions actuals.

Cal considerar, a més, que el pla d’emergències és un document viu, ja que a
mesura que passa el temps l’estructura, els mètodes de treball, els equips, els
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El pla d’autoprotecció
podríem dir que conté un

pla d’emergències
complet. A causa

d’aquesta característica,
en aquest crèdit

l’estudiarem en profunditat
en la Unitat “Plans
d’autoprotecció”.

productes i el personal canvien. Per tant, aquest s’ha de revisar i modificar, si
fos el cas, de manera periòdica.

1.5.1 Tipus de plans d’emergència a les empreses

En l’àmbit de la gestió empresarial ens podem trobar, segons la legislació
que els afecti, amb tres tipus de plans: el pla d’emergència (genèric), el pla
d’autoprotecció i el pla d’emergència interior (PEI).

El pla d’emergència (genèric), document que podem trobar també titulat “Pla
d’actuació en emergències” o “Procediment de mesures d’emergència”, entre
d’altres, és un document que preveu l’organització de la resposta davant de
situacions d’emergència classificades per al control inicial d’aquestes, garantint
l’alarma, l’evacuació i el socors. Qualsevol centre de treball ha de tenir-lo, segons
art. 20 de l’LPRL, llevat que hagi d’elaborar un altre tipus de pla més complex.
És un document d’ús intern que s’ha d’implantar al centre de treball. No requereix
el seu registre en cap òrgan administratiu.

Per la seva banda, el pla d’autoprotecció és un document que conté la planificació
d’emergències d’aquells centres, instal·lacions o establiments que desenvolupen
activitats considerades com a generadores de riscos o susceptibles de resultar
afectades per situacions d’emergència (activitats reflectides en l’Annex I de l’RD
393/2007, de 23 de març, pel qual s’aprova la norma bàsica d’autoprotecció
dels centres, establiments i dependències dedicades a activitats que puguin donar
origen a situacions d’emergència). En aquest cas, el document estableix el marc
orgànic i funcional previst per a l’establiment, centre o instal·lació amb l’objecte
de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta
adequada a les possibles situacions d’emergència, a la zona sota responsabilitat
de titular de l’activitat, garantint la integració d’aquestes actuacions en el sistema
públic de protecció civil.

Compatibilitat entre el pla d’emergències i pla d’autoprotecció

Si desgranem la definició del pla d’autoprotecció, observem tres finalitats:

• Establir el marc previst per a un centre de treball a fi de prevenir i controlar els riscos de les
persones i béns.

• Definir les actuacions davant les situacions d’emergència (inclou protocols i personal
designat).

• Disposar dels mecanismes per integrar aquestes actuacions en el sistema públic de protecció
civil.

Les finalitats definides per l’article 20 LPRL són:

• Preveure les possibles situacions d’emergència.

• Adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i
evacuació.

• Designar el personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures.
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• Organitzar les relacions amb serveis externs a l’empresa.

Podem observar que aquesta definició és compatible amb els objectius i el
desenvolupament que requereix l’article 20 de la Llei 31/1995.

Però no són conceptes idèntics. Com podem observar en el preàmbul de l’NBA (RD
393/2007), els objectius del pla d’autoprotecció i de l’article 20 de l’LPRL tenen diferències:

“És evident que la protecció dels treballadors d’una determinada dependència o
establiment, especialment pel que fa a riscos catastròfics, implica, la majoria de les
vegades, la protecció simultània d’altres persones presents en l’establiment, de manera
que, en aquests casos, (tant en un pla d’autoprotecció com en un pla d’emergències
segons l’art. 20 LPRL) s’estarà atenent simultàniament la seguretat dels treballadors i
la del públic en general. En altres ocasions, però, l’àmbit de protecció que abasta la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, no serà coincident amb el que ha de correspondre a
l’autoprotecció a què es refereix la Llei 2/1985 (1), de 21 de gener. Així, per exemple,
determinats riscos, els estrictament laborals, ho seran únicament per als treballadors d’un
determinat establiment, sense afectar la resta de les persones presents. Per contra, altres
riscos, derivats del desenvolupament d’una determinada activitat, ho són fonamentalment
per a un col·lectiu de ciutadans, de vegades enormement extens, que per, diferents raons,
es troben exposats. En certs casos, la generació del risc fins i tot pot no provenir d’una
activitat econòmica o vinculada a una activitat pròpiament laboral.

En conseqüència, l’activitat protectora de la seguretat i la salut, derivada de la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, tenint un camp comú amb l’autoprotecció a què es refereix la Llei 2/1985
(1), de 21 de gener, no cobreix els requeriments de prevenció o reducció de riscos per a la
població dels quals aquesta última s’ocupa.”

De la lectura d’aquest article podem extreure dues diferències:

• Les mesures d’emergències previstes per l’LPRL no preveuen riscos no derivats de la seva
activitat laboral.

• Les mesures d’emergència previstes per l’PRL poden preveure actuacions que afectin de
manera interna els treballadors sense afectar terceres persones i sense necessitat d’activar
protocols de Protecció Civil.

(1) En la data d’edició d’aquest material, el text de l’NBA encara fa referència a la Llei
2/1985, que ha estat derogada per la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de
Protecció Civil. Malgrat que el text vigent especifiqui una llei derogada, hem d’observar la
llei que la substitueix.

Finalment, el pla d’emergència interior (PEI), que és similar al pla d’autoprotec-
ció, però amb una reglamentació sectorial específica, on les normes disposades
a l’NBA (RD 393/2007) adquireixen el caràcter de supletori o de norma mínima.
Aquests plans estan previstos per a determinats sectors d’activitat, atesa la seva
perillositat i/o l’abast potencial de danys a la població, que els trobem relacionats
en l’article 1.1 de l’annex I de l’NBA (RD 393/2007), i que són:

• Establiments en què intervenen substàncies perilloses.

• Establiments en què intervenen explosius.

• Activitats de gestió de residus perillosos.

• Explotacions i indústries relacionades amb la mineria.

• Instal·lacions d’utilització confinada d’organismes modificats genètica-
ment.
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• Instal·lacions per a l’obtenció, transformació, tractament, emmagatzematge
i distribució de substàncies o matèries biològiques perilloses.

• Túnels, ports, aeroports i aeròdroms.

• Instal·lacions nuclears i radioactives.

• Preses i embassaments.

• Activitats d’espectacles públics i recreatives de certes característiques.

• Altres activitats regulades per normativa sectorial d’autoprotecció.

De la mateixa manera que la resta de plans d’autoprotecció, han de ser registrats
davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma en què es trobi el centre de
treball. A més, aquests PEI s’han d’integrar en els plans d’emergència exterior
previstos per al territori (l’abast del risc podrà ser local, regional o estatal),
constituint PEI+PEE un pla d’actuació únic i integrat.

1.5.2 Pla d’evacuació i confinament

Tots els tipus de plans d’emergències empresarials inclouen mesures per a l’eva-
cuació de les persones o bé de confinament. En qualsevol de les situacions, l’ordre
es pot rebre mitjançant un missatge per megafonia o bé per ordre directa dels
equips d’emergència.

Davant d’una possible emergència cal seguir unes determinades pautes de com-
portament. Una emergència pot suposar dues accions alternatives: l’evacuació
de les persones a l’exterior o el confinament dels ocupants de l’edifici en un lloc
preestablert i considerat segur.

Atenent les característiques del centre de treball, les mesures d’evacuació i
confinament poden tenir una entitat pròpia dins del pla d’emergències. Tant és
així que en nombroses ocasions veurem els plans d’emergències anomenats com
“d’emergències i evacuació/confinament”.

Quan cal activar el pla de confinament? Bàsicament quan hi ha riscos externs,
que provenen de fora del centre de treball, com per exemple: inundacions o aiguats,
accidents químics o nuclears d’indústries properes i atemptats terrorista, entre
d’altres.

Confinament és l’acció de tancar-se en un local, preferentment sense
finestres, i tapar-ne totes les obertures, incloent-hi les entrades d’aire,
després d’haver aturat les instal·lacions de climatització i ventilació.
Normalment, els confinaments es fan seguint les ordres de protecció civil
i els seus plans d’emergències d’àmbit superior.
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El pla d’evacuació d’una empresa pot ser tant senzill com disposar d’un enllu-
menat senyalitzat i d’un croquis de la planta d’un petit establiment amb una sola
sortida amb un únic punt de trobada o reunió, o bé tan complex com disposar d’un
procediment exhaustiu d’evacuació especificat per plantes d’edifici, amb impli-
cació de nombroses persones amb funcions concretes, amb nombrosos elements
de senyalització i amb establiment de simulacres periòdics, per mencionar alguns
elements que poden aparèixer en aquesta avaluació i que, en tot cas, no es tracta
d’una elecció capritxosa, sinó del resultat de l’anàlisi dels riscos i de les necessitat
de protecció i seguretat que haurem d’analitzar en l’avaluació de riscos i en el pla
d’emergències.

L’evacuació és un mitjà per a la protecció de les persones, perquè l’objectiu
és allunyar-les del risc de patir danys mitjançant la sortida de l’establiment o
edifici on hi ha el perill. La finalitat de l’evacuació és promoure una sortida
ràpida i segura del centre de treball on té lloc l’emergència.

1.6 Plans d’emergències d’àmbit superior

A diferència dels plans fets per les empreses, els plans d’emergències d’àmbit
superior o plans de protecció civil estan fets per les autoritats que hi ha en una
zona determinada.

Als efectes de l’activitat empresarial, cal destacar els plans d’emergències ex-
teriors (PEE) per a les industries que, per raó de la seva activitat, tenen un
pla d’emergència interior (PEI). Així, aquests PEE són plans que entronquen
directament amb els PEI de les empreses que es troben incloses en el seu àmbit
territorial i/o sectorial d’aplicació.

Els plans d’emergències exteriors són planificacions elaborades
principalment pels les administracions públiques competents en matèria
de protecció civil estatals, de les comunitats autònomes i de les entitats
locals (municipis, corporacions) que, amb la col·laboració dels industrials,
pretenen prevenir i, si escau, mitigar, les conseqüències dels possibles
accidents greus en relació amb aquestes indústries, prèviament analitzats,
classificats i avaluats, en el qual s’estableixen les mesures de protecció
més idònies, els recursos humans i materials necessaris i l’esquema de
coordinació de les autoritats, els òrgans i els serveis cridats a intervenir.

Els plans territorials de protecció civil com el PROCICAT o els plans especials
i els plans d’actuació municipal (PAM) tenen una relació directa, no només amb
els plans d’autoprotecció de les empreses, sinó amb qualsevol activitat humana,
ja sigui laboral o no.
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Podeu consultar el text del
PROCICAT a la secció
“Annexos” del web del

mòdul.

Exemple de PEE: el cas de les centrals nuclears

El Pla bàsic d’emergència nuclear (PLABEN), aprovat mitjançant el Reial decret 1546/2004,
de 25 de juny, constitueix la guia que conté les normes i els criteris essencials per a
l’elaboració, la implantació material efectiva i el manteniment de l’eficàcia dels plans de
resposta a les situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública que puguin
derivar-se dels accidents en centrals nuclears en operació o en situació de parada, sempre
que emmagatzemin combustible gastat.

El Pla bàsic d’emergència nuclear estructura la resposta a emergències nuclears en dos
nivells de planificació:

• Plans d’emergència interiors (PEI), la responsabilitat recau sobre el titular de la central
nuclear.

• Plans d’emergència nuclear exteriors (PEN), en què la responsabilitat de la seva aplicació
recau sobre l’Administració general de l’Estat amb el concurs de les restants administracions
públiques, segons correspongui, i de la necessària col·laboració que han de prestar els titulars
de les centrals nuclears.

Font: www.csn.es

1.6.1 PROCICAT

D’acord amb la Norma bàsica de protecció civil (NBPC), aprovada pel Reial decret
407/1992, les comunitats autònomes han d’elaborar el seu pla de protecció civil
per poder fer front a les emergències generals que es puguin presentar en el seu
àmbit territorial i en àmbits inferiors.

A la nostra comunitat autònoma, per dur a terme aquesta funció, s’ha creat el Pla
de protecció civil de Catalunya (PROCICAT).

El PROCICAT té la vocació de formular una regulació global de la
protecció civil a Catalunya, establir el marc organitzatiu general en què
s’integri la protecció civil que depèn de la Generalitat amb la dels
ajuntaments locals de Catalunya.

Catalunya té gran diversitat de paisatges, clima i vegetació, en conseqüència, les
situacions de risc varien molt d’una zona a una altra. Per tant, s’ha dividit el
territori en regions naturals (figura 1.1), que determinen un grau diferent de risc.

Els riscos que preveu el PROCICAT es poden classificar en riscos naturals (tenint
en compte el mapa anterior), riscos tecnològics i riscos antròpics. Aquesta és la
seva definició:

• Riscs natural. És aquell el desencadenament del qual no està provocat
directament per la presència o activitat de l’home. El risc natural pot ser
a causa d’inundacions, o pot ser sísmic, geològic, climàtic o volcànic.

• Risc tecnològic. És aquell derivat de l’ús de les tecnologies. El risc pot estar
originat per un procés industrial, per ensorrament i incendi d’una indústria,
pel transport de mercaderies perilloses, i per activitats nuclears.
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• Risc antròpic. Està relacionat directament amb les activitats i l’existència
de l’home, són tots els que no estan inclosos com a riscos naturals o tecnolò-
gics. Aquests riscos poden ser per ensorrament i incendi d’infraestructures
en zones urbanes, per incendi forestal, per anomalies en el subministrament
bàsic a la població, com alimentació, aigua, gas, electricitat, pot estar
associat al transport públic, o pot estar associat a grans concentracions
humanes, o a accidents i desapareguts en muntanyes, al mar, o a epidèmies,
contaminació, plagues, atemptats terroristes i fins i tot caigudes d’objectes
procedents de l’espai.

Figura 1.1. Regions naturals de Catalunya

El PROCICAT preveu uns plans especials segons les causes que provoquin l’e-
mergència. A través del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT),
cada pla es posa en marxa a partir de cinc grups d’actuació independents:

• Grup d’intervenció.

• Grup d’ordre.

• Grup logístic.

• Grup sanitari.

• Grup especialista en el risc.

En la taula 1.1 podem veure l’estructura i el marc organitzatiu dels plans de
protecció civil.
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Taula 1.1. Marc organitzatiu dels plans de protecció civil

Àmbit de l’administració Autoritat Dependència orgànica
del servei

Òrgan de protecció civil Tipus de plans

Estat Titular del Ministeri de
l’Interior

Ministeri de l’Interior.
Direcció General de
Protecció Civil

Comissió de Protecció Civil • Pla d’emergències
nuclear
• Pla d’emergències en
situació bèl·lica
• Qualsevol supòsit
d’interès nacional

Comunitats autònomes Titular del Departament de
Justícia i Interior
Conseller de Justícia i
interior

Departament d’Interior.
Direcció General
d’Emergències i Seguretat
Civil

Comissió de Protecció Civil
de Catalunya

Pla director: PROCICAT
Plans especials:
• INUNCAT
• TRANSCAT
• SISMICAT
• NEUCAT
• INFOCAT
• CAMCAT
• Pla d’emergències
exterior (risc químic per
cada indústria)

Ajuntaments Alcalde Alcaldia. Àrea de
Seguretat o Protecció
Ciutadana

Comissió local de
Protecció Civil

• Pla d’emergències
municipal: PEM
• Plans d’actuació
municipal (per cada risc
identificat al territori)

Activitats industrials,
gran ocupació, comerç...

Titular de l’activitat Propietat Comitè d’autoprotecció Pla d’autoprotecció

Els plans de protecció civil tenen previst en quin moment i en quina circumstància
s’han d’activar, i per tant què s’ha de fer depenent de l’estat de l’emergència o de
la informació de què disposen abans que es pugui produir. Així es pot començar
a treballar segons l’estat en què es trobi la possible emergència:

1. Avisos preventius del pla: es produeixen quan es preveu que per qualsevol
causa hi ha el risc que pugui produir-se una situació d’emergència. Són de
dos tipus:

• Preavís. Avís d’un possible risc, amb la finalitat de preparar determi-
nades accions o de posar-les en funcionament.

• Prealerta. Avís que un determinat risc pot ser imminent, amb la
finalitat de prendre les mesures preparatòries adequades.

2. Activació del pla: una vegada que s’ha produït la situació d’emergència
s’activa el pla, i llavors hi ha dues fases:

• Fase d’alerta. Es procedirà a l’activació en alerta en aquelles situaci-
ons que facin necessari l’establiment d’àmplies mesures preventives.

• Fase d’emergència. El pla es podrà activar, en funció de la gravetat
creixent de la situació en les fases següents:

– Emergència-1. Quan es produeixi una situació que tingui efectes
importants però limitats i/o localitzats.

– Emergència-2. Quan es produeixi una situació que afecti una
extensió important del territori.
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Els diferents plans de protecció civil tenen un procediment operatiu similar en
tots ells, que és el següent:

1. Notificació de l’accident.

2. Procediments d’actuació en alerta i emergència.

3. Coordinació.

4. Actuacions de protecció a la població:

(a) Determinació de la zona d’afectació.

(b) Control d’accessos.

(c) Confinament/evacuació.

(d) Informació.

1.6.2 TRANSCAT

El transport, emmagatzematge i ús en processos industrials de mercaderies
perilloses generen riscos per a la societat. Hi ha zones a Catalunya on aquest
risc és important, tant pel fet de ser àrees molt industrialitzades (per exemple,
el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Camp de Tarragona, amb una concentració
important d’empreses químiques), com per ser lloc de pas obligat del transport
de les esmentades mercaderies (per exemple, l’eix Tarragona-Barcelona, tant per
autopista com per ferrocarril).

Ha calgut, doncs, el desenvolupament d’un pla dirigit a minimitzar els possibles
danys a les persones, béns i medi ambient, i que permeti restablir els serveis bàsics
per a la població en el menor temps possible.

En el Pla especial d’emergències per accidents en el transport
de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya
(TRANSCAT) es concreten l’estructura organitzava i els procediments
d’actuació per tal de fer front a les emergències produïdes per accidents en
el transport de mercaderies perilloses per carretera o ferrocarril.

El TRANSCAT preveu les modalitats d’actuació, estableix les zones de Catalunya
on el risc és més elevat, i determina quins municipis han de fer el corresponent
pla d’actuació municipal.

Les empreses que, pel seu amb alt risc químic, han de realitzar un pla d’emergèn-
cies interior, aquest ha d’estar consensuat i registrat en el PROCICAT.

Les mercaderies perilloses es poden definir com aquelles substàncies que, en
determinades condicions, poden provocar pèrdues de vides humanes, lesions
corporals, desperfectes materials i/o deteriorament greu del medi ambient com
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Directiva 96/82/CE

Aquesta directiva relativa al
control dels riscos inherents als

accidents greus en els quals
intervinguin substàncies

perilloses és coneguda amb el
nom de SEVESO II.

a resultat, directe o indirecte, immediat o diferit, de les seves propietats tòxiques,
inflamables, explosives o oxidants.

L’esmentada normativa de transport de mercaderies perilloses classifica les subs-
tàncies en classes, i per a cada una de les classes en concreten les normes que
s’han de complir (taula 1.2).

Taula 1.2. Classificació de les mercaderies perilloses

Classe Mercaderies

Classe 1 Explosius

Classe 2 Gasos comprimits, liquats o dissolts a pressió

Classe 3 Matèries líquides inflamables

Classe 4.1 Matèries sòlides inflamables

Classe 4.2 Matèries susceptibles d’inflamació espontània

Classe 4.3 Matèries que en entrar en contacte amb l’aigua desprenen gasos inflamables

Classe 5.1 Comburents

Classe 5.2 Peròxids orgànics

Classe 6.1 Matèries tòxiques

Classe 6.2 Matèries infeccioses

Classe 7 Matèries radioactives

Classe 8 Matèries corrosives

Classe 9 Matèries i objectes perillosos diversos

Aquestes classificacions estan subjectes a les revisions de la normativa vigent.

1.6.3 PLASEQCAT i PLASEQTA

Els Plans especials d’emergència exterior del sector químic, PLASEQTA (espe-
cífic de l’àmbit de les comarques de Tarragona) i PLASEQCAT (en la resta del
territori català) tenen la finalitat de disposar d’una planificació d’emergències que
permeti afrontar i gestionar eficaçment les incidències i emergències que es puguin
produir per accidents greus en establiments que manipulen substàncies perilloses.

El Pla especial d’emergències per accidents greus en instal·lacions amb
substàncies perilloses (PPE) té com a objectiu prevenir els accidents greus
en indústries amb substàncies perilloses. Aquestes indústries han de seguir
la Directiva 96/82/CE i la Directiva 2003/105/CE.

Les instal·lacions que queden fora d’aquesta normativa són les d’ús militar, les que
tinguin perills lligats a radiacions ionitzants, el transport de substàncies perilloses
per qualsevol tipus de mitjà, i fins i tot el transport d’aquestes substàncies
perilloses per conduccions un cop que han sortit de l’establiment industrial, i els
abocadors de residus.
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Danys de les nevades

En l’àmbit laboral, els danys de
les nevades més importants són
per a la logística de les empreses
i els desplaçaments dels
treballadors, encara que també
afecten les activitats de les zones
amb nevades que impedeixen o
dificulten el desenvolupament de
l’activitat productiva.

Les indústries obligades a realitzar un pla especial d’emergències hauran de
facilitar a les autoritats competents tota la informació necessària per tal d’elaborar
un pla de protecció extern.

1.6.4 Altres plans especials del PROCICAT

A banda del TRANSCAT, PLASEQCAT i PLASEQTA, que afecten a riscos
originats per les empreses, hi ha altres plans especials que poden ser d’interès,
amb una repercussió i entroncament amb els plans d’autoprotecció i les activitats
laborals generalment menors que les anteriors. En referim als plans NEUCAT,
INUNCAT, INFOCAT, VENTCAT, RADCAT, CAMCAT, AEROCAT, ALLAU-
CAT i SISMICAT.

NEUCAT

L’objectiu del Pla especial d’emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT)
consisteix a donar la informació sobre possibles nevades, amb la màxima antelació
possible, a fi que es puguin començar a prendre les mesures preventives més
adients.

El NEUCAT s’actualitza cada any i s’activa segons les previsions meteorològiques
adverses.

A través de l’estudi dels punts que puguin ser conflictius de les diferents in-
fraestructures, i dels problemes que es puguin presentar dels serveis essencials,
s’estableixen les zones de Catalunya on el risc és més elevat, i es determina quins
municipis han de fer el corresponent pla d’actuació municipal.

INUNCAT

INUNCAT són les sigles del Pla especial d’emergències per inundacions a
Catalunya. Les inundacions es poden produir per causes molt diferents, encara
que habitualment son les crescudes dels rius les que han provocat danys més
considerables.

Els rius de grans conques presenten inundacions més lentes en el temps, però
són més destructives i de gran escala. En canvi, els rius, rieres o torrents de les
conques petites, presenten inundacions molt ràpides, amb poc temps per a avisar
del risc, i que són igual de destructives. També cal esmentar les inundacions que
es produeixen en un espai breu de temps a les zones urbanes, a causa de les pluges
molt intenses, característiques de la zona mediterrània.

El desenvolupament i creixement urbanístic, industrial i comercial, ha afavorit que
es produeixin assentaments a les voreres dels rius, a vegades tancant i produint un
estrangulament al pas de les aigües, i com a conseqüència provocant o augmentant
els efectes de les inundacions.
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Superfície forestal a
Catalunya

Com a dades podem dir que la
superfície forestal a Catalunya

ocupa un 60% del territori, i que
poden considerar un 43% de la

superfície total de Catalunya
arbrada, i un 17% de matolls i

pastura.

L’objecte de l’INUNCAT és establir l’organització i procediment d’actuació
dels recursos i serveis públics o privats, per fer front a les emergències
produïdes pel risc d’inundacions, dins l’àmbit territorial de Catalunya.

Els municipis que estan afectats per un risc potencial d’inundacions han d’elaborar
el seu pla d’actuació municipal corresponent.

INFOCAT

El Pla de protecció civil per emergències d’incendis forestals a Catalunya
(INFOCAT) està dissenyat per fer front a les emergències per incendis forestals,
dins de l’àmbit territorial de Catalunya.

El seu objectiu és avisar, organitzar i actuar en la lluita contra incendis forestals,
coordinant l’actuació dels serveis públics de la Generalitat de Catalunya, amb
els ajuntaments, entitats privades i fins i tot altres comunitats autònomes, i
excepcionalment amb Andorra i França.

Els municipis que estan afectats per un cert risc d’incendi forestal, han de tenir un
pla d’actuació municipal (PAM) contra incendis d’aquest tipus.

VENTCAT

El Pla d’emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT) constitueix un
pla especial que té per finalitat disposar de procediments per afrontar i gestionar
les incidències i emergències que es puguin produir en l’àmbit del risc per vent.

Les alertes de VENCAT adverteixen de perills que els treballadors poden patir per
feines com ara:

• Conducció de grues en alçada, com les de transvasament de mercaderies a
ports nàutics i ferroviaris.

• Conducció de vehicles en la via pública.

• Obres de la construcció.

• I, en general, per a aquells treballs que s´han de portar a terme en exteriors.

RADCAT

El Pla per a emergències radiològiques de Catalunya (RADCAT) constitueix un
pla especial amb la finalitat de disposar d’uns procediments que permetin afrontar
i gestionar les incidències i emergències radiològiques que es donin dins l’àmbit
territorial de Catalunya.

Apart de les centrals nuclears, hi ha diverses activitats humanes en què es fan
servir materials radioactius: hospitals i centres mèdics, universitats i centres de
recerca, certs tipus d’indústria, construcció de carreteres i altres infraestructures.
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Catalunya és una zona
d’activitat sísmica
moderada.

El perill dels materials radioactius que s’utilitzen és molt menor que el dels
materials radioactius d’una central nuclear, i rarament es produeixen accidents de
consideració en aquest tipus d’activitats. El més usual és que, per causes criminals
(robatoris), es retiri alguna font radioactiva que s’acaba abandonant.

CAMCAT

El Pla especial d’emergència per contaminació accidental de les aigües marines
a Catalunya (CAMCAT) és un pla territorial de contingències segons el que
estableix el Pla nacional de contingències per contaminació marina accidentals.

El seu objectiu principal és definir i coordinar l’actuació dels diferents mitjans
involucrats, tant de les administracions públiques com d’institucions públiques i
privades, per tal d’obtenir-ne el rendiment màxim, en el cas de lluita contra la
contaminació marina derivada d’un accident.

AEROCAT

El Pla per a emergències aeronàutiques de Catalunya (AEROCAT) és un pla
especial que es constitueix per fer front a totes aquelles emergències degudes a
accidents aeronàutics que es donin a qualsevol punt de l’espai aeri català i a les
emergències de qualsevol tipus que tingui lloc als aeroports, aeròdroms i heliports
de Catalunya.

ALLAUCAT

El Pla d’emergències per allaus a Catalunya (ALLAUCAT) constitueix un pla
especial que té la finalitat d’afrontar i gestionar les incidències i emergències per
allaus que es donin dins l’àmbit territorial de Catalunya.

Estableix l’estructura de resposta, l’operativa i els procediments necessaris per
gestionar qualsevol emergència associada a allaus, amb la finalitat de minimitzar
el risc, garantir la seguretat de les persones i la protecció dels béns, les infraestruc-
tures i el medi ambient.

SISMICAT

El Pla especial d’emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT) indica quins
ajuntaments hauran de fer el pla d’actuació municipal, i com és l’estructura
organitzativa, mitjans..., per tal de combatre el perill sísmic.

El SISMICAT té una llista d’ajuntaments que han d’elaborar el pla d’acció
municipal respecte a les emergències sísmiques, i a més té una llista de municipis
als quals en recomana la implantació. Aquestes dues llistes són actualitzades
periòdicament.
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No tots els ajuntaments
tenen l’obligació de tenir

plans de protecció civil
municipal, però poden tenir

recomanacions de tenir-ne.

Podeu consultar el Decret
sobre elaboració i

homologació dels plans
de protecció civil

municipals en la secció
“Annexos” del web del

mòdul.

1.6.5 Plans d’emergència locals

Segons l’article 2 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova
el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció
civil municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, els
municipis, en funció de la seva població, de les seves característiques i dels riscos
que els afectin, han d’elaborar els plans de protecció civil següents:

• Els municipis amb més de vint mil habitants i els que sense arribar a
aquesta població tenen la consideració de turístics o els que són considerats
de risc especial per la seva situació geogràfica o la seva activitat industrial,
segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, han d’elaborar i aprovar
plans bàsics d’emergència municipal, i és potestatiu en la resta de municipis.

• Els municipis afectats per riscos objecte de plans especials degudament
aprovats pel Govern estan obligats a incorporar en els seus plans d’actuació
municipal les previsions derivades del pla especial en allò que els afecti.

• Els municipis no previstos en els supòsits anteriors que estiguin afectats
per riscos concrets diferents dels riscos objecte de plans especials poden
elaborar i aprovar els corresponents plans específics municipals.

Veiem, doncs, que:

• Hi ha certs ajuntaments que han d’elaborar un pla bàsic d’emergències
municipal. Són aquells que no estan previstos en cap dels plans especials
del PROCICAT i que no tinguin cap indústria afectada per la normativa
SEVESO II, però que tenen una població superior a 20.000 habitants o són
considerats municipis turístics.

• Els ajuntaments, per afectació dels plans especials (INFOCAT, TRANS-
CAT) han d’elaborar un plans de protecció civil, mitjançant plans d’acció
municipal (PAM), per tal de lluitar contra els riscos que puguin afectar la
localitat.

• Hi ha casos en què hi han riscos d’afectació local no previstos pels plans
especials autonòmics, i que han de ser tractats directament pels municipis
en “plans específics municipals” (PEM).

La redacció d’aquests plans està normalitzada pel Document de Protecció Civil
Municipal (DUPROCIM), que és d’us obligat en virtut del Decret 155/2014. El
DUPROCIM que fa cada municipi s’ha de trametre a la Comissió de Protecció
Civil de Catalunya per a l’homologació dels plans que pugui contenir.
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Per saber-ne més de
l’article 20 de l’LPRL,
sobre les mesures
d’emergència per a la
protecció als treballadors,
podeu consultar l’apartat
“Conceptes”, d’aquesta
mateixa unitat.

Podeu consultar la Norma
Bàsica d’Autoprotecció a
la secció “Annexos” del
web del mòdul.

A Catalunya, la
reglamentació, registre i
seguiment de plans
d’autoprotecció depèn del
Departament d’Interior.

2. Normativa aplicada

Aquí aprofundirem en les normatives de seguretat per poder fer un pla d’emergèn-
cies.

2.1 Normativa bàsica d’autoprotecció

L’article 20 LPRL, sobre les mesures d’emergència per a la protecció als tre-
balladors, no detalla ni procedimenta com ha de ser i quins requisits tenen els
anomenats plans d’emergències. En conseqüència, no estableix una estructura ni
uns continguts.

Contrariament, això sí que ho fa la Norma Bàsica d’Autoprotecció (NBA) (RD
393/2007), que permet un major desenvolupament del pla d’emergències. Recor-
dem els tres aspectes que defineixen el pla d’autoprotecció (PAU), segons l’NBA:

• Estableix el marc previst per a un centre de treball, a fi de prevenir i controlar
els riscos de les persones i béns.

• Defineix les actuacions davant les situacions d’emergència .

• Disposa els mecanismes per integrar aquestes actuacions amb el sistema
públic de protecció civil.

Podem observar que aquesta definició de PAU és compatible amb els objectius i
el desenvolupament que requereix l’article 20 de la Llei 31/1995; que recordem,
són:

• Establir l’obligació de caràcter general de preveure les possibles situacions
d’emergència.

• Adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra
incendis i evacuació.

• Designar el personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures.

• Organitzar les relacions amb serveis externs a l’empresa.

Per això, en aquest estudi normatiu i el posterior estudi de casos pràctics prendrem
com a referència a la NBA per a tenir un marc de procediment per a confecció i la
valoració dels plans d’emergència.

L’RD 393/2007, de 23 de març, on s’aprova la norma bàsica d’autoprotecció dels
centres, establiments i dependències dedicats a activitats que pugin donar origen
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El pla d’autoprotecció ha
d’estar redactat en un únic

document.

a situacions d’emergència, substitueix l’Ordre no vinculant de 29 de novembre
de 1984 (Manual d’autoprotecció per al desenvolupament del pla d’emergència
contra incendis i d’evacuació de locals i edificis).

L’objectiu d’aquesta norma és establir els criteris essencials per a la regulació
de l’autoprotecció, per a la definició de les activitats a les quals obliga, i per a
l’elaboració, implantació i manteniment del pla d’autoprotecció (PA).

Qualsevol PAU ha d’estar redactat i firmat per un tècnic competent, i subscrit pel
titular de l’activitat. Podem observar que la responsabilitat no recau en el redactor
del PAU, sinó en el titular de l’empresa.

2.1.1 Activitats sotmeses a l’obligació de preveure un pla
d’autoprotecció

No totes les empreses, establiments o instal·lacions estan obligats a tenir un pla
d’autoprotecció. De totes maneres, la llista d’activitats que han de tenir aquest pla
es pot ampliar perquè cada comunitat autònoma o entitat local pot establir valors
més restrictius si tenen en compte algun dels criteris següents:

• Ocupació.

• Vulnerabilitat.

• Càrrega de foc.

• Quantitat de substàncies perilloses.

• Condicions físiques d’accessibilitat dels serveis d’emergència externs.

• Temps de resposta dels serveis esmentats en el punt anterior.

• Possibilitat d’efecte dominó i danys externs.

• Condicions de l’entorn.

• Altres condicions que puguin contribuir al risc.

LA NBA estableix l’obligatorietat de plans d’autoprotecció en certes activitats on
no hi ha una reglamentació sectorial específica, i que es regularan al 100% per
la NBA. I que són les següents:

1. Activitats industrials i d’emmagatzematge:

• Aquelles amb una càrrega de foc ponderada i corregida igual o
superior a 3.200 Mcal/m2 o 13.600 MJ/m2, risc intrínsec alt 8, segons
l’RSCIEI RD 2267/2004, de 3 de desembre.

• Aquelles en les quals estiguin presents substàncies perilloses en quan-
titats iguals o superiors al 60% de les especificades en la columna 2
de les parts 1 i 2 de l’annex 1 de l’RD 1254/1999, de 16 de juliol, i la
seva modificació RD 948/2005.
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• Instal·lacions frigorífiques amb líquids refrigerants del segon i tercer
grup quan superin les quantitats totals emprades a 3 t.

• Instal·lacions acollides a les ITC IP02, IP03 i IP04 amb més de 500
m3.

2. Activitats i infraestructures de transport. Estacions i intercanviadors de
transport terrestre amb una ocupació superior a 1.500 persones; línies
ferroviàries metropolitanes, túnels ferroviaris de longitud igual o superior
a 1.000 m; autopistes de peatge; àrees d’aparcament per al transport de
mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril; ports comercials.

3. Activitats i infraestructures energètiques. Centres o instal·lacions destinats
a la producció d’energia elèctrica, amb potència nominal igual o superior
a 300 MW; instal·lacions de generació i transformació d’energia elèctrica
d’alta tensió.

4. Activitats sanitàries. Quan la disponibilitat de llits sigui igual o superior a
200, o l’alçada d’evacuació igual o superior a 28 m, o amb una ocupació
igual o superior a 2.000 persones.

5. Activitats docents. Destinades especialment a persones discapacitades
físiques o psíquiques, o a altres persones que no puguin realitzar una
evacuació elles soles; qualsevol altre establiment amb alçada d’evacuació
superior a 28 m, o d’una ocupació igual o superior a 2.000 persones.

6. Activitats residencials públiques. Destinades a gent gran, discapacitats
físics o psíquics, o altres persones que no puguin realitzar una evacuació
elles soles, i que afecti 100 o més persones; qualsevol altre establiment amb
alçada d’evacuació superior a 28 m, o d’una ocupació igual o superior a
2.000 persones.

7. Altres activitats que tinguin algunes de les característiques següents:

• Edificis amb activitats comercials, administratives, de prestació de
serveis, o de qualsevol altre tipus, sempre que l’alçada d’evacuació
de l’edifici sigui igual o superior a 28 m, o bé disposi d’una ocupació
superior a 2.000 persones.

• Instal·lacions de càmping amb capacitat igual o superior a 2.000
persones.

• Qualsevol activitat desenvolupada a l’aire lliure amb un nombre
d’assistents previst igual o superior a 20.000 persones.

Per altra banda, el 1.1 de l’annex I estableix les empreses que han de tenir plans
d’emergència interior (pla d’autoprotecció amb una reglamentació sectorial
específica on la NBA esdevé norma supletòria). I que són les següents:

1. Activitats industrials, d’emmagatzematge i d’investigació:

• Establiments en els quals intervenen substàncies perilloses, segons
l’RD 1254/1999, de 16 de juliol, i l’RD 948/2005, de 29 de juliol.
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• Activitats d’emmagatzematge de productes químics, segons les ins-
truccions tècniques complementàries, i amb les quantitats següents:

– ITC APQ-1. Capacitat més gran de 200 m3.
– ITC APQ-2. Capacitat més gran d’1 t.
– ITC APQ-3. Capacitat més gran de 4 t.
– ITC APQ-4. Capacitat més gran de 3 t.
– ITC APQ-5. Categoria 4 o 5.
– ITC APQ-6. Capacitat més gran de 500 m3.
– ITC APQ-7. Capacitat més gran de 200 m3.
– ITC APQ-8. Capacitat més gran de 200 t.

• Establiments en els quals intervenen explosius, segons l’Ordre/-
Pre/252/2006, de 6 de febrer, i l’RD 230/1998, de 16 de febrer.

• Activitats de gestió de residus perillosos, segons la Llei 10/1993, de
21 d’abril.

• Explotacions i indústries relacionades amb la mineria (RD 863/1985).

• Instal·lacions d’utilització confinada d’organismes modificats genèti-
cament, segons l’RD 1678/2004, les activitats de tipus 4, i la Llei
9/2003, de 25 d’abril.

• Instal·lacions per a l’obtenció, transformació, tractament, emmagatze-
matge i distribució de substàncies o matèries biològiques perilloses,
segons l’RD 664/1997, de 12 de març, d’agents biològics del grup 4.

2. Activitats d’infraestructures de transport:

• Túnels. RD 635/2006, de 26 de maig.

• Ports comercials. Llei 48/2003, de 26 de novembre.

• Instal·lacions aeroportuàries. Llei 21/2003, de 7 de juliol.

3. Activitats i infraestructures energètiques:

• Instal·lacions nuclears i radioactives. RD 1836/1999, de 3 de desem-
bre.

• Infraestructures hidràuliques. Les classificades com a categoria A i B
segons el Reglament tècnic sobre seguretat de preses i embassaments,
l’Ordre de 12 de març de 1996, i la Resolució de 31 de gener de
1995 (Directriu bàsica de planificació de protecció civil davant el risc
d’inundacions).

4. Activitats d’espectacles públics i recreatius.

• Espais tancats amb capacitat igual o superior a 2.000 persones, o amb
una alçada d’evacuació igual o superior a 28 m.

• Aire lliure. En general, aquelles amb aforament igual o superior a
20.000 persones.

5. Activitats específiques regulades per normativa sectorial d’autoprotecció.
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Trobareu l’enllaç web a la
pagina de PAU de la
Generalitat de Catalunya,
amb informació d’utilitat
sobre l’àmbit d’aplicació
dels PAU, a la secció
“Annexos” del web del
mòdul.

Podeu revisar el principi
jeràrquic normatiu dins
dels materials del mòdul
de “Formació i Orientació
laboral”.

2.1.2 Decret 30/2015, "la NBA catalana"

A Catalunya és d’aplicació el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa
el contingut d’aquestes mesures.

Al Decret surt el llistat d’activitats que estan sotmeses a l’obligatorietat de tenir
un pla d’autoprotecció i els trobem a dos nivells:

1. Nivell de l’annex I, epígraf A. Són les mateixes activitats i centres que hem
vist que contempla l’annex I del RD 393/2007.

2. Nivell de l’annex I, epígraf B, que conforma el catàleg d’activitats i centres
d’interès per a la protecció civil local, on s’estableix un catàleg de mínims
amb uns llindars més amplis per tal que siguin els mateixos municipis els
que regulin d’una forma més concreta les activitats i centres que siguin del
seu interès de conformitat amb el seu àmbit competencial.

A més, al director general competent en matèria de protecció civil del departament
d’Interior, està habilitat a incloure altres activitats, instal·lacions o dependències
no incloses a l’annex I, però que presentin un especial risc, segons els criteris que
s’exposen a l’annex VII del mateix Decret.

2.1.3 Relació entre el Reial Decret 393/2007 i el Decret 30/2015

<newcontent>

A Catalunya s’aplica directament el Decret 30/2015, i l’NBA establerta pel Reial
Decret 393/2007 queda com a supletòria sense efectes pràctics d’aplicació, ja que
aquest Reial Decret 393/2007 és formalment una norma de rang superior que el
Decret 30/2015 emès per la Generalitat de Catalunya no el pot contradir.

En el cas de dubtes d’interpretació en quant a l’obligatorietat d’un cas
concret d’estar subjecte o no a fer un PAU, podem adreçar-nos als Serveis
Territorials de Protecció Civil a Catalunya (tinyurl.com/f2jb3fvm).

2.1.4 Contingut mínim d’un pla d’autoprotecció

Qualsevol pla d’autoprotecció (PAU) ha de ser un únic document, amb índex
paginat i una estructura amb apartats concrets.
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Ha de contenir les dades bàsiques de l’empresa, quines són les persones respon-
sables, les dades administratives significatives, localització i adreces o telèfons
de contacte. I, lògicament, hem d’identificar les diferents activitats, i accessos,
instal·lacions i tipus d’usuaris.

Altres apartats que hi ha d’haver en un PAU són els riscos detectats en els
processos productius que puguin generar una situació d’emergència, els riscos
propis deguts a la mateixa activitat i també els riscos externs que la puguin afectar.
Com qualsevol empresa té uns riscos potencials de més o menys envergadura,
depenent de les pròpies activitats, sempre compta amb un seguit de mesures i
mitjans de protecció; per tant, s’ha d’afegir un inventari dels mitjans de protec-
ció dels riscos a l’empresa, i dels propis recursos humans. A més, s’adjunten els
plànols d’ubicació dels elements de protecció, els recorreguts d’evacuació, àrees
de confinament i sectorització.

Les instal·lacions de l’empresa han de tenir un programa de manteniment, que
serà preventiu; tant pel que fa a les instal·lacions de risc, com pel que fa als propis
mitjans de protecció, tenint en cada cas en compte la normativa vigent.

Un cop detectats els riscos, els mitjans de protecció i els recursos humans, el
PAU ha de definir les accions que cal desenvolupar per tal de controlar
inicialment qualsevol emergència produïda i garantir d’aquesta manera
l’alarma, l’evacuació o confinament, auxili dels afectats i actuació per
anul·lar o reduir els efectes de l’emergència.

Depenent del grau i tipus d’emergència produïda en la nostra empresa, podem
afectar altres empreses de l’entorn, i per tant s’han de definir els protocols de
notificació de l’emergència, tant a l’ajuntament afectat com a la Generalitat de
Catalunya. Ha de quedar clar com ens haurem de coordinar amb la Comissió de
Protecció Civil, i com haurem d’interactuar en cas que la nostra emergència pugui
afectar el medi ambient o la població propera.

És impossible gestionar i posar a la pràctica tots els continguts d’un PAU si
no es preveu com serà la seva implantació i el seu manteniment. Per tant,
hem d’identificar el responsable de la implantació, els programes d’informació
i formació, quin serà el programa de reequipaments i recursos per tal de millorar
la protecció, quins i quants simulacres s’hauran de fer, quantes auditories i quantes
inspeccions realitzarem cada any, i quan s’ha de revisar i/o modificar el propi PA.

Tots aquests conceptes que ha de tenir en compte un pla d’autoprotecció s’han
de plasmar d’una forma determinada (taula 2.1), ja que la normativa bàsica
d’autoprotecció ens obliga a seguir una estructura, amb un contingut.

Taula 2.1. Estructura d’un pla d’autoprotecció segons l’NBA

Capítol Informació continguda

Capítol 1. Identificació
dels titulars i de
l’emplaçament de
l’activitat

Direcció postal de l’emplaçament de l’activitat. Denominació d’aquesta, nom i/o
marca. Telèfon i fax.
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Taula 2.1 (continuació)

Capítol Informació continguda

Identificació dels titulars de l’activitat. Nom i/o raó social. Adreça postal, telèfon i
fax.

Nom del director/a del pla d’autoprotecció i del director/a del pla d’actuació en
cas d’emergència. Adreça postal, telèfon i fax.

Capítol 2. Descripció
detallada de l’activitat i
del medi físic en el qual
es desenvolupa

Descripció de cada una de les activitats desenvolupades objectes del pla.

Descripció del centre o establiment, dependències i instal·lacions on es
desenvolupin les activitats objectes del pla.

Classificació i descripció dels usuaris.

Descripció de l’entorn urbà, industrial o natural en el qual figurin els edificis,
instal·lacions i àrees on es desenvolupi l’activitat.

Descripció dels accessos. Condicions d’accessibilitat per a l’ajuda externa.

Capítol 3. Inventari,
anàlisi i avaluació de
riscos

Descripció i localització dels elements, instal·lacions, processos i producció que
puguin donar origen a una situació d’emergència, o incidir de forma
desfavorable en el seu desenvolupament.

Identificació, anàlisi i avaluació dels riscos propis de l’activitat i dels riscos
externs que puguin afectar-la.

Identificació, quantificació i tipologia de les persones, tant les que realitzen
l’activitat com les que són alienes però que tinguin accés als edificis,
instal·lacions i àrees on es desenvolupa l’activitat.

Capítol 4. Inventari i
descripció de les
mesures de protecció

Inventari i descripció de les mesures i mitjans humans i materials de què
disposa l’entitat per tal de controlar els riscos detectats, actuar enfront d’una
situació d’emergència i facilitar la intervenció dels serveis externs
d’emergències.

Les mesures i els mitjans, humans i materials, disponibles en aplicació de
disposicions específiques en matèria de seguretat.

Capítol 5. Programa de
manteniment
d’instal·lacions

Descripció del manteniment preventiu de les instal·lacions de risc que en
garanteix el control.

Descripció del manteniment preventiu de les instal·lacions de protecció que en
garanteix l’operativitat.

Realització de les inspeccions de seguretat d’acord amb la normativa vigent.

Capítol 6. Pla d’actuació
davant una emergència

Identificació i classificació de les emergències:
• En funció del tipus de risc.
• En funció de la gravetat.
• En funció de l’ocupació i mitjans humans.

Procediments d’actuació enfront d’emergències:
• Detecció i alarma.
• Mecanismes d’alarma:
– Identificació de la persona que donarà els avisos.
– Identificació del centre de coordinació d’atenció d’emergències de Protecció
Civil.
• Mecanismes de resposta enfront de l’emergència:
– Evacuació i/o confinament.
– Prestació de les primeres ajudes.
– Formes de recepció de les ajudes externes.

Identificació i funcions de les persones i equips que portaran a terme els
procediments d’actuació en cas d’emergències.

Identificació del responsable de la posada en marxa del pla d’actuació en cas
d’emergències.

Capítol 7. Integració del
pla d’autoprotecció en
altres d’àmbit superior

Protocols de notificació de l’emergència.
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Tots els plànols els podem
referenciar al text on

correspongui i adjuntar-los
tots junts en l’annex 3.

Taula 2.1 (continuació)

Capítol Informació continguda

Coordinació entre la direcció del pla d’actuació i la direcció del pla de protecció
civil en el qual s’integri el pla d’autoprotecció.

Les formes de col·laboració de l’organització d’autoprotecció amb els plans i les
actuacions del sistema públic de Protecció Civil.

Capítol 8. Implantació
del pla d’autoprotecció

Identificació del responsable de la implantació del pla.

Programa de formació i capacitació per al personal amb participació activa en el
pla d’autoprotecció.

Programa d’informació i formació a tot el personal sobre el pla d’autoprotecció.

Programa d’informació general per a tots els usuaris.

Senyalització i normes per a l’actuació de visitants.

Programa de dotació i adequació de mitjans materials i recursos.

Capítol 9. Manteniment
de l’eficàcia i
actualització del pla
d’autoprotecció

Programa de formació i informació.

Programa de substitució de mitjans i recursos.

Programa d’exercicis i simulacres.

Programa de revisió i actualització de totes les documentacions que formen part
del pla d’autoprotecció.

Programa d’auditories i inspeccions.

Annexos Annex 1. Directori de comunicació:
• Telèfons del personal d’emergències.
• Telèfons d’ajuda exterior.
• Altres formes de comunicació.

Annex 2. Formularis per a la gestió d’emergències.

Annex 3. Plànols.

Pel que fa a la documentació gràfica d’un pla d’autoprotecció, caldria la
següent:

• Capítol 2: plànol de situació, tenint en compte l’entorn pròxim urbà,
industrial o natural, en el qual figurin els accessos, comunicacions...; plànols
descriptius de totes les plantes dels edificis, de les instal·lacions i de les àrees
on es desenvolupi l’activitat.

• Capítol 3: plànols d’ubicació per plantes de tots els elements i/o ins-
tal·lacions de risc, tant els propis com els de l’entorn.

• Capítol 4: plànols d’ubicació dels mitjans d’autoprotecció; plànols de
recorregut d’evacuació i àrees de confinament que reflecteixi el nombre de
persones que caldria evacuar o confinar per àrees; plànols de compartimen-
tació d’àrees o sectors de risc.
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Podeu consultar el Codi
tècnic de l’edificació, a la
secció “Annexos” del web
del mòdul.

Un exemple de construcció
simple podria ser una
construcció enmig del camp
per guardar les eines d’un
pagès.

2.2 Codi tècnic de l’edificació

Segons l’RD 314/2006, de 17 de març, s’aprova el Codi tècnic de l’edificació
(CTE). Aquest codi s’ha realitzat per tal d’adaptar la normativa nacional d’e-
dificació amb les disposicions vigents en aquesta matèria de la Unió Europea.
Més concretament, a partir de la Directiva 89/106/CEE del Consell, de 21 de
desembre, relativa a l’aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i
administratives dels estats membres respecte a productes en construcció, i a la
Directiva 2002/91/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre,
relativa a l’eficiència energètica dels edificis.

El Codi tècnic de l’edificació substitueix la normativa bàsica de l’edificació. I
s’aplicarà sense perjudici de l’obligatorietat del compliment de la normativa de
prevenció de riscos laborals que en resulti aplicable.

El camp d’aplicació d’aquest CTE són les obres d’edificació de nova construcció,
excepte aquelles construccions de simple i d’escassa entitat constructiva que no
tinguin caràcter residencial o públic, ja sigui de forma eventual o permanent, que
es desenvolupi en una sola planta i no afecti la seguretat de les persones.

La CTE també s’aplicarà a les obres d’ampliació, modificació, reforma o reha-
bilitació que es realitzin en edificis existents, sempre que aquestes obres siguin
compatibles amb la natura de la intervenció i amb el grau de protecció que puguin
tenir els edificis afectats. Si hi ha incompatibilitat d’aplicació s’ha de justificar
pertinentment en el projecte.

Els apartats d’aquest Codi tècnic de l’edificació que interessa al prevencionista
és el document bàsic de seguretat en cas d’incendi (DB_SI), en tots els seus
apartats, i el document bàsic de seguretat d’utilització (DB_SU), en alguns dels
seus apartats.

2.2.1 Document bàsic de seguretat en cas d’incendi (DB_SI)

L’objectiu principal del DB_SI és reduir a límits acceptables el risc que els usuaris
d’un edifici tinguin danys produïts per un incendi d’origen accidental, a causa de
les característiques del projecte, la construcció, l’ús i fins i tot el manteniment.

El Document bàsic de seguretat en cas d’incendi o DB_SI no és aplicable
a edificis, establiments i zones d’ús industrial, ja que segueixen l’RD
2267/2004, de 3 de desembre, Reglament de seguretat contra incendis en
establiments industrials (RSCIEI).

D’acord amb l’RSCIEI, les condicions de protecció contra incendis de les zones
dels establiments industrials destinades a un altre ús i que superin determinats
límits seran les que estableixi el DB_SI del CTE.
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Excepcions del Codi tècnic
de l’edificació

Ús administratiu, aparcament,
establiment comercial, ús docent,

ús hospitalari, pública
concurrència, residencial públic i

residencial habitatge.

El Codi tècnic de l’edificació pot ser aplicable amb caràcter general a qualsevol
tipus d’edifici, però té excepcions o concrecions, depenent de l’ús a què estigui
destinada la instal·lació. Aquestes excepcions són per utilització administrativa
de l’edifici, per aparcament, per ús comercial, docent, pública concurrència, ús
residencial públic, ús residencial habitatge, ús restringit i ús sanitari:

• Entenem com a edifici o sectors d’ús administratiu, aquell on es desenvolu-
pen activitats de gestió o serveis (bancs, administració pública, oficines...).
O recintes que pel tipus de construcció i les característiques dels ocupants
són similar als anteriors, com un consultori, centres docents en règim de
seminari, centres d’anàlisi clínica...

• Un aparcament és aquell edifici, establiment o zona independent d’un altre
d’ús principal, destinat a l’estacionament de vehicles i amb una superfície
superior a 100 m2. Fins i tot podem considerar com a aparcament un
establiment de posada a punt o muntatge d’accessoris d’automòbils.

• Un establiment comercial és aquell que té com a principal activitat la venda
de productes directament al públic, o la prestació de serveis que hi estan
relacionats. També podem considerar que són comercials instal·lacions
amb les mateixes característiques i amb ocupació similar, com és el cas de
bugaderies, perruqueries...

• Les instal·lacions d’ús docent són aquelles destinades a escoles infantils,
centres d’ensenyament primari, secundari, universitari o de formació pro-
fessional. Les parts subsidiàries d’aquest tipus d’establiment, com poden
ser la cafeteria, administració, residència..., han de complir les condicions
relatives a la seva utilització.

• Un establiment d’ús hospitalari està destinat a assistència sanitària amb
hospitalització de 24 h, amb persones amb certa discapacitat (clíniques,
geriàtrics...). Les zones d’administració o de caràcter ambulatori s’han
de considerar d’ús administratiu. La sala d’actes, el menjador..., han de
complir les condicions corresponents al seu ús.

• Un local de pública concurrència està destinat a usos culturals (esport,
espectacles, restauració...), religiosos i de transport de persones. Les
parts subsidiàries d’aquest tipus d’establiment, com poden ser la cafeteria,
administració, residència..., han de complir les condicions relatives a la seva
utilització.

• Un establiment residencial públic proporciona allotjament temporal, regen-
tat per un titular de l’activitat diferent del conjunt dels ocupants (hostals,
residències, pensions, apartaments...). Les activitats subsidiàries han de
complir amb les condicions relatives a la seva utilització.

• Un edifici o zona destinada a residencial habitatge és per a l’allotjament
permanent, qualsevol que sigui el tipus d’edifici: habitatge unifamiliar,
edifici de pisos...
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Sector d’incendi

És l’espai d’un edifici separat
d’altres zones per elements
constructius delimitadors
resistents al foc, durant un
període de temps determinat, en
què el foc quedarà confinat sense
possibilitat de propagar-se cap a
una altra part de l’edifici.

El document bàsic de seguretat en cas d’incendi està dividit en sis exigències
bàsiques:

• SI 1. Propagació interior.

• SI 2. Propagació exterior.

• SI 3. Evacuació.

• SI 4. Detecció, control i extinció de l’incendi.

• SI 5. Intervenció dels bombers.

• SI 6. Resistència al foc de l’estructura.

Propagació interior

Aquesta exigència bàsica està destinada a reduir el risc de propagació de l’incendi
per l’interior de l’edifici, tant al mateix edifici com en altres edificis adossats.

Els edificis s’han de compartimentar en sectors d’incendi segons les condicions
establertes en la taula 2.2.
Taula 2.2. Condicions de compartimentació en sectors d’incendi -taula anterior, secció S1 del DB-SI del
codi tècnic d’edificació-

Ús previst de l’edifici o
establiment

Condicions

En general Tot establiment pot esdevenir un sector d’incendi diferenciat de la resta de
l’edifici, excepte en edificis que tinguin com a ús principal residencial
habitatge, els establiments amb superfície construïda no excedeixi de 500
m2 i d’ús docent, administratiu o residencial públic.

Tota zona que tingui un ús diferent i subsidiari del principal de l’edifici o de
l’establiment en el qual estigui integrat ha de constituir un sector d’incendi
diferent quan superi els següents límits:

• Zona d’ús residencial habitatge, en tots els casos.

• Zona d’allotjament(1) o d’ús administratiu, comercial o docent amb una
superfície superior de 500 m2.

• Zona d’ús de pública concurrència amb una ocupació superior de 500
persones.

• Zona d’ús aparcament amb una superfície construïda superior a 100m2.(2)

• Qualsevol comunicació amb zones d’altre ús s’ha de fer a través de
vestíbuls d’independència.

Un espai diàfan pot constituir un únic sector d’incendi, qualsevol que sigui la
seva superfície construïda, sempre que almenys el 90% d’aquesta es
desenvolupi en una planta, les seves sortides comuniquin directament amb
l’espai lliure exterior, almenys el 75% del seu perímetre sigui façana i no
existeixi sobre aquest recinte cap zona habitable.

No s’estableix límit de superfície per als sectors de risc mínim

Residencial habitatge La superfície construïda de qualsevol sector d’incendi no ha d’excedir els
2.500 m2.

Els elements que separin habitatges entre si, o a aquests de les zones
comunes de l’edifici, han de ser almenys El 60.

Administratiu La superfície construïda de qualsevol sector d’incendi no ha d’excedir els
2.500 m2.
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Taula 2.2 (continuació)

Ús previst de l’edifici o
establiment

Condicions

Comercial(3) Excepte en els casos previstos posteriorment, la superfície construïda de
qualsevol sector d’incendi no ha d’excedir:

• 2.500 m2, en general.

• 10.000 m2 en establiments o centres comercials que ocupin en la seva
totalitat un edifici íntegrament protegit amb una instal·lació automàtica
d’extinció, amb una alçada d’evacuació no superior a 10 m.(4)

Les zones destinades al públic poden constituir un únic sector d’incendi en
establiments o centres comercials que ocupin en la seva totalitat un edifici
exempt íntegrament protegit amb una instal·lació automàtica d’extinció, i
disposi en cada planta de sortides d’edificis aptes per a l’evacuació de tots
els seus ocupats.(4)

Cada establiment destinat a:

• Ús de pública concurrència en el qual es prevegi l’existència d’espectacles
(inclosos cinemes, teatres, discoteques, sales de ball...), qualsevol que sigui
la seva superfície.

• Qualsevol altre tipus d’activitat, quan la seva superfície superi els 500 m2,
ha de constituir almenys un sector d’incendi diferenciat, incloent-hi el
possible vestíbul comú a diferents sales.(5)

Residencial públic La superfície construïda de cada sector d’incendi no ha d’excedir els 2.500
m2.

Tota habitació per a allotjament ha de tenir parets El 60 i, en establiments
amb superfície superior a 500 m2, portes d’accés El2 30-C5.

Docent Si l’edifici té més d’una planta, la superfície construïda de cada sector
d’incendi no ha d’excedir els 4.000 m2. Quan tingui una única planta, no cal
que estigui compartimentada en sectors d’incendi.

Hospitalari Les plantes amb zones d’hospitalització o amb unitats especials (sales
d’operacions, UVI...) han d’estar compartimentades almenys en dos sectors
d’incendi, cada un d’ells amb una superfície construïda que no superi els
1.500 m2 i amb prou espai per allotjar els pacients d’un dels sectors
contigus. Excepte aquelles plantes amb una superfície construïda que no
superi els 1.500 m2, que tinguin sortides directes a l’espai exterior segur i
que tinguin un recorregut d’evacuació que no superi els 25 m.

En altres zones de l’edifici, la superfície construïda de cada sector d’incendi
no ha d’excedir els 2.500 m2.

Pública concurrència La superfície construïda de cada sector d’incendi no ha d’excedir els 2.500
m2, excepte en els casos que veurem a continuació.

Els espais destinats a públic assegut en seients fixos en cinemes, teatres,
auditoris, sales per a congressos..., així com els museus, els espais per al
culte religiós i els recintes poliesportius, firals i similars, poden constituir un
sector d’incendi de superfície construïda més gran de 2.500 m2, sempre
que:

• Estiguin compartimentats respecte d’altres zones mitjançant elements El
120.

• Tinguin resolta l’evacuació mitjançant sortides que comuniquin, bé amb un
sector de risc mínim mitjançant vestíbuls d’independència, bé amb un espai
exterior segur.

• Els materials de revestiment siguin B-s1, d0 en parets i sostres i BFL-s1 en
el terra.

• La densitat de càrrega de foc deguda als materials de revestiment i al
mobiliari fix no excedeixi els 200 MJ/m2.

• No existeixi zona habitable sobre aquests espais.

Les caixes escèniques han de constituir un sector d’incendi diferenciat.
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Taula 2.2 (continuació)

Ús previst de l’edifici o
establiment

Condicions

Aparcament Ha de constituir un sector d’incendi diferenciat quan estigui integrat a un
edifici amb altres usos. Qualsevol comunicació amb ells s’ha de fer
mitjançant un vestíbul d’independència.

Els aparcaments robotitzats situats sota d’altres usos estaran
compartimentats en sectors d’incendi que no excedeixin els 10.000 m3.

Notes de la taula 2.2:

1. Per exemple, les zones de dormitoris en establiments docents, o en hospitals,
per a personal mèdic, infermeres...

2. Qualsevol superfície, quan es tracti d’aparcaments robotitzats. Els aparca-
ments convencionals que no excedeixin els 100 m2 es consideraran locals
de risc especial baix.

3. Es recorda que les zones d’ús industrial o d’emmagatzematge a les quals
es refereix l’àmbit d’aplicació de l’apartat “Generalitats” d’aquest DB han
de constituir un o diversos sectors d’incendi diferenciats de les zones d’ús
(1) comercial, en les condicions que estableixi la reglamentació específica
aplicable a l’ús industrial.

4. Els elements que separen entre si diferents establiments han ser El 60.
Aquesta condició no és aplicable als elements que separin els establiments
de les zones comunes de circulació del centre.

5. Aquests establiments hauran de complir a més les condicions de comparti-
mentació que s’estableixi per l’ús de pública concurrència.

Considerarem que els locals amb risc especial, i les escales i passadissos protegits
continguts en un sector d’incendi, no comptaran dintre d’aquest sector.

En general, podem dir que qualsevol establiment ha de constituir un sector
d’incendi diferenciat de la resta de l’edifici, excepte en edificis que tinguin primer
de tot l’ús residencial habitatge, els establiments la superfície construïda dels quals
no superi els 500 m2, i l’ús dels quals sigui docent, administratiu o residencial
públic.

Si un edifici té com a ús principal el residencial habitatge, qualsevol establiment
que tingui un ús previst diferent haurà de formar un sector d’incendi independent.

Els sectors d’incendi tenen unes limitacions en les dimensions, però podem dir
que si el risc del sector és mínim, no té límits en la seva superfície.

Per tal de delimitar un sector d’incendi, i que aquest sigui considerat com
a aïllat, els materials que el delimiten, ja siguin parets, sostres i portes, han
de tenir una resistència al foc determinada.

La taula 2.3, sobre la resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten
sectors d’incendi, ens indica quins valors han de tenir els materials delimitadors
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d’un sector d’incendi. La resistència al foc d’aquests elements depèn lògicament
del seu ús previst i de la seva alçada d’evacuació. Per tant, diferenciem per una
banda un sector sota rasant o un sector sobre rasant amb alçades d’evacuació
inferior o igual a quinze metres, entre quinze metres i inferior i igual a vint-i-vuit,
i els que estan a alçades superiors a vint-i-vuit metres.

Taula 2.3. Resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten sectors d’incendi(1) (2) (taula
1.2, secció S1 del DB-SI del Codi tècnic d’edificació)

Element Resistència al foc

Sector sota
rasant

Sector sobre rasant en edifici amb alçada
d’avaluació

h ≤ 15 m 15 ≤ h ≤ 28 m h > 28 m

Parets i sostres (3) que separen
el sector considerat de la resta
de l’edifici, i el seu ús previst és:
(4)

• Sector de risc mínim en
edifici de qualsevol ús

No s’admet El 120 El 120 El 120

• Residencial habitatge,
residencial públic, docent,
administratiu

El 120 El 60 El 90 El 120

• Comercial, pública
concurrència, hospitalari

El 120 (5) El 90 El 120 El 180

• Aparcament (6) El 120 (7) El 120 El 120 El 120

Portes de pas entre sectors
d’incendi

El2 t-C5, essent t la meitat del temps de resistència al foc
requerit a la paret en la qual es troba, o bé la quarta part quan
el pas es realitzi mitjançant un vestíbul d’independència i de
dues portes.

Abreviatures de la taula 2.3:

• EI: resistència al foc

• E: integritat

• I: aïllament.

Notes de la taula 2.3:

1. Considerant l’acció del foc en l’interior del sector, excepte en el cas dels
sectors de risc mínim, en els quals únicament cal considerar-la des del seu
exterior. Un element delimitador d’un sector d’incendi pot necessitar una
resistència al foc diferent en considerar l’acció del foc per la cara oposada,
segons quina sigui la funció de l’element per aquesta cara: compartimentar
una zona de risc especial, una escala protegida...

2. Com a alternativa pot adoptar-se el temps equivalent d’exposició al foc,
determinant-lo conforme al que està establert en l’apartat 2 de l’annex SI B.

3. Quan el sostre separi una planta superior ha de tenir almenys la mateixa
resistència al foc que s’exigeix a les parets, però amb la característica
REI en lloc d’EI, en tractar-se d’un element portant i compartimentador
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Equips amb reglamentació
específica

Entre els equips amb
reglamentació específica podem
considerar els transformadors,
maquinària d’aparells elevadors,
calderes, dipòsits de
combustible, comptadors de gas
o electricitat...

d’incendis. En canvi, quan sigui una coberta no destinada a cap activitat,
ni prevista per ser utilitzada en l’evacuació, no cal que tingui una funció
de compartimentació d’incendis, per la qual cosa només haurà d’aportar la
resistència al foc R que li correspongui com a element estructural, excepte
en les franges a les quals fa referència el capítol 2 de la secció SI 2, en les
quals aquesta resistència ha de ser REI.

4. La resistència al foc del terra està en funció de l’ús a què estigui destinada
la zona en la planta inferior. Vegeu l’apartat 3 de la secció SI 6 d’aquest
DB.

5. El 180 si l’alçada d’evacuació de l’edifici és més gran que 28 m.

6. Resistència al foc exigible a les parets que separin l’aparcament de zones
d’un altre ús. En relació amb el forjat de separació (vegeu nota 3).

7. El 180 si és un aparcament robotitzat.

En la taula 2.3, el codi EI ens indica la resistència al foc de les parets, sostres
i portes que delimiten el sector d’incendi, durant un temps determinat. Com a
informació també podem dir que la lletra E indica integritat com a barrera al pas
de la flama i dels gasos, i la lletra I indica aïllament, que es manté com a barrera
de pas de la calor.

L’anàlisi de la resistència al foc dels elements delimitadors d’un sector d’incendi
considera que l’acció del foc és en l’interior del sector, excepte en el cas dels
sectors de risc mínim, en els quals únicament s’ha de considerar des del seu
exterior.

Els locals i zones de risc especial en edificis es classifiquen en la taula 2.4
(“Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis, de la secció
S1. Propagació Interior”). Hem de tenir en compte que els locals que tenen
unes instal·lacions o equips amb una reglamentació específica han de seguir també
aquestes normatives.

Taula 2.4. Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (taula 2.1, secció S1 del
DB-SI del Codi tècnic d’edificació)

Ús previst de l’edifici o establiment
(local o zona)

Mida del local o zona
(S = superfície construïda, V = volum construït)

Risc baix Risc mitjà Risc alt

Qualsevol edifici o establiment

Tallers de manteniment, magatzems
d’elements combustibles (p.e.:
mobiliari, llenceria, neteja...), arxius de
documents, dipòsits de llibres...

100 < V ≤ 200 m3 200 < V ≤ 400 m3 V > 400 m3

Magatzem de residus 5 < S ≤ 15 m2 15 < S ≤ 30 m2 S > 30 m2

Aparcament de vehicles fins a 100 m2 En tots els casos

Cuines segons potència instal·lada P
(1) (2)

20 < P ≤ 30 kW 30 < P ≤ 50 kW P > 50 kW

Bugaderies. Vestuaris de personal,
camerinos (3)

20 < S ≤ 100 m2 100 < S ≤ 200 m2 S > 200 m2

Sales de calderes amb potència útil
nominal P

70 < P ≤ 200 kW 200 < P ≤ 600 kW P > 600 kW
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Taula 2.4 (continuació)

Ús previst de l’edifici o establiment
(local o zona)

Mida del local o zona
(S = superfície construïda, V = volum construït)

Sales de màquines d’instal·lacions de
climatització (UTA, climatitzadors i
ventiladors)

En tots els casos

Sales de maquinària frigorífica:
refrigerant amoníac

En tots els casos

Sales de maquinària frigorífica:
refrigerant halogenat

P ≤ 400 kW P > 400 kW

Magatzem de combustible sòlid per a
calefacció

En tots els casos

Local de comptadors d’electricitat En tots els casos

Centre de transformació (aparells amb
aïllament dielèctric sec o líquid, amb
punt d’inflamació més gran de 300 °C)

En tots els casos

Centre de transformació (aparells amb
aïllament dielèctric amb punt
d’inflamació que no excedeixi els 300
°C i potència instal·lada P):
• Total
• En cada transformador

P ≤ 2.520 kVA
P ≤ 630 kVA

2.520 < P ≤ 4.000
kVA
630 < P ≤ 1.000
kVA

P > 4.000 kVA
P > 1.000 kVA

Sala de maquinària d’ascensors En tots els casos

Residencial habitatge

Traster(4) 50 < S ≤ 100 m2 100 < S ≤ 500 m2 S > 500 m2

Hospitalari

Magatzems de productes farmacèutics
i clínics

100 < V ≤ 200 m3 200 < V ≤ 400 m3 V > 400 m3

Esterilització i magatzem annexos En tot cas

Laboratoris clínics V ≤ 350 m3 350 < V ≤ 500 m3 V > 500 m3

Administratiu

Impremta, reprografia i locals annexos,
com magatzems de paper o de
publicacions, enquadernació...

100 < V ≤ 200 m3 200 < V ≤ 500 m3 V > 500 m3

Residencial públic

Guarda-robes i locals per a la custodia
d’equipatges

S ≤ 20 m2 20 < S ≤ 100 m2 S > 100 m2

Comercial

Magatzems en els quals la densitat de
càrrega de foc ponderada i corregida
(Qs) aportada pels productes
emmagatzemats sigui (5)

I amb una superfície construïda de:
• En recintes no situats per sota de la
planta de sortida de l’edifici amb
instal·lació automàtica d’extinció.
• En recintes no situats per sota de la
planta de sortida de l’edifici sense
instal·lació automàtica d’extinció.
• En recintes situats per sota de la
planta de sortida de l’edifici amb
instal·lació automàtica d’extinció.
• En recintes situats per sota de la
planta de sortida de l’edifici sense
instal·lació automàtica d’extinció.

425 < Qs ≤ 850
MJ/m2

S < 2.000 m2

S< 1.000 m2

S < 800 m2\\S <
400 m2

850 < Qs ≤ 3.400
MJ/m2

S < 600 m2

S < 300 m2

No s’admet
No s’admet

Qs > 3.400 MJ/m2

S < 25 m2 i alçada
d’evacuació < 15 m
No s’admet
No s’admet
No s’admet

Pública concurrència
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Taula 2.4 (continuació)

Ús previst de l’edifici o establiment
(local o zona)

Mida del local o zona
(S = superfície construïda, V = volum construït)

Taller o magatzem de decorats,
vestuari...

100 < V ≤ 200 m3 V > 200 m3

Notes de la taula 2.4:

1. Per a la determinació de la potència instal·lada només es consideraran
els aparells destinats a la preparació d’aliments. Les fregidores i les
paelles basculants es computaran a raó d’1 kW per cada litre de capacitat,
independentment de la potència que tinguin.

En usos diferents de l’hospitalari i residencial públic no es consideren locals
de risc especial les cuines amb aparells protegits amb un sistema automàtic
d’extinció. En el capítol 1 de la secció SI 4 d’aquest DB, s’estableix que
aquest sistema ha d’existir quan la potència instal·lada superi els 50 kW.

2. Els sistemes d’extracció dels fums de les cuines han de complir a més les
següents condicions especials:

• Les campanes han d’estar separades com a mínim 50 cm de qualsevol
material que no sigui A1; els conductes han de ser independents de
tota altra extracció o ventilació i exclusius per a cada cuina. Han de
disposar de registres per inspecció i neteja en els canvis de direcció
amb angles majors que 30° i cada 3 m com a màxim de tram
horitzontal.

• Els conductes que vagin per l’interior de l’edifici, així com els de faça-
na, a menys d’1,5 m de distància de zones de la façana que no siguin
com a mínim El 30, o de balconades, terrasses o forats practicables,
tindran una classificació El 30 (no hi ha d’haver comportes tallafocs
en l’interior d’aquest tipus de conductes, per la qual cosa el seu pas per
elements de compartimentació de sectors d’incendi s’haurà de resoldre
de la forma que s’indica en l’apartat 3 d’aquesta secció); els filtres han
d’estar separats dels focus de calor més d’1,2 m, si són tipus graella o
de gas, i més de 0,5 m si són d’un altre tipus.

• Han de ser fàcilment accessibles i desmuntables per a la seva neteja,
tenir una inclinació més gran que 45° i posseir una safata de recollida
de greixos que condueixi fins a un recipient tancat amb una capacitat
més petita que 3 l; els ventiladors compliran les especificacions de
la norma UNE-EN 12101-3:2002 (especificacions per a airejadors
extractors de fums i calor mecànics), i tindran una classificació F400
90.

3. Les zones de lavabos no computen als efectes del càlcul de la superfície
construïda.

4. Inclou els que comuniquen directament amb zones d’ús aparcament d’edi-
ficis d’habitatges.
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Cal fixar-se molt en la lletra
petita de les taules, ja que

ens indiquen les excepcions
o ens concreten la definició.

5. La determinació de Qs pot fer-se segons el que està establert en el Reglament
de seguretat contra incendis en establiments industrials. Es recorda que,
conforme a l’àmbit d’aplicació d’aquest DB, els magatzems amb una
càrrega de foc total superior a 3x106 MJ es regulen per aquest reglament,
encara que pertanyin a un establiment d’ús comercial.

Els equips que estiguin situats en les cobertes dels edificis estan exclosos del
document bàsic en seguretat en cas d’incendi.

En la taula 2.4 hem de tenir en compte que tots els valors que vinguin indicats amb
una S ens indiquen la superfície construïda, els valors amb una V són respecte
al volum construït, i amb una P es refereixen a la potència. Aquesta taula està
dividida en quatre columnes, la primera de les quals, començant per l’esquerra,
ens indica l’ús previst del local o zona, i les tres següents ens diuen entre quins
valors ha d’estar aquest establiment per tal de ser considerat de risc baix, mitjà o
alt, respectivament.

Tenint en compte el nivell de risc d’un sector d’incendi (baix, mitjà o alt) integrat
dintre d’un edifici, els elements estructurals, les parets, sostres, portes..., han de
tenir una resistència al foc determinada que s’especifica en la taula 2.5.

Taula 2.5. Condicions de les zones de risc especial integrades en edificis(1) (taula 2.2, secció S2 del
DB-SI del Codi tècnic d’edificació)

Característiques Risc baix Risc mitjà Risc alt

Resistència al foc de
l’estructura portant: (2)

R 90 R 120 R 180

Resistència al foc de
parets i sostres (3) que
separin la zona de la
resta de l’edifici: (2) (4)

El 90 El 120 El 180

Vestíbul
d’independència en
cada comunicació de la
zona amb la resta de
l’edifici:

– Sí Sí

Portes de comunicació
amb la resta de l’edifici:
(5)

El2 45–C5 2 × El2 30–C5 2 × El2 30–C5

Màxim recorregut
d’evacuació fins a
alguna sortida del local:
(6)

≤ 25 m (7) ≤ 25 m (7) ≤ 25 m (7)

Notes de la taula 2.5:

1. Les condicions de reacció al foc dels elements constructius es regulen en la
taula 4.1 de la S2 del DB-SI del CTE.

2. El temps de resistència al foc no ha de ser més petit que l’establert per
l’estructura portant del conjunt de l’edifici, d’acord amb l’apartat SI 6,
excepte quan la zona es trobi sota una coberta no prevista per evacuació,
i si falla no suposi risc per a l’estabilitat d’altres plantes, ni per a la
compartimentació contra incendis, per tant pot ser R30; excepte en els
locals destinats a allotjar instal·lacions i equips, poden adaptar-se com a



Emergències 49
Plans d'emergència i d’autoprotecció: conceptes i

normativa

Per a valors intermedis de
l’angle format per les parets
exteriors, la distància d de
propagació exterior pot
obtenir-se per interpolació
lineal.

alternativa el temps equivalent a l’exposició al foc determinat segons el que
està establert en l’apartat 2 de l’annex SI B del CTE.

3. Quan el sostre separi una planta superior ha de tenir almenys la mateixa
resistència al foc que s’exigeix a les parets, però amb la característica
REI en lloc d’EI, en tractar-se d’un element portant i compartimentador
d’incendis. En canvi, quan sigui una coberta no destinada a cap activitat,
ni prevista per ser utilitzada en l’evacuació, no cal que tingui una funció
de compartimentació d’incendis, per la qual cosa només haurà d’aportar la
resistència al foc R que li correspongui com a element estructural, excepte
en les franges a les quals fa referència el capítol 2 de la secció SI 2 del CTE,
en les quals aquesta resistència ha de ser REI.

4. Considerant l’acció del foc en l’interior del recinte. La resistència al foc del
terra està en funció de l’ús al qual estigui destinada la zona existent en la
planta inferior. Vegeu l’apartat 3 de la secció SI 6 d’aquest DB del CTE.

5. Les portes dels vestíbuls d’independència han d’obrir cap a l’interior del
vestíbul.

6. El recorregut d’evacuació per l’interior de la zona de risc especial ha de
ser tingut en compte en la longitud dels recorreguts d’evacuació fins a les
sortides de planta.

7. Podrà augmentar-se un 25% quan la zona estigui protegida amb una ins-
tal·lació automàtica d’extinció.

Com diu la normativa, els espais ocults han de mantenir la mateixa compar-
timentació contra incendi que els espais ocupables. Entenem com a espais
ocults els falsos sostres, terres elevats, cambres i petits patis interiors. Tenim
l’excepció dels registres de manteniment, que poden tenir la meitat d’aquesta
compartimentació. Però si considerem que aquests registres no estan habitats
habitualment i tenen delimitació a una i altra banda, actuen com si tinguessin la
mateixa compartimentació.

En el cas de les instal·lacions de cables elèctrics, canonades, conduccions, conduc-
tes de ventilació..., que passin d’un sector a un altre, hem de mantenir la integritat
de resistència al foc, per exemple amb elements passants que aportin la mateixa
resistència.

Propagació exterior

Les parets mitjanes o els murs que separen d’un altre edifici han de ser com a
mínim El 120.

Per tal de reduir el risc de propagació d’incendi entre un edifici i un altre, o a
altres espais com escales o passadissos protegits, els punts de les dues façanes que
no tinguin com a mínim un El 60 han d’estar separats a la distància d que s’indica
a continuació, com a mínim, en funció de l’angle format pels plànols exteriors;
aquest valors els podem comprovar en la taula 2.6 i en la figura 2.1.
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Taula 2.6. Dis-
tància entres zones
amb menys d’un El
60, segons l’angle
de separació

Angle d (m)

0° 3,00

45° 2,75

60° 2,50

90° 2,00

135° 1,25

180° 0,50

Per tal de millorar la
sectorització exterior entre
diferents edificis annexos,

és interessant prolongar la
mitgera 0,6 m per damunt

de la coberta.

Figura 2.1. Distància entres zones amb menys d’un El 60, segons l’angle de separació

Per reduir la propagació d’un incendi de forma vertical per la mateixa façana,
aquesta ha de tenir un El 60 com a mínim, a una franja d’un metre d’alçada, com
a mínim. En cas que la façana tingués sortints que impedissin el pas de les flames,
aquesta alçada pot reduir-se, ja que podrem restar-hi la longitud d’aquest sortint.

Respecte a les cobertes, hem de dir que han de tenir una resistència al foc REI 60,
com a mínim, en una franja de mig metre d’amplada mesurada des de l’edifici del
costat, o d’un metre, si la coberta va a parar a qualsevol element compartimentador
d’un sector d’incendi o d’un local de risc especial alt.

Quan una coberta va a parar a una façana de diferent sector d’incendi, o d’edificis
diferents, l’alçada (h) respecte a la coberta que haurà d’estar a qualsevol zona de
façana amb una resistència al foc igual o superior a El 60 està en funció de la
distància que tingui la part de la coberta, amb una resistència al foc inferior a El
60, respecte a aquesta paret. Els valors els teniu en la taula 2.7.
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Taula 2.7.
Diferència
d’alçada segons
la distància entre
dos elements amb
menys d’un El 60

d (m) h (m)

≥ 2,5 0

2,0 1,0

1,75 1,5

1,5 2,0

1,25 2,5

1,0 3,0

0,75 3,5

0,50 4,0

0 5,0

Escala protegida

És una escala de traçat continu
des del seu inici fins a la sortida
de l’edifici, constitueix un
recinte segur que permet que els
ocupants s’hi estiguin durant un
temps determinat. Per tant, ha de
complir la normativa aplicada a
qualsevol escala (DB_SU_1.4), i
a més compartimentació amb un
El 120, només un o dos accessos
per planta (portes El2 60-C5), el
recorregut de l’escala a la sortida
inferior a 15 m, i ha de tenir
protecció enfront del fum.

Evacuació dels ocupants

Sempre que tinguem un recinte que hagi de tenir més d’una sortida, o tingui unes
quantes escales no protegides, considerarem sempre la hipòtesi més desfavorable,
per tant suposarem que una d’elles està inutilitzada, i haurem de considerar la
distribució dels ocupants entre les sortides i/o escales restants, i de manera que
s’adeqüi a la normativa.

En cas de tenir escales protegides, no cal considerar que una de les escales està
inoperativa, en la hipòtesi més desfavorable.

A l’efecte de calcular la dimensió dels elements d’evacuació, com poden ser
portes, passadissos, escales..., hem d’anar a consultar la taula 2.8, en la qual
considerarem A com l’amplada de l’element en metres, P com el nombre de
persones previst que utilitzaran aquell element, i S com la superfície útil del recinte
de l’escala protegida en el conjunt de les plantes (incloent-hi la superfície dels
trams i dels replans).

Taula 2.8. Dimensionament dels elements de l’evacuació (taula 4.1, secció S3 del DB-SI del Codi tècnic d’edificació)

Tipus d’element Dimensionament

Portes i passos A ≥ P/200 (1) ≥ 0,80 m (2)

L’amplada de tota la fulla de la porta no ha de ser més petita que 0,60 m, ni excedir l’1,20 m.

Passadissos i rampes A ≥ P/200 ≥ 1,00 m (3)(4)(5)

Passos entre fileres de seients fixos en sales
per a públic com cinemes, teatres,
auditoris...(6)

En fileres amb sortida al passadís únicament per un dels seus costats, A ≥ 30 cm quan tinguin 7
seients i 2,5 cm més per cada seient addicional, fins a un màxim admissible de 12 seients.
En fileres amb sortida a passadís pels dos costats, A ≥ 30 cm en fileres de 14 seients com a
màxim i 1,25 cm més per a cada seient addicional. Per a 30 seients o més, A ≥ 50 cm.(7)
Cada 25 fileres, com a màxim, es disposarà d’un pas entre fileres amb una amplada de 1,20 m,
com a mínim.

Escales no protegides (8):
• Per a evacuació descendent
• Per a evacuació ascendent

A ≥ P / 160 (9)

A ≥ P / (160 – 10 h) (9)

Escales protegides E ≥ 3S + 160 As
(9)

En zones a l’aire lliure:
• Passos, passadissos i rampes
• Escales

A ≥ P/600 ≥ 1,00 m (10)

A ≥ P/480 ≥ 1,00 m (10)

Abreviatures de la taula 2.8:
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• S = superfície útil del recinte de l’escala protegida en el conjunt de les
plantes d’on provenen les P persones. Inclou la superfície dels trams, dels
replans...

• E = suma dels ocupants assignats a un tram d’escala. S’ha d’aplicar la
hipòtesi de bloqueig de sortides de planta indicada en el punt 4.1 en una
de les plantes, sota la hipòtesi més desfavorable.

• h = alçada d’evacuació ascendent (m).

• P = nombre total de persones que està previst que passin pel punt amb
l’amplada que es dimensiona.

• A = amplada de l’element (m).

• As = Amplada de l’escala protegida a l’últim esglaó a la sortida de l’edifici
(m).

Notes de la taula 2.8:

1. L’amplada d’una porta de sortida del recinte d’una escala protegida a la
planta de sortida de l’edifici ha der ser almenys igual al 80% de l’amplada
de l’escala.

2. En ús hospitalari A ≥ 1,05 m, fins i tot en portes d’habitacions.

3. En ús hospitalari A ≥ 2,20 m (≥ 2,10 m en el pas per portes).

4. En establiments d’ús comercial, l’amplada mínima dels passadissos situats
en àrees de venda és la següent:

• Si la superfície construïda de l’àrea de vendes és superior a 400 m2: si
està previst l’ús de carros per al transport de productes (entre bateria
amb més de 10 caixes de cobrament i prestatgeries: A ≥ 4,00 m, i en
altres passadissos: A ≥ 1,80 m). Si no està previst l’ús de carros per
a transport de productes: A ≥ 1,40 m.

• Si la superfície construïda de l’àrea de vendes no supera els 400 m2: si
està previst l’ús de carros per a transport de productes (entre bateries
amb més de 10 caixes de cobrament i prestatgeries A ≥ 3,00 m, en
altres passadissos A ≥ 1,40 m). Si no està previst l’ús de carros per a
transport de productes: A ≥ 1,20 m.

5. Les amplades mínimes són de 0,80 m en passadissos previstos per a 10
persones, com a màxim, i aquestes siguin usuaris habituals.

6. Amplada determinada per les projeccions verticals més pròximes de dues
fileres consecutives, inclosos els replans, taulells o altres elements auxiliars
que puguin existir. Els seients abatibles que es col·loquin automàticament
en posició elevada poden considerar-se en aquesta posició.

7. No es limita el nombre de seients, però queda condicionat per la longitud
dels recorreguts d’evacuació fins a alguna sortida del recinte.
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8. Inclosos passadissos esglaonats d’accés a localitats en amfiteatres, grades i
tribunes de recintes tancats, com cinemes, teatres, auditoris, poliesportius...

9. L’amplada mínima és: 0,80 m en escales previstes per a 10 persones, com a
màxim, i en siguin usuaris habituals. 1,20 m en un edifici docent, en zones
d’escolarització infantil i en centres d’ensenyament primària, així com en
zones de públic d’ús pública concurrència i comercial. 1,00 m en la resta
de casos.

10. En zones per més de 3.000 persones, A ≥ 1,20 m.

Exemple de dimensionament

Si per una porta d’emergència han d’evacuar 400 persones, l’amplada de la porta, segons
la fórmula de la taula 4.1(“Dimensionament dels elements d’evacuació de la secció SI 4
d’aquest DB-SI ( A ≥ P / 200)”) seria igual a 2 m.

Una porta d’evacuació no pot tenir mai una amplada inferior a 0,8 m, encara que
només s’hagués d’evacuar una sola persona.

L’amplada mínima d’una escala d’evacuació ha de ser 1 m, excepte en escales
previstes per a 20 persones com a màxim i que siguin usuàries habituals.

Hem de tenir en compte que l’amplada d’una porta de sortida d’un recinte d’una
escala protegida a la planta de sortida de l’edifici ha de ser almenys igual al 80%
de l’amplada de l’escala.

Si volem conèixer la quantitat de persones que podem evacuar mitjançant una
escala en funció de la seva amplada, hem de consultar la taula 2.9. Depenent de
l’amplada de l’escala, si l’evacuació és en sentit ascendent o descendent (en cas de
no ser protegida), si aquesta és protegida o no, i el nombre de plantes que caldria
evacuar (si és protegida).
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Taula 2.9. Capacitat d’evacuació de les escales en funció de la seva amplada (taula 4.2, secció S3 del DB-SI del Codi tècnic d’edificació)

Amplada de
l’escala en

m

No protegida. Evacuació Protegida (evacuació ascendent o descendent) (1) Nre. de plantes

Ascendent
(2)

Descendent 2 4 6 8 10 Cada més

1,00 132 160 224 288 352 416 480 +32

1,10 145 176 248 320 392 464 536 +36

1,20 158 192 274 356 438 520 602 +41

1,30 171 208 302 396 490 584 678 +47

1,40 184 224 328 432 536 640 744 +52

1,50 198 240 356 472 588 704 820 +58

1,60 211 256 384 512 640 768 896 +64

1,70 224 272 414 556 598 840 982 +71

1,80 237 288 442 596 750 904 1058 +77

1,90 250 304 472 640 808 976 1144 +84

2,00 264 320 504 688 872 1056 1240 +92

2,10 277 336 534 732 930 1128 1326 +99

2,20 290 352 566 780 994 1208 1422 +107

2,30 303 368 598 828 1058 1288 1518 +115

2,40 316 384 630 876 1122 1368 1614 +123

Notes de la taula 2.9:

1. La capacitat que s’indica és vàlida per a escales de doble tram, amb una
amplada constant en totes les plantes i amb les dimensions dels replans que
siguin estrictament necessàries en funció d’aquesta amplada. Per a altres
configuracions, s’ha d’aplicar la fórmula de la taula 4.1. de la secció S3 del
DB-SI del CTE, determinant la superfície S de l’escala considerada.

2. Segons s’indica en la taula 5.1 de la secció S·del DB-SI del CTE, les escales
no protegides per una evacuació ascendent de més de 2,80 m no pot servir
a més de 100 persones.

Lògicament, el sentit d’evacuació ascendent és més restrictiu que el descendent
en una escala no protegida, ja que a la gent li costa més pujar que baixar, i per tant
hem de tenir en compte que qualsevol escala no protegida per a una evacuació
ascendent de més de 2,8 m no pot servir a més de 100 persones.

En el cas d’una escala protegida, el valor dels usuaris que la poden utilitzar, ja
sigui en sentit ascendent o descendent, és el mateix, perquè per la seva definició
ens indica que és com un recinte independent i aïllat que serveix per allotjar les
persones durant un temps determinat.

Exemple d’evacuació

Tenim una escala d’1,75 m d’amplada que no està protegida, ja que dóna directament a tots
els replans de l’edifici, i l’evacuació dels ocupants és en sentit descendent. Amb aquestes
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Escala especialment
protegida

Reuneix les condicions d’una
escala protegida, i a més disposa
d’un vestíbul d’independència
diferent en cada un dels accessos
de qualsevol planta. Aquest
vestíbul no farà falta si aquesta
escala és oberta a l’exterior, ni
en la planta de sortida de l’edifici
(quan l’escala comuniqui amb un
sector de risc mínim).

dades fem coincidir la fila que ens marca l’amplada d’1,70 (ja que en cas de sobrepassar
una dimensió sempre agafarem el valor més pròxim restrictiu) i amb la columna d’escala no
protegida amb evacuació descendent, en aquest cas ens dóna un valor de 272 persones
que hi poden ser evacuades.

Depenent de l’alçada d’evacuació d’una escala, aquesta haurà de ser protegida o
no. A més, hem de tenir en compte l’ús que aquesta escala té habitualment per
definir la seva alçada màxima d’evacuació. Per tal de determinar aquests valors,
hem de consultar la taula 2.10. En qualsevol cas, ja sigui ascendent o descendent
el sentit d’evacuació, sempre s’admeten, i sense limitació d’alçada d’evacuació,
les escales especialment protegides.

Taula 2.10. Protecció de les escales (taula 5.1, secció S3 del DB-SI del Codi tècnic d’edificació)

Ús previst (1) Condicions segons el tipus de protecció de l’escala

No protegida Protegida(2) Especialment
protegida

Escales per a evacuació descendent

Residencial habitatge H ≤ 14 m H ≤ 28 m S’admet en qualsevol
cas

Administratiu, docent H ≤ 14 m H ≤ 28 m

Comercial, pública
concurrència

H ≤ 10 m H ≤ 20 m

Residencial públic Baixa més una (3) H ≤ 28 m

Hospitalari:
• Zones d’hospitalització
o de tractament intensiu
• Altres zones

No s’admet
H ≤ 10 m

H ≤ 14 m
H ≤ 20 m

Aparcament No s’admet No s’admet

Escales per a evacuació ascendent

Ús aparcament No s’admet No s’admet S’admet en qualsevol
cas

Altres usos:
• h < 2,80 m
• 2,80 < h < 6,00 m
• h > 6,00 m

S’admet en qualsevol
cas

P ≤ 100 persones
No s’admet

S’admet en qualsevol
cas

S’admet en qualsevol
cas

Abreviatures de la taula 2.10:

• h= alçada d’evacuació de l’escala.

• P= nombre de persones a les quals serveix en el conjunt de plantes.

Notes de la taula 2.10:

1. Les escales que serveixin a diversos usos compliran en totes les plantes les
condicions més restrictives de les corresponents a cada un d’ells. Quan
un establiment contingut a un edifici d’ús residencial habitatge no hagi de
constituir un sector d’incendi, les condicions exigibles a les escales comunes
són les corresponents a aquest ús.

2. Les escales que comuniquen sectors d’incendi diferents, però amb una
alçada d’evacuació inferior a l’admesa per les escales no protegides, no
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En una sala d’actes amb un
aforament superior a 50

persones, i amb una única
porta, aquesta haurà d’obrir
en el sentit de l’evacuació.

Origen d’evacuació

És qualsevol espai ocupable d’un
edifici, excepte l’interior dels

habitatges, o excepte locals amb
una densitat d’una persona per

cada deu metres quadrats, en el
cas que la seva superfície no
passi de 50 m2, per exemple

habitacions d’hotel, d’hospitals,
despatxos d’oficines...

cal que compleixin les condicions de les escales protegides, només han
d’estar compartimentades respecte a aquests sectors amb elements amb una
resistència al foc segons la taula 1-2 de SI del Codi tècnic de l’edificació
(CTE) per a elements delimitadors dels sectors d’incendi.

3. Quan es tracti d’un establiment amb menys de 20 places d’allotjament, es
podrà optar per instal·lar un sistema de detecció i alarma com a mesura
alternativa a l’exigència d’escala protegida.

Les portes que podem trobar en els recorreguts d’evacuació, si són per a més
de 50 persones, seran abatibles amb un eix de gir vertical, amb un dispositiu de
fàcil obertura, i sense que calgui utilitzar clau, ni actuar en més d’un mecanisme.
També obriran en el sentit de l’evacuació si hi han de passar més de 100 persones,
excepte en edificis d’ús residencial habitatge, que serà a partir de 200 persones.

Qualsevol recinte o espai que doni a una porta de sortida, i aquesta tingui
previst evacuar més de 50 persones, haurà de girar en el sentit d’evacuació.

En el cas de tenir portes giratòries, aquestes no podem considerar-les com a portes
d’evacuació, excepte en el cas que siguin automàtiques i disposin d’un sistema
d’abatiment de les fulles en el sentit de l’evacuació, exercint una força inferior
a 14 kg. En qualsevol altre cas, al seu costat s’han de disposa portes abatibles
d’obertura normal.

Les portes d’obertura automàtica disposaran d’un sistema que, en cas de fallida o
pèrdua de subministrament elèctric, obri les portes i impedeixi que es tanquin. En
el cas de ser abatibles, ha de ser possible l’obertura manual.

Els senyals de sortida d’emergència dels locals d’ús habitual han de seguir la
norma UNE 23034:1988.

En qualsevol sortida de recinte, planta o edifici, haurem de posar el rètol de
SORTIDA, excepte en ús residencial habitatge, o en recintes amb superfícies
iguals o superiors a 50 m2 i amb ocupants que hi estiguin familiaritzats. En cas que
la sortida només tingui la funció de sortida d’emergència, en el rètol s’ha d’indicar
SORTIDA D’EMERGÈNCIA. Si ens trobem amb portes que no siguin sortides, i
puguin provocar un error, cal posar l’indicador SENSE SORTIDA.

En els recorreguts d’evacuació se n’han d’indicar la direcció, amb senyals visibles
des de qualsevol origen d’evacuació en què es vegi la sortida. Lògicament, en els
llocs en què pugui haver-hi diferents alternatives que puguin conduir a l’error, s’ha
d’indicar la direcció correcta.

Les dimensions dels senyals varia en funció de la distància màxima d’observació.
Si no superem els 10 m, 210 × 210 mm, entre 10 i 20 metres, 420 × 420 mm, i
entre 20 i 30 metres, 594 × 594 mm.

Respecte al control de fums d’incendi, sempre haurem de tenir un sistema que
garanteixi l’evacuació en el cas d’aparcaments que no siguin considerats oberts,
en establiments comercials o de pública concurrència amb una ocupació superior
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Podeu consultar la dotació
d’instal·lacions de
protecció contra incendis
del DB_SI 4, del CTE, en
la secció “Annexos” del
web del mòdul.

a 500 persones, o en espais diàfans o atris, que en el seu sector d’incendi hi pugui
haver més de 500 persones.

Detecció, control i extinció de l’incendi

Qualsevol edifici ha de disposar d’equips i/o instal·lacions de protecció contra
incendis que hauran de complir el Reglament d’instal·lacions de protecció contra
incendis.

Depenent de l’ús al qual estigui destinat l’edifici, aquest haurà de tenir unes
instal·lacions determinades. Aquestes les podem trobar en la taula 1.1 (“Dotació
d’instal·lacions de protecció contra incendis”) del DB_SI 4.

Ubicació, nombre i tipus d’extintors. En general tindrem, com a mínim, un
extintor portàtil (amb una eficàcia de 21 A - 113 B) cada 15 m de recorregut,
en cada planta, des de qualsevol origen d’evacuació, o en zones de risc
especial.

Tindrem boques d’incendi en zones de risc especial alt, en les quals el risc siguin
sobretot matèries combustibles sòlides.

Disposarem d’hidrants exteriors si l’alçada d’evacuació descendent supera els 28
m, o si aquesta és superior a 6 m, en sentit ascendent, així com en establiments
de densitat de més d’una persona per cada 5 m2, i la superfície del recinte sigui
superior a 2.000 m2 (com a mínim un hidrant cada 10.000 m2 de superfície
construïda, i un més per a cada 10.000 m2 addicionals o fracció).

Les instal·lacions automàtiques d’extinció són obligatòries en qualsevol edifici de
80 m d’alçada.

La senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendi han de
seguir la norma UNE 23033-1.

Les dimensions dels senyals varia en funció de la distància màxima d’observació.
Si no superem els 10 m, 210 × 210 mm, entre 10 i 20 metres, 420 × 420 mm, i
entre 20 i 30 metres, 594 × 594 mm.

Ruixadors o ’Sprinklers’ típics d’una
instal·lació automàtica.

Intervenció dels bombers

En aquest apartat, hem de comptar que molts dels edificis antics no compleixen la
normativa, ja que habitualment els barris antics de les ciutats són estrets, fins i tot
pot haver-hi passadissos elevats que fan que no hi hagi una alçada mínima per al
pas del camió de bombers, o que el terra no tingui prou consistència per suportar
el seu pes, o que a les cruïlles no hi hagi prou espai per maniobrar amb el vehicle.

Hem de recordar que el Codi tècnic de l’edificació és d’obligat compliment per
a qualsevol nova construcció, però en la mesura que sigui possible hauria de ser
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aplicable a les normes de remodelació de qualsevol altre que sigui més antic. Per
tant, hem de tenir en compte les dades següents en els edificis amb una alçada
d’evacuació descendent més gran que 9 m, al llarg de les façanes on estan situats
els accessos principals, per tal d’afavorir la intervenció dels bombers:

• Amplada mínima lliure de la façana a un altre edifici: 5 m.

• L’alçada lliure serà la mateixa que la del mateix edifici.

• Si l’edifici té una alçada màxima d’evacuació de 15 m, la distància entre la
façana i l’eix de la via podrà arribar fins a 23 m; si l’edifici té una alçada
d’evacuació entre 15 i 20 m, la distància serà com a màxim de 18 m; en
edificis de més de 20 m d’alçada d’evacuació, la distància serà de 10 m.

• La distància màxima del carrer fins a qualsevol accés principal de l’edifici
no ha de superar els 30 m.

• El pendent màxim del terra ha de ser 10%.

• La resistència al punxonat del terra de 10 t sobre 20 cm de diàmetre.

Per tal de facilitar la feina dels bombers, hem d’assegurar que les façanes on estan
situats els accessos principals tinguin:

• L’ampit de qualsevol finestra respecte al nivell del terra de cada planta no
ha de ser superior a 1,2 m, ja que un bomber equipat, si ha d’entrar per una
finestra, podria tenir problemes si aquesta alçada és superior.

• Les dimensions de les finestres han de tenir com a mínim l’amplada de 0,8
m i i l’alçada d’1,2 m.

• La distància màxima entre dos accessos verticals consecutius no pot excedir
els 25 m.

Resistència al foc de l’estructura

L’estructura d’un edifici o instal·lació és una de les seves parts més importants,
perquè la seva funció principal és actuar com a esquelet i resistir les forces
exercides externament, ja sigui reològica, climàtica..., o internes, com pot ser el
mateix pes de l’estructura o dels elements portants, entre d’altres.

Considerem com a element estructural principal d’un edifici els forjats, les bigues
i els seus suports.

Un incendi pot afectar les propietats de l’estructura i, per tant, pot arribar a reduir
les seves capacitats. Els efectes són, per una banda, la reducció de les capacitats
mecàniques, i per una altra, l’aparició de deformacions que donen lloc a tensions
que poden provocar col·lapses.

Depenent de l’ús del sector d’incendi considerat i de l’alçada a què està situat
respecte del terra, ja sigui per sobre o per sota, podem consultar la taula 2.11; on
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la lletra R significa, segons la classificació europea euroclasse, el temps durant el
qual un element és capaç de mantenir la seva funció portant.

Taula 2.11. Resistència al foc suficient dels elements estructurals (taula 3.1, secció S6 del DB-SI del
Codi tècnic d’edificació)

Ús del sector d’incendi
considerat (1)

Plantes de
terra rasant

Plantes sobre rasant
Alçada d’evacuació de l’edifici

< 15 m < 28 m ≥28 m

Habitatge unifamiliar (2) R30 R 30 – –

Residencial habitatge,
residencial públic, docent,
administratiu

R120 R 60 R90 R120

Comercial, pública
concurrència, hospitalari

R120 (3) R 90 R120 R180

Apartament (edifici d’ús
exclusiu, o situat a sobre, d’ un
altre ús)

R 90

Aparcament (situat a sota d’un
altre d’ús diferent)

R 120 (4)

Abreviatures de la taula 2.11:

• R = temps durant el qual un element és capaç de mantenir la seva funció
portant.

Notes de la taula 2.11:

1. La resistència al foc suficient d’un terra és la que resulta en considerar-lo
com a sostre del sector d’incendi situat sota d’aquest terra.

2. En habitatges unifamiliars agrupats o adossats, els elements que formen part
de l’estructura comuna tindran la resistència al foc exigible als edificis d’ús
residencial habitatge.

3. R 180 si l’alçada d’evacuació de l’edifici excedeix els 28 m.

4. R 180 quan es tracti d’aparcaments robotitzats.

En la taula 2.12 consultarem la resistència mínima en cas de tenir un sector amb
un risc especial, i que aquest estigui integrat en un edifici. (La resistència al foc
no serà inferior al de l’estructura portant de la planta de l’edifici, excepte quan la
zona es trobi sota una coberta no prevista per l’evacuació, i si falla no suposi un
risc per a l’estabilitat d’altres plantes ni per a la compartimentació d’incendis, per
tant pot ser R 30. Per altra banda, la resistència al foc suficient d’un terra és la que
resulti en considerar-lo com a sostre del sector d’incendi situat sota aquest terra).

Taula 2.12. Resistència al foc suficient
dels elements estructurals de zones de risc
especial integrades en els edificis (taula
3.2, secció S6 del DB-SI del Codi tècnic
d’edificació)

Tipus de risc Codi tècnic

Risc especial baix R 90

Risc especial mitjà R 120

Risc especial alt R 180
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Elements estructurals
secundaris

Un altell d’un passadís utilitzat
només per a manteniment,

considerat d’ocupació nul·la, no
cal que compleixi cap resistència

al foc si no afecta persones ni
estructura.

A efectes de càlcul, els elements estructurals secundaris, com els altells o els espais
entre plantes, han de tenir la mateixa resistència al foc que els elements principals
si poden provocar danys personals, o a l’estabilitat global de tota l’estructura,
l’evacuació, o la compartimentació en sectors d’incendi de l’edifici.

Per fer una valoració de la resistència al foc dels diferents elements estructurals,
és recomanable que el prevencionista consulti un aparellador o arquitecte, ja que
pot ser que no tingui coneixements de la matèria.

2.2.2 Document bàsic de seguretat d’utilització (DB_SU)

El document bàsic de seguretat d’utilització (DB_SU), essencial en el treballs
dels arquitectes o empreses de reformes i manteniment, és d’especial utilitat
pel prevencionista quan, bé per tractar-se d’una edificació antiga o bé per haver
sofert una reforma o remodelació inadequada, l’edifici pateix de defectes en les
instal·lacions que esdevenen un factor de risc pels treballadors.

L’objectiu del DB_SU és reduir a límits acceptables el risc que els usuaris
puguin tenir danys a l’hora d’utilitzar l’edifici, per les conseqüències de les
característiques del seu projecte, construcció, ús o manteniment.

Totes les seccions del document bàsic de seguretat d’utilització tenen la seva
importància des del punt de vista preventiu, però analitzarem aquelles que en molts
casos les empreses incompleixen, ja sigui per un disseny deficient o antic (i per tant
no es podia preveure, amb la normativa vigent en aquell moment) o per diferents
modificacions que s’han fet al llarg del temps. De totes maneres, les diferents
seccions que podem consultar en la CTE_DB_SU són:

• SU1. Seguretat enfront del risc de caigudes.

• SU2. Seguretat enfront del risc d’impacte o de quedar atrapat.

• SU3. Seguretat enfront del risc d’empresonament.

• SU4. Seguretat enfront del risc causat per una il·luminació inadequada.

• SU5. Seguretat enfront del risc causat per situacions amb alta ocupació.

• SU6. Seguretat enfront del risc d’ofegament.

• SU7. Seguretat enfront del risc causat per vehicles en moviment.

• SU8. Seguretat enfront del risc causat per l’acció d’un llampec.

Seguretat davant el risc de caigudes

Un dels punts que s’ha de tenir en compte a l’hora de valorar els riscos d’una
instal·lació és la distància que ha d’haver-hi entre una porta d’accés i l’esglaó
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Hem de tenir en compte que
la normativa té les seves
excepcions, i per tant és
recomanable consultar-la en
qualsevol cas.

més pròxim; ja que en edificacions antigues i/o en aquelles en què s’han fet
modificacions o ampliacions sense tenir en compte la normativa, ens podem trobar
que no són les adequades (figura 2.2). La distància ha de ser superior a l’amplada
de la fulla de la porta, i superior a 1,2 m, tant si és l’esglaó de pujada com de
baixada. Cap a la banda on no s’obre la porta, també hem de deixar com a mínim
un espai lliure d’1,2 m, amb una amplada igual a la de la porta.

Figura 2.2. Distància entres zones amb menys d’un El 60, segons l’angle de separació

En escales d’ús general, en els trams rectes la petjada mesurarà 280 mm, com a
mínim, i la contrapetja 130 mm, com a mínim, i 185 mm com a màxim, exceptuant
escoles infantils, centres d’ensenyament primari o secundari, i casals i residències
d’avis, que han de tenir una contrapetja de 170 com a màxim.

En els diferents trams d’escala, hem de tenir en compte que cada tram tindrà com
a mínim 3 esglaons, i ha de salvar com a màxim 3,2 m d’alçada. No cal dir que
tots els esglaons han de tenir la mateixa contrapetja, i en el cas que siguin rectes,
tindran la mateixa petjada.

En qualsevol cas, l’amplada d’una escala d’ús general no pot ser inferior a 1
m d’amplada, encara que hi ha excepcions, com zones sanitàries, docents o de
pública concurrència, que han de tenir unes dimensions mínimes superiors.

Entre els diferents trams d’escala, ha d’haver-hi espais com a mínim amb
l’amplada de l’escala i amb una longitud mínima d’un metre.

Qualsevol escala que sobrepassi 550 mm ha de tenir un passamà continu, com
a mínim en un costat. Si l’amplada és superior a 1,2 m, o sigui utilitzada
per persones amb certes disminucions de mobilitat, han de tenir dos passamans.
L’alçada d’aquests passamans ha d’estar compresa entre 0,9 i 1,1 m.

Les rampes previstes per a usuaris amb cadires de rodes han de tenir un pendent
del 6%, excepte aquelles que tinguin una longitud entre 3 m i 6 m, que podrà tenir
un pendent del 8%, i fins a un 10% si la longitud de la rampa no arriba als 3 m.

Les rampes previstes per a la circulació de vehicles, però que també tinguin una
zona destinada per a vianants, poden tenir un desnivell del 18%, com a màxim.
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Portes de vaivé

Les portes de vaivé han de tenir
parts transparents o translúcides
a una alçada compresa entre 0,7
m i 1,5 m, com a mínim, per tal

de veure l’aproximació d’una
persona per l’altra banda.

Exceptuant els dos casos anteriors, qualsevol rampa destinada a l’ús de desplaça-
ment de persones no haurà de superar el 12% de desnivell.

Seguretat enfront del risc d’impacte o de quedar atrapat

Moltes vegades, la gent pot impactar amb elements fixos, com poden ser un
envà d’una porta, un sostre, parets amb elements sortints, però els impactes més
habituals són provocats pel moviment de les portes. Per evitar-ho, excepte en zones
d’ús restringit, les portes que estiguin situades en el lateral d’un passadís, amb una
amplada inferior de 2,5 m, es disposaran de forma que l’escombratge de la fulla
no envaeixi el passadís.

Seguretat enfront del risc causat per una il·luminació inadequada

En secció 4 del document BS-SUA (Document bàsic SUA Seguretat d’utilització i
accessibilitat) del Codi tècnic de l’edificació (CTE) tenim el mínim d’il·luminació
que ha de tenir una zona determinada, que dependrà del fet que sigui exterior o
interior, i de la funció per a la qual hagi de servir.

L’enllumenat normal en zones de circulació és el següent:

• A cada zona es disposarà una instal·lació d’enllumenat capaç de propor-
cionar, un il·luminació mínima de 20 lux en zones exteriors i de 100 lux
en zones interiors, excepte aparcaments interiors en on serà de 50 lux,
mesurada a nivell de terra. El factor d’uniformitat mitjana serà del 40%
com a mínim.

• A les zones dels establiments d’ús pública concurrència en què l’activitat
es desenvolupi amb un nivell baix d’il·luminació, com és el cas dels
cinemes, teatres, auditoris, discoteques..., es disposarà una il·luminació
d’abalisament a les rampes i en cada un dels esglaons de les escales.

S’ha de tenir en compte que estem parlant de seguretat per evitar accidents
generals (vials o de col·lisió entre persones i altres elements). Quan hem de veure
els elements segons l’ergonomia (per exemple, en l’ús de PVD) o de seguretat
industrial (per exemple, il·luminació de zones de treball de joieria), haurem
d’aplicar la il·luminació corresponent al tipus d’activitat que correspongui.

Enllumenat d’emergència

Segons la mateixa secció 4 del document BS-SUA, hem de tenir enllumenat
d’emergència en els casos següents:

• Tot recinte amb una ocupació de més de 100 persones.

• Tot el recorregut d’evacuació.
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L’enllumenat d’emergència
ha de funcionar durant una
hora, com a mínim, des del
moment que es produeix
l’apagada.

Podeu consultar l’RD
2267/2004, en la secció
“Annexos” del web del
mòdul.

• Els aparcaments tancats o coberts amb una superfície construïda superior a
100 m2, inclosos els passadissos i les escales que condueixin fins a l’exterior
o fins a les zones generals de l’edifici.

• Locals que continguin equips generals de les instal·lacions de protecció
contra incendis, i els de risc especial.

• Serveis (WC) generals de planta en edificis d’ús públic.

• Llocs en els quals s’ubiquin quadres de distribució o d’accionament de les
instal·lacions d’enllumenat de les zones citades anteriorment.

• Senyals de seguretat.

L’enllumenat d’emergència se situarà com a mínim a 2 m per damunt del nivell
del terra, i com a mínim es disposarà en les portes existents en els recorreguts
d’evacuació, en les escales, de forma que cada tram d’escala rebi il·luminació
directa, en qualsevol altre canvi de desnivell i en els canvis de direcció i en les
interseccions de passadissos.

És lògic que els llums d’emergència, per les seves característiques, no acostumin a
il·luminar un recinte amb la mateixa intensitat que l’enllumenat normal; per tant,
s’ha de comprovar, quan estiguin en funcionament, que en les vies d’evacuació
amb una amplada igual o inferior a 2 m, la il·luminació horitzontal en el terra
ha de ser com a mínim d’1 lux al llarg del seu eix central, i de 0,5 lux en la
banda central que comprèn almenys la meitat de l’amplada de la via. En cas que
l’amplada de la via d’evacuació sigui superior a 2 m, pot ser tractada com a bandes
de 2 m d’amplada, com a màxim.

En els punts en què estiguin situats els equips de seguretat, les instal·lacions
de protecció contra incendis d’utilització manual i els quadres de distribució de
l’enllumenat, la il·luminació serà de 5 luxs com a mínim.

Hem de tenir en compte que al llarg de la línia central d’una via d’evacuació, la
relació entre la il·luminació màxima i mínima no ha de ser superior a 40:1.

Els senyals d’evacuació indicatius de les sortides i els senyals indicatius dels
mitjans manuals de protecció contra incendis i de primers auxilis han d’estar
il·luminats. És recomanable que s’utilitzi material fosforescent.

2.3 Reglament de seguretat contra incendis en establiments
industrials (RSCIEI)

Segons l’RD 2267/2004, de 3 de desembre, s’aprova el Reglament de seguretat
contra incendis en els establiments industrials, més conegut per les seves sigles:
RSCIEI.

L’objectiu de l’RSCIEI és establir i definir els requisits que han de satisfer i les
condicions que han de complir els establiments i instal·lacions d’ús industrial per
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la seva seguretat en cas d’incendi, per prevenir la seva aparició i per donar-hi
resposta adequada, en cas de produir-se, limitar-ne la propagació i possibilitar-ne
l’extinció, amb la finalitat d’anul·lar o reduir els danys o pèrdues que l’incendi
pugui produir a persones o béns.

L’àmbit d’aplicació d’aquest reglament són els establiments industrials que es
defineixen en l’article 3, punt 1, de la Llei d’indústria 21/1992, de 16 de juliol, és a
dir, magatzems industrials, tallers de reparació i aparcaments de vehicles destinats
al servei de transport de persones i de mercaderies. I a més tots els serveis auxiliars
o complementaris de les activitats acabades de citar.

A més s’aplicarà l’RSCIEI als magatzems de qualsevol tipus d’establiment que
tingui una càrrega de foc total superior a tres milions de megajoules (MJ).

Queden excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquest reglament les activitats en
establiments o instal·lacions nuclears, radioactives, les d’extracció de minerals,
les activitats agropecuàries, i les instal·lacions per a usos militars.

També queden excloses d’aquest reglament les activitats industrials en tallers
artesanals i similars amb una densitat de càrrega de foc inferior a 42 MJ/m 2,
sempre que la seva superfície útil sigui inferior o igual a 60 m2, excepte els
previstos en l’annex III d’aquesta normativa, en els apartats 8 i 16.

2.3.1 Compatibilitat reglamentària de l’RSCIEI

Hem de tenir en compte que, si en un mateix edifici coexisteixen activitats
industrials amb altres usos, que a més siguin de diferents titularitats, els requisits
que hauran de satisfer els espais d’ús no industrial seran els exigits pel document
bàsic en seguretat contra incendis del Codi tècnic d’edificació, o una normativa
equivalent.

Un altre cas és quan en un mateix establiment amb una única titularitat co-
existeixen activitats industrials amb activitats d’altres tipus, per exemple
administratiu, comercial, menjador... En aquests casos, s’haurà d’aplicar el
document bàsic en seguretat contra incendis del Codi tècnic d’edificació, sempre
que superin els límits indicats a continuació:

• Zona comercial. Superfície construïda superior a 250 m2.

• Zona administrativa. Superfície construïda superior a 250 m2.

• Sala de reunions, conferències, projeccions. Amb capacitat superior a 100
persones assegudes.

• Arxius. Superfície construïda superior a 250 m2 o volum superior a 750
m3.

• Bar, cafeteria, menjador de personal i cuina. Superfície construïda superior
a 150 m2 , o capacitat per servir més de 100 comensals simultàniament.
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• Biblioteca. Superfície construïda superior a 250 m2.

• Zones d’allotjament de personal. Capacitat superior a 15 llits.

Les zones que tinguin usos diferents de l’industrial hauran de constituir un
sector d’incendi independent.

2.3.2 Inspeccions per al cumpliment de l’RSCIEI

Els titulars dels establiments industrials que hagin d’aplicar el Reglament de segu-
retat contra incendis en establiments industrials hauran de sol·licitar la inspecció
de les seves instal·lacions a un organisme de control facultat per a l’aplicació
d’aquest reglament.

En el cas d’establiments que estiguin adaptats només parcialment a l’RSIEI,
només caldrà inspeccionar la part afectada.

La periodicitat d’aquestes inspeccions variarà depenent del risc intrínsec d’in-
cendi que s’hagi avaluat en la instal·lació industrial; per tant, si s’ha valorat que
l’establiment té un risc intrínsec baix, la inspecció es realitzarà cada cinc anys,
si el risc intrínsec és mitjà, es farà cada tres anys, i en cas que el risc intrínsec
detectat és alt, s’haurà de fer cada dos anys.

Un cop realitzada la inspecció, el tècnic titulat competent de l’organisme de control
que ha procedit a la inspecció i el titular o tècnic de l’establiment industrial
signaran una acta, i se’n conservaran les còpies que facin falta.

2.3.3 Comunicació en cas d’incendi

Si s’ha provocat un incendi en un establiment industrial, i depenent de les seves
conseqüències, el titular de l’activitat està obligat a comunicar-ho a l’òrgan
competent de la comunitat autònoma, en un termini màxim de 15 dies. Les
conseqüències que ens obliguen a fer el comunicat en cas d’incendi són les
següents:

• Que es produeixin danys personals que requereixin atenció mèdica externa.

• Que en la indústria es produeixi una paralització total de la seva activitat
industrial.

• En cas que es produeixi una paralització parcial de l’activitat i que aquesta
superi els 14 dies.

• Que els danys materials provocats per l’incendi superin els 30.000 euros.
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2.3.4 Caracterització dels establiments industrials segons la seva
configuració i entorn

Els establiments industrials poden tenir moltes diverses configuracions i ubicaci-
ons. Per tal de reduir aquests paràmetres i no obviar la realitat, s’ha generat una
classificació tenint en compte si l’activitat comparteix o no el mateix edifici; si
no el comparteix, es té en compte la distància respecte a l’altre, o si l’establiment
pròpiament dit no el podem considerar edifici, sinó un espai obert. Per tant, la
classificació és la següent:

• Tipus A. És aquell establiment industrial que no ocupa en la seva totalitat
un edifici, que té, a més, altres establiments que poden tenir usos industrials
o d’altres tipus. L’edifici pot ser d’una única planta, però dividit en diferents
establiments, o pot ser d’unes quantes plantes, i la nostra empresa n’ocupi
només una, o algunes, però no la totalitat de la superfície.

• Tipus B. Considerem com a establiment industrial de tipus B aquells que
ocupen en la seva totalitat un edifici, que és d’una única titularitat; en el
supòsit, a més, que aquest edifici estigui adossat a un altre o a uns altres, o
que la distància màxima que hi hagi entre aquest fins a un edifici d’un altre
establiment sigui de tres metres. En cas que una nau industrial comparteixi
estructura amb la del costat, però amb coberta independent, si està justificat
tècnicament que el col·lapse no afecti la nau confrontant, podem considerar-
la de tipus B.

• Tipus C. En aquest cas parlarem sempre d’un establiment industrial que
ocupa tota la superfície d’una nau, en el cas que la separació entre aquesta
i una altra sigui superior a tres metres. No cal dir que aquesta distància
ha d’estar lliure de mercaderies combustibles o elements susceptibles de
propagar un incendi, com pot ser el cas de paliers de fusta, material
d’embalatge...

• Tipus D. De fet, no l’hauríem de considerar una nau, ja que és un espai
obert, encara que pot estar totalment cobert, però en el cas que en alguna de
les seves façanes no hi hagi tancament lateral.

• Tipus E. És una variant del tipus D, ja que és un establiment industrial que
ocupa un espai obert, però en aquest cas només pot estar cobert parcialment
fins a un 50% de la seva superfície, i com a mínim una de les façanes de la
part coberta no té, lògicament, tancament lateral.

En els establiments industrials en què coexisteixin diferents configuracions
s’ha d’aplicar, de forma diferenciada per a cada part, el Reglament de
seguretat contra incendis en establiments industrials.

Qualsevol activitat industrial hagi d’aplicar l’RSCIEI, ha de calcular el nivell de
risc intrínsec de cada sector, i de la totalitat de l’establiment.
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Si un establiment industrial
no coincideix amb els tipus
definits, s’ha de considerar
com un cas del tipus que
més s’hi assembli
justificadament.

En el cas dels establiments de tipus A, B i C, considerarem com a sector d’incendi
aquells espais que estiguin aïllats per elements resistents al foc, durant el temps
que estigui establert en cada cas. A més, segons el tipus d’establiment i el risc
intrínsec calculat en cada sector, com es mostra en la taula 2.13, aquest no pot
superar unes dimensions determinades.

Taula 2.13. Màxima superfície construïda admissible de cada sector d’incendi (taula 2.1 de l’annex 2 de
l’RSCIEI)

Risc intrínsec del
sector d’incendi

Configuració de l’establiment

Tipus A (m2) Tipus B (m2) (3) Tipus C (m2) (3)(4)

Baix 1 2.000(1)(2)(3) 6.000(2)(5) Sense límit

Baix 2 1.000(1)(2)(3) 4.000(2)(5) 6.000

Mitjà 3 500(2)(3) 3.500(2) 5.000

Mitjà 4 400(2)(3) 3.000(2) 4.000

Mitjà 5 300(2)(3) 2.500(2) 3.500

Alt 6 No admès 2.000 3.000

Alt 7

Alt 8 No admès 2.000

Notes de la taula 2.13:

1. Si el sector d’incendi està situat en primer nivell sota rasant del carrer, la
màxima superfície construïda admissible és de 400 m2, que pot incrementar-
se per aplicació de les notes (2) i (3).

2. Si la façana accessible de l’establiment industrial és superior al 50%
del seu perímetre, les màximes superfícies construïdes admissibles poden
multiplicar-se per 1,25.

3. Quan s’instal·lin sistemes de ruixadors automàtics d’aigua que no siguin
exigits preceptivament per l’RSCIEI, les màximes superfícies construïdes
admissibles, indicades, poden multiplicar-se per 2. Les notes (2) i (3) poden
aplicar-se simultàniament.

4. En configuracions de tipus C, si l’activitat ho requereix, el sector d’incendi
pot tenir qualsevol superfície, sempre que tot el sector compti amb una
instal·lació fixa automàtica d’extinció, i la distància a límits de parcel·les
amb possibilitat d’edificar-hi sigui superior a 10.

5. Per establiments industrials de tipus B, de risc intrínsec baix 1, amb activitat
d’emmagatzematge de materials de classe A, i en els quals els materials
de construcció empleats, inclosos els revestiments, siguin de classe en la
seva totalitat, es podrà augmentar la superfície màxima permesa del sector
d’incendi fins a 10.000 2 .

Per contra, considerarem que els establiments de tipus D i E tenen un únic sector
o àrea d’incendi, que és la totalitat del seu perímetre.
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Valor de Ra quan tenim més
d’un combustible

Quan existeixen unes quantes
activitats o elements en un

mateix sector, es pren com a
factor de risc d’activació el de
l’activitat amb risc d’activació
més gran, sempre que aquesta

ocupi com a mínim un 10% de la
superfície del sector o àrea

d’incendi.

Podem entendre com a nivell de risc intrínsec d’incendi el grau de probabilitat i
perillositat que pot tenir una àrea o un sector segons els tipus de combustibles que
hi hagi.

Depenent del nivell de risc d’incendi i del tipus d’establiment, els elements
estructurals portats, les cobertes, les mitgeres i els mitjans d’autoprotecció han
de complir uns mínims, per tal de comportar-se correctament en cas d’un incendi.

Segons la densitat de càrrega de foc, podem considerar fins a vuit nivells de risc
intrínsec. Aquests estan dividits en tres grans grups: risc baix amb un nivell de
risc 1 i 2, risc mitjà amb uns nivells de risc 3, 4, i 5, i risc alt, amb uns nivells de
risc 6, 7 i 8.

La densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, té com a unitats megajou-
les partit per metre quadrat (MJ/m2), o megacalories partit per metre quadrat
(Mcal/m2).

La densitat de càrrega de foc ponderada i corregida d’un sector d’incendi es pot
calcular per dos mètodes: el de les masses o el de la densitat del producte. Les
fórmules són les següents (vegeu quadre d’abreviatures):

• La fórmula del mètode de les masses és la següent:

Qs =

∑i
1Gi · qi · Ci

A
·Ra

• La fórmula del mètode de les densitats és la següent:

Qs =

∑i
1 qsi · Si · Ci

A
·Ra

Abreviatures de les fórmules per als mètodes de masses i densitat

• Qs: densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector o àrea d’incendi (MJ/m2 o
Mcal/m2). És més habitual treballar amb megacalories partit per metre quadrat (Mcal/m2).

• Gi: massa de cada un dels combustibles (i) que existeixen en el sector o àrea d’incendi
(inclosos els materials constructius combustibles (kg).

• qi: poder calorífic de cada un dels combustibles (i) que existeixen en el sector d’incendi
(MJ/kg o Mcal/kg). El podem trobar en la taula 1.4 (“Poder calorífic de diverses substàncies”)
de l’annex 1 de l’RSCIEI.

• Ci: coeficient que pondera el grau de perillositat per combustibilitat de cada un dels
combustibles (i) que existeixen en el sector d’incendi (adimensional). El coeficient
de perillositat per combustibilitat el trobem en la taula 1.1 (“Grau de perillositat dels
combustibles”) de l’annex 1 de l’RSCIEI.

• Ra: coeficient que corregeix el grau de perillositat per activació inherent a l’activitat
industrial que es desenvolupa en el sector d’incendi, producció, muntatge, transformació,
reparació, emmagatzematge... (adimensional). El risc d’activació el podem trobar en la
taula 1.2 (“Valors de densitat de càrrega de foc mitja de diversos, processos industrials,
d’emmagatzematge de productes i risc d’activació associat”) de l’annex 1 de l’RSCIEI.

• A: superfície construïda del sector d’incendi o superfície ocupada de l’àrea d’incendi (m2).
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Podeu consultar l’annex
de l’RSCIEI a la secció
“Annexos” del web del
mòdul.

• qsi: densitat de càrrega de foc de cada zona amb procés diferenciat segons els diferents
processos que es realitzin en el sector d’incendi (i) (MJ/m2 o Mcal/m2). El podem trobar
en la taula 1.2 (“Valors de densitat de càrrega de foc mitjà de diversos processos industrials,
d’emmagatzematge de productes i risc d’activació associat”) de l’annex 1 de l’RSCIEI.

• Si: superfície de cada zona amb procés diferent i densitat de càrrega de foc (qsi) diferent, en
m2.

En cas que l’activitat sigui d’emmagatzematge, a la fórmula de les densitats cal afegir-hi
l’alçada d’emmagatzematge de cada producte:

• hi: alçada d’emmagatzematge de cada un dels combustibles (i) en m.

El càlcul de la càrrega de foc de tot establiment es fa amb la fórmula següent
(vegeu quadre d’abreviatures):

Qe =

∑i
1Qsi ·Ai∑i

1Ai

Abreviatures de la fórmula per al càlcul de la càrrega de foc de tot establiment

• Qe: densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de l’edifici industrial (MJ/m2 o
Mcal/m2). És més habitual treballar amb megacalories dividit per metre quadrat (Mcal/m2).

• Qsi: densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de cada un dels sectors o àrees
d’incendi (i) que componen l’edifici industrial (MJ/m2 o Mcal/m2).

• Ai: superfície construïda de cada un dels sectors o àrees d’incendi (i) que componen l’edifici
industrial en m2.

L’RSCIEI també preveu que s’utilitzin altres mètodes per a l’avaluació del risc
intrínsec, però en aquest cas, el mètode que es vulgui fer servir s’haurà de justificar
en el projecte. Un d’aquests mètodes és el mètode AQR; aquestes sigles es
refereixen a l’anàlisi quantitativa de risc, que és molt utilitzada en l’avaluació de
riscos en les indústries químiques.

Les exigències de comportament enfront del foc d’un element constructiu portant
es defineix pel temps en minuts, durant el qual aquest element ha de mantenir
l’estabilitat mecànica, o capacitat portant. En la taula 2.14 es determina
l’estabilitat al foc dels elements constructius portants en els diferents sectors
d’incendi d’un establiment industrial.

Taula 2.14. Estabilitat al foc d’elements estructurals portants (taula 2.2 de l’annex 2 de l’RSCIEI)

Risc intrínsec Tipus A Tipus B Tipus C

Planta sota
rasant

Planta sobre
rasant

Planta sota
rasant

Planta sobre
rasant

Planta sota
rasant

Planta sobre
rasant

Baix R 120 (EF_120) R 90 (EF_90) R 90 (EF_90) R 60 (EF_60) R 60 (EF_60) R 30 (EF_30)

Mitjà No admès R 120 (EF_120) R 120 (EF_120) R 90 (EF_90) R 90 (EF_90) R 60 (EF_60)

Alt No admès No admès R 180 (EF_180) R 120 (EF_120) R 120 (EF_120) R 90 (EF_90)

En l’estructura principal de cobertes lleugeres i els seus suports en plantes sobre
rasant no previstes per evacuar, sempre que es justifiqui, i si el seu risc intrínsec
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Establiments industrials

En els establiments industrials
situats en edificis amb altres
usos, el valor exigit als seus

elements estructurals no serà
inferior a l’exigit al conjunt de

l’edifici, en aplicació de la
normativa que sigui aplicable.

Compatibilitat
reglamentària

Cal recordar que el Reglament
de seguretat contra incendis en
establiments industrials ens diu

que quan s’indiqui serà
compatible amb l’NBE-CPI/96.

Això passa en tots els edificis
industrials construïts abans de la

posada en marxa de l’RD
314/2006, de 17 de març, pel
qual s’aprova el Codi tècnic

d’edificació. Per tant, en els nous
edificis hem de complir aquesta

normativa equivalent, on
s’especifiqui NBE-CPI/96.

és mitjà o alt, i disposi d’un sistema d’extracció de fums, es podran adoptar altres
valors menys restrictius –consulteu la taula 2.3 de l’annex 2 de l’RSCIEI.

Pel que fa als establiments industrials d’una sola planta, o amb zones administrati-
ves en més d’una planta, però compartimentades de l’ús industrial segons la seva
reglamentació específica, situats en edificis de tipus C, separats almenys 10 m de
límits de parcel·les, no caldrà justificar l’estabilitat al foc de l’estructura.

2.3.5 Dades que s’han de tenir en compte a l’hora de realitzar un pla
d’autoprotecció en un establiment industrial

Qualsevol activitat industrial, en cas d’emergència, és susceptible d’evacuació; per
tant hem d’avaluar la seva ocupació (P) tenint en compte les fórmules següents:

• P = 1,10 p, quan p < 100.

• P = 110 + 1,05 × (p – 100), quan 100 < p < 200.

• P = 215 + 1,03 × (p – 200), quan 200 < p < 500.

• P = 524 + 1,01 × (p – 500), quan 500 < p.

On P representa el nombre de persones que ocupa el sector d’incendi, d’acord
amb la documentació laboral que legalitzi el funcionament de l’activitat.

Els elements d’evacuació propis d’una activitat industrial, com recorreguts,
alçades, rampes, senyalització..., han de complir allò que està establert en la
normativa bàsica d’edificació en les condicions de protecció contra incendis en
edificis.

Pel que fa al nombre i disposició de sortides en els establiments industrials
classificats com de risc intrínsec alt, d’acord amb l’annex 1 del Reglament de
seguretat contra incendis en establiments industrials hauran de disposar de dues
sortides alternatives.

Una diferència important dels recorreguts d’evacuació és que, a diferència dels
edificis no industrials, poden tenir més recorregut i, per tant, hem d’aplicar com a
màxim els valors de la taula 2.15.

Taula 2.15. Longitud del recorregut
d’evacuació en establiments industrials

Risc Una sortida
(recorregut únic)

Dues sortides
alternatives

Baix (1) 35 m (2) 50 m

Mitjà 25 m (3) 50 m

Alt No es preveu 25 m

Notes de la taula 2.15:

1. Si els materials implicats són només de classe A, igual que els elements
constructius, la distància màxima del recorregut d’evacuació pot augmentar
fins a 100 m.
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2. La distància pot augmentar-se fins a 50 m, si l’ocupació és inferior a 25
persones.

3. La distància pot augmentar a 35 m, si l’ocupació és inferior a 25 persones.

En el cas dels establiments industrials considerats com a tipus D i E, han de
complir l’RD 485/1997 (Disposicions mínimes de senyalització de seguretat i salut
i en treball), l’RD 486/1997 (Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs
de treball), i a més els requisits següents:

• Amplada de la franja perimetral: l’alçada de la pila i com a mínim 5 m.

• Amplada per camins d’accés d’emergència: 4,5 m.

• Separació màxima entre camins d’emergència: 65 m.

• Amplada mínima de passadissos entre piles: 1,5 m.

Els diferents sectors que pugui tenir una indústria han de tenir prioritàriament
ventilació natural, llevat que la ubicació del sector no ho pugui permetre. En
qualsevol cas, els sistemes de control de fums i calor han de seguir la norma UNE-
23585, o una altra normativa internacional equivalent, si està justificada la seva
utilització.

En indústries amb risc intrínsec d’incendi baix, no cal que hi hagi sistemes
d’evacuació de fums, però sí que l’han de tenir les indústries o magatzems amb
risc intrínsec mitjà o alt que superin unes determinades dimensions; podeu veure
les característiques per a l’obligatorietat a la taula 2.16.

Taula 2.16. Sectors industrials amb
obligatorietat d’evacuació de fums

Risc intrínsec
de foc mitjà

Risc intrínsec
de foc alt

Sector industrial > 2.000 m2 > 1.000 m2

Sector magatzem > 1.000 m2 > 800 m2

Els mitjans se protecció contra incendis en establiments industrials han de
complir, com en qualsevol altra instal·lació, el Reglament d’instal·lacions de
protecció contra incendis (RD 513/2017).

Els extintors, que són els mitjans de protecció més pràctics per tal de sufocar un
conat d’incendi i que qualsevol persona, amb quatre indicacions, pot saber utilitzar,
s’han d’instal·lar en tots els sectors d’incendi, excepte en magatzems automàtics,
en els quals l’activitat impedeix que hi puguin accedir persones.

La distribució dels extintors serà de manera que el recorregut màxim horitzontal,
des de qualsevol punt del sector d’incendi fins a l’extintor, no superi els 15 m.

En la taula 2.17 i la taula 2.18 podeu veure quina eficàcia han de tenir els extintors
que hem de col·locar en un sector, depenent del risc intrínsec de foc i del tipus de
foc que es pugui produir:
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Taula 2.17. Determinació de la dotació d’extintors portàtils en sectors d’incendi amb càrrega de foc
aportada per combustibles de classe A

Nivell de risc intrínsec del
sector d’incendi

Eficàcia mínima de l’extintor Àrea màxima protegida del
sector d’incendi

Baix 21 A Fins a 600 m2 (*)

Mitjà 21 A Fins a 400 m2 (*)

Alt 34 A Fins a 300 m2 (*)

(*) Un extintor més per cada 200 m2, o fracció, en excés.

Taula 2.18. Determinació de la dotació d’extintors portàtils en sectors d’incendi amb una càrrega de foc
aportada per combustible de classe B

Volum màxim (V) de combustibles líquids en el
sector d’incendi

Eficàcia mínima de l’extintor (1)(2)

V ≤ 20 113 B

20 < V ≤ 50 113 B

50 < V ≤ 100 144 B

100 < V ≤ 200 233 B

Notes de la taula 2.18:

1. Quan més del 50% del volum dels combustibles líquids estigui contingut en
recipients metàl·lics perfectament tancats, l’eficàcia mínima de l’extintor
pot reduir-se a la immediatament anterior de la classe B, segons la norma
UNE-EN 3-7.

2. Quan el volum de combustibles líquids en el sector d’incendi superi els 200
litres, s’incrementarà la dotació d’extintors portàtils amb extintors mòbils
amb rodes, de 50 kg de pols BC, o ABC (1 extintor si 200 l < V ? 750 l o 2
extintors si 750 l < V ? 2.000 l).

Quan en el sector tinguem combustibles que puguin provocar focs de classe C,
que puguin aportar una càrrega de foc del 90% de tot el sector, es determinarà
la dotació d’extintors d’acord amb la reglamentació sectorial específica que els
afecti. En qualsevol altre cas, no s’incrementarà la dotació d’extintors, si és que
ja tenim extintors ABC.

Si en el sector hi ha combustibles que puguin provocar focs de classe D, s’utilit-
zaran agents extintors de característiques específiques adequades a la natura del
combustible, d’acord amb la situació i les recomanacions particulars del fabricant
de l’agent extintor.

Les boques d’incendi equipades estaran situades unes de les altres a una distància
de 50 m, i s’instal·laran segons el tipus d’edifici (taula 2.19), el nivell de risc
intrínsec de foc, i la superfície total construïda del sector.

Armari amb boca d’incendi i extintor.

Taula 2.19. Sectors d’incendi on s’instal·laran boques d’incendis equipades BIE

Tipus d’edifici Superfície mínima construïda
del sector

Nivell de risc intrínsec d’incendi

A 300 m2 –

B 500 m2 Mitjà
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Taula 2.19 (continuació)

Tipus d’edifici Superfície mínima construïda
del sector

Nivell de risc intrínsec d’incendi

B 200 m2 Alt

C 1.000 m2 Mitjà

C 500 m2 Alt

D o E 5.000 m2 (*) Alt

(*) Superfície ocupada.

S’instal·laran sistemes de columna seca en els recintes de les escales o en els
vestíbuls previs, en els establiments industrials que tinguin una alçada d’evacuació
superior a 15 m, i si són de risc intrínsec mitjà o alt.

Els hidrants exteriors seran obligatoris en els establiments industrials, tenint en
compte la seva configuració, la superfície del sector o el seu risc intrínsec. La zona
protegida per cada hidrant és d’un radi de 40 m, i entre tots han de protegir totes
les zones d’incendi que constitueixen l’establiment industrial. En la taula 2.20
podem comprovar que la instal·lació està dintre de la normativa i es minimitza el
risc de la instal·lació.

Taula 2.20. Obligatorietat de les columnes hidrants exteriors CHE

Tipus d’edifici Superfície
mínima

construïda del
sector

Nivell de risc intrínsec d’incendi

Baix Mitjà Alt

A ≥ 300 m2 No Sí –

A ≥ 1.000 m2 Sí Sí –

B ≥ 1.000 m2 No No Sí

B ≥ 2.500 m2 No Sí Sí

B ≥ 3.500 m2 Sí(*) Sí Sí

C ≥ 2.000 m2 No No Sí

C ≥ 3.500 m2 No Sí Sí

D o E ≥ 5.000 m2 – Sí Sí

D o E ≥ 15.000 m2 Sí Sí Sí

(*) No cal si el nivell de risc intrínsec de foc és 1 (amb una densitat de càrrega de foc màxima de 100 Mcal/m2).

En la taula 2.21 trobem les condicions legals per muntar a les indústries sistemes
automàtics de detecció d’incendi.

Taula 2.21. Obligatorietat de detecció d’incendi amb sistemes automàtics

Activitat Tipus d’edifici Nivell de risc intrínsec
d’incendi

Superfície total
construïda

Producció, muntatge,
transformació,
reparació...

A - ≥ 300 m2

B Mitjà ≥ 2.000 m2
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La instal·lació de detectors
tèrmics es poden substituir

per una instal·lació de
ruixadors o sprinklers

automàtics d’aigua.

Taula 2.21 (continuació)

Activitat Tipus d’edifici Nivell de risc intrínsec
d’incendi

Superfície total
construïda

B Alt ≥ 1.000 m2

C Mig ≥ 3.000 m2

C Alt ≥ 2.000 m2

Emmagatzematge A – ≥ 150 m2

B Mitjà ≥ 1.000 m2

B Alt ≥ 500 m2

C Mitjà ≥ 1.500 m2

C Alt ≥ 800 m2

Si hem de col·locar un sistema manual d’alarma d’incendi, com a mínim
situarem un polsador al costat de cada sortida d’evacuació del sector d’incendi,
i la distància màxima entre un polsador i un altre no ha de ser superior als 25
m. Hem de tenir en compte que aquest sistema d’activació és innecessari quan
a la nostra empresa hi hagi un sistema de detecció automàtica d’incendi; en cas
contrari, si l’activitat està destinada a la producció, o a qualsevol altra activitat
diferent de l’emmagatzematge, i té una superfície igual o superior a 1.000 m2,
s’haurà d’instal·lar; en el cas dels magatzems, s’instal·larà si tenen una superfície
igual o superior a 800 m2 i no tenen detecció automàtica.

Aquest reial decret és poc restrictiu en qüestions d’alarma d’emergència. Només
és obligatòria si la suma de tots els sectors d’incendi de la indústria és igual o
superior a 10.000 m2, però això sí, aquesta ha de diferenciar entre emergència
parcial i emergència general.

Ruixadors o ’Sprinklers’ típics d’una
instal·lació automàtica.

Els establiments industrials també poden utilitzar com a mitjà d’actuació, per tal
de controlar i sufocar un incendi, un sistema de ruixadors (sprinklers) automàtics
d’aigua, i són obligatoris en les casuístiques esmentades en la taula 2.22.

Taula 2.22. Obligatorietat de ruixadors automàtics d’aigua

Activitat Tipus d’edifici Nivell de risc intrinsec
d’incendi

Superfície total
construïda

Producció, muntatge,
transformació,
reparació...

A Mitjà ≥ 500 m2

B Mitjà ≥ 2.500 m2

B Alt ≥ 1.000 m2

C Mig ≥ 3.000 m2

C Alt ≥ 2.000 m2

Emmagatzematge A Mitjà ≥ 300 m2

B Mitjà ≥ 1.500 m2

B Alt ≥ 800 m2

C Mitjà ≥ 2.000 m2

C Alt ≥ 1.000 m2
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A part dels mitjans de prevenció i d’extinció d’incendi esmentats fins ara, cal
tenir en compte que hi ha altres sistemes que també preveu el Reglament de
seguretat contra incendis en establiments industrials; com són els sistemes d’aigua
polvoritzada, d’escuma física, d’extinció per pols o mitjançant sistemes d’extinció
per agents extintors gasosos. Aquests s’utilitzaran d’acord amb les disposicions
vigents que regulen la protecció contra incendis en activitats industrials, sectorials
o específiques, previstes en l’article 1 d’aquest reglament.

La senyalització dels mitjans de protecció i d’evacuació ha de seguir l’RD
485/1997, de 14 d’abril, de disposicions mínimes en matèria de senyalització de
seguretat i salut en el treball. De totes maneres, a diferència del Codi tècnic d’e-
dificació, no és obligatòria la senyalització dels mitjans de prevenció, de sortides
habituals i sortides d’emergència, tret que no siguin fàcilment localitzables.

Per finalitzar aquest apartat, cal dir que l’enllumenat d’emergència és obligatori
en les vies d’evacuació dels sectors d’incendi que estiguin sota rasant, quan el
risc intrínsec d’incendi sigui mitjà o alt, amb una ocupació igual o superior a 10
persones, o en qualsevol cas quan l’ocupació del sector sigui igual o superior a 25
persones. També cal il·luminar els recintes on hi hagi els quadres de control dels
sistemes de protecció contra incendi, o els locals on hi hagi els centres de control
de les instal·lacions tècniques de serveis o processos de l’establiment industrial.
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Introducció

El pla d’autoprotecció és un tipus de plà d’emergències, que es troba regulat
legalment per garantir, en certes activitats, que el pla d’emergències conté un
requisits mínims sobre la descripció de la situació, instal·lacions, riscos, mitjans
de protecció i organització per tal neutralitzar les emergències.

El pla d’autoprotecció és un document viu que no té cap valor si no es porta a
la pràctica, per tant s’ha de generar un procés d’implantació i d’actualització per
protegir una activitat dels riscos que pugui provocar una emergència, i això des
del moment en què es realitza el document, i sempre més, mentre duri aquesta
activitat.

Depenent del tipus d’empresa, el pla d’autoprotecció pot ser un document més o
menys ampli, tot depèn del tipus d’activitat, del nombre d’usuaris de la instal·lació,
dels riscos previstos. Per exemple, en el cas d’una petita empresa, com pot
ser un petit comerç, pot ser suficient només tenir un petit pla d’actuació en cas
d’emergència.

Les empreses que estan afectades per la normativa bàsica d’autoprotecció han de
seguir l’estructura indicada pel RD 393/2007. A Catalunya no opera RD 393/2007,
sinò el Decret 30/2015.

A l’apartat “Identificació de la instal·lació amb els seus riscos” , vuerem les
dades que s’han d’aportar al PAU, analitzarem quins poden ser els riscos, tant
externs com interns, de l’empresa que volem analitzar, i quins mètodes podem
utilitzar per analitzar els diferents riscos que puguin afectar l’empresa, i algunes
mesures pasives i actives de seguretat.

A l’apartat “Mitjans de protecció i actuació en cas d’emergència” està destinat
a conèixer els mitjans, tant materials com humans, que permetin lluitar contra
qualsevol emergència que es pugui considerar a l’empresa. També veurem la
importància que té el manteniment dels mitjans materials, per tal que estiguin
en perfecte estat de conservació i realitzin correctament la seva funció; així
com la necessitat d’organitzar els usuaris mitjançant equips d’intervenció, o amb
l’aplicació de fitxes d’actuació per als diferents usuaris, tenint en compte les
diferents emergències que es puguin produir, i el seu grau d’intensitat. Alhora,
introduirem les fitxes d’actuació com a eina per a protocol·litzar les actuacions de
les persones, atenent les diferents situacions que es poden trobar.

Finalment, a l’apartat “Redacció, registre, implantació i manteniment del pla
d’autoprotecció” està destinat a veure els requisits de redacció i registre dels PAU,
destacar la importància d’implantar el pla d’autoprotecció, veure com es porta a
terme, i per últim, veurem el requisits del seu manteniment, ja que és un document
viu, que s’ha d’adaptar als canvis que es produeixen a l’activitat, pel que fa tant a
instal·lacions, personal, com de gestió.
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Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis d’autoavaluació
i les activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de
l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.
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Resultats d’aprenentatge

1. En acabar la unitat didàctica, heu de ser capaços de fer el següent:

• Determinar els continguts dels documents del pla d’emergència, amb rela-
ció a l’avaluació dels riscos, els mitjans de protecció, les accions, els equips
d’emergència i la implantació del pla, segons els models establerts.

• Determinar les accions i la seqüència en conats d’emergència, emergències
parcials i emergències generals, segons la perillositat de la situació.

• Determinar la informació necessària i les accions per portar a terme un
simulacre d’emergència, evacuació o incendi, segons el tipus d’emergència
i les persones afectades, a partir dels procediments establerts de simulacre.

• Relacionar les situacions perilloses amb els factors determinants que reque-
reixin d’un procediment en condicions d’emergència.

• Identificar les instal·lacions relacionades amb les emergències, els mitjans
humans disponibles, els mitjans de protecció i les vies i condicions d’evacua-
ció d’edificis, a partir de representacions gràfiques de plànols d’emergències
en edificis.

• Determinar les actuacions, les vies d’evacuació i els mitjans de lluita en
situacions d’emergència, segons les diferents zones de riscos.

• Determinar les accions, la seqüència, la senyalització, la comunicació a
entitats externes, i les activitats d’entrenament dels plans de lluita contra
incendis, a partir dels procediments i protocols establerts.
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Podeu consultar el web de
la Generalitat de
Catalunya sobre el Pla
d’autoprotecció (PAU), a la
secció “Annexos” del web.

Per saber-ne més, podeu
consultar l’apartat “Com
fer el pla d’emergències.
Un cas pràctic”, dintre de
la Unitat “Eines per fer un
pla d’emergències”.

1. Identificació de la instal·lació amb els seus riscos

El primer que tracta qualsevol Pla d’autoprotecció (PAU) és la identificació de
l’empresa i de les activitats que desenvolupa. Qualsevol pla d’autoprotecció, ha
de tenir unes dades mínimes de la situació i caracterització de l’empresa en la qual
s’hauria d’aplicar. Les dades referents a l’activitat o empresa estan relacionades
amb el seu propietari, la seva situació, el tipus d’activitat que desenvolupa i, fins
i tot, les seves característiques constructives.

1.1 Consideracions prèvies

El Pla d’autoprotecció és un tipus de pla d’emergències que és requerit per dur a
terme algunes activitats. Malgrat no ser obligatori a totes les empreses, l’estudiem
com a un bon referent per a fer qualsevol pla d’emergències. Igualment, aquest
referent el podem modular i adaptar a les necessitats i requeriments de l’empresa
o centre de treball on, com a prevencionistes, faríeu els plans d’emergències.

El pla d’autoprotecció és l’instrument per dur a bon terme la prevenció i
actuació enfront de les diferents emergències que podem tenir en la nostra
activitat o empresa, sigui d’origen intern o extern. Per tant, estableix el marc
orgànic i funcional previst per a un centre, establiment, espai, instal·lació
o dependència, en cas d’un incident i/o accident que puguem considerar
perillós.

Encara que pugui haver-hi diferències entre uns plans i altres per motius de
l’activitat que es desenvolupa, les característiques de les instal·lacions, l’afectació
pel Decret 30/2015 (NBA) o la no afectació per aquests, les dades que esmentem
són, generalment, comunes. Els tipus de riscos que hem de contemplar en el pla
són els que afecten l’activitat de l’empresa que estem projectant.

“El pla d’autoprotecció és el document que preveu, per a una determinada activitat,
instal·lació, centre, establiment o dependència, les emergències que es poden produir a
conseqüència de la seva pròpia activitat i les mesures de resposta davant de situacions
de risc, de catàstrofes i de calamitats públiques que els poden afectar. Els plans
d’autoprotecció s’han de fonamentar en una anàlisi de risc i l’han d’incloure. A més,
han d’establir, juntament amb els riscos generats per la mateixa activitat, la relació de
coordinació amb els plans territorials, especials i específics que els afectin.”

Art 19 de la Llei de 4/1997 de Protecció Civil de Catalunya
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Podeu consultar la
normativa bàsica

d’autoprotecció (NBA), en
la secció “Annexos” del

web del mòdul.

1.2 Dades referents al local o locals

Depenent de la complexitat del pla d’autoprotecció, i en funció que hagi de complir
o no la normativa bàsica d’autoprotecció, les dades poden ser més concretes o
menys.

Orientativament, les dades generals de l’empresa que hauran de constar en el
seu pla d’autoprotecció seran les següents:

• Nom de l’àrea, de la zona, o polígon industrial, carrer i número.

• Situacions de l’empresa, pel que fa a l’aïllament en relació amb les altres
edificacions, o si està envoltada d’altres empreses, i en aquest cas les
activitats d’aquestes i els seus riscos.

• Hidrants i boques d’incendi en la via pública dintre d’un radi de 200 m
respecte a l’empresa.

• Edificis públics o amb riscos especials dintre d’un radi de 100 m, o altres
que per les seves especials característiques s’hagin de tenir en compte
(compatibilitat d’usos).

• Emplaçament de la finca respecte a les vies públiques o particulars que
delimitin l’illa d’edificis en què se situa, acotant les distàncies dels edificis
a eixos de via pública i la seva amplada, rutes d’accés per als serveis públics
d’emergència com els bombers de la Generalitat, el SEM o la policia.

• Distància i temps d’arribada dels mitjans externs (bombers, ambulàncies...).

• Nombre màxim de persones a evacuar en cada àrea, en cas d’emergència.

1.2.1 Identificació de l’activitat

Si la nostra empresa està afectada per la normativa bàsica d’autoprotecció RD
393/2007, de 23 de març, ha d’especificar sempre un mínim de dades que, a més,
han d’estar ordenades segons indica aquesta norma. Així, si seguim l’NBA, ens
trobem la següent estructura i capítols:

Informació mínima de l’empresa segons l’NBA; estructura en capítols

1. “Identificació dels titulars i de l’emplaçament de l’activitat”, que recull que el pla ha de constar
dels apartats següents:

• Adreça postal de l’emplaçament de l’activitat. Denominació de l’activitat. Telèfon i fax.

• Identificació dels titulars de l’activitat. Nom i/o raó social. Adreça postal, telèfon i fax.

• Nom del director/a del pla d’autoprotecció i del director/a del pla d’actuació en cas
d’emergència, en el cas de ser persones diferents. Adreça postal, telèfon i fax.
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2. “Descripció detallada de l’activitat i del medi físic en què es desenvolupa” recull els punts
mínims preceptius per la normativa, que són els següents:

• Descripció de cada una de les activitats desenvolupades objectes del pla.

• Descripció del centre o establiment, dependències i instal·lacions on es desenvolupin
les activitats objectes del pla.

• Classificació i descripció dels usuaris.

• Descripció de l’entorn urbà, industrial o natural en la qual figurin els edificis,
instal·lacions i àrees on es desenvolupi l’activitat.

• Descripció dels accessos. Condicions d’accessibilitat per a l’ajuda externa.

En cas que la nostra empresa estigui afectada pel Decret 30/2015 (annex II:
Contingut mínim dels plans d’autoprotecció), l’estructura seria la següent:

Informació mínima de l’empresa segons el Decret 30/2015; estructura en capítols

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

1.1 Identificació de la instal·lació.

• 1.1.1 Nom.

• 1.1.2 Raó social.

• 1.1.3 Número d’identificació fiscal (NIF).

• 1.1.4 Adreça postal.

• 1.1.5 Dades de contacte en cas d’emergència: telèfons, faxos, correu electrònic, persona
interlocutora de contacte en cas d’emergència.

• 1.1.6 Identificació de les persones titulars de l’activitat (nom, raó social, adreça, telèfon, fax,
correu electrònic).

• 1.1.7 Nom de la persona titular de la direcció del pla d’autoprotecció i responsables (adreça
postal, telèfon, fax i correu electrònic).

1.2 Emplaçament: descripció i plànols, coordenades UTM de l’establiment.

1.3 Accessibilitat per a ajuda externa: descripció i plànols.

1.4 Descripció de la instal·lació.

• 1.4.1 Característiques constructives de l’edifici.

• 1.4.2 Àrees de la instal·lació.

• 1.4.3 Activitats a la instal·lació.

1.5 Ocupació.

• 1.5.1 Plantilla.

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

• 1.5.3 Organigrama.

1.6 Anàlisi de risc.

• 1.6.1 Anàlisi històrica. (*)
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• 1.6.2 Inventari i avaluació de riscos interns.

– 1.6.2.1 Substàncies perilloses segons normativa de control dels riscos inherents als
accidents greus en què intervenen substàncies perilloses.

– 1.6.2.2 Incendi.

– 1.6.2.3 Explosió.

– 1.6.2.4 Fuita.

– 1.6.2.5 Altres.

• 1.6.3 Inventari i avaluació del risc laboral (referència limitada als riscos que poden originar
emergències).

• 1.6.4 Inventari i avaluació de riscos externs.

• 1.6.5 Descripció o identificació de les condicions d’evacuació.

• 1.6.6 Avaluació de les condicions de confinament.

• 1.6.7 Diagrama de persones per zones.

• 1.6.8 Elements vulnerables.

(*) Aquest apartat només és requerit en les activitats que es consideren d’interès per a la
protecció civil de Catalunya (Part 1, annex II).

A més de la documentació escrita, i en l’apartat d’annexos, també hem d’adjuntar
informació gràfica relacionada amb el plànol de situació de l’edifici i plànols
descriptius de les seves plantes (vegeu la taula 1.1):.

• Plànol de situació, amb l’entorn proper urbà, industrial o natural en el qual
figurin els accessos, comunicacions...

• Plànols descriptius de totes les plantes dels edificis, de les instal·lacions
i de les àrees on es realitzi l’activitat

Taula 1.1. Informació gràfica a l’apartat ’annexos’

Exemple de plànol de situació Exemple de plànol de planta

És interessant realitzar tres jocs de plànols de les nostres instal·lacions, per tal de
facilitar el desenvolupament del pla i del manual d’actuació previst en el nostre
pla d’autoprotecció:

1. Lògicament, un joc estarà situat conjuntament amb la documentació escrita
del document base del nostre pla d’emergència.
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2. Un segon joc s’hauria d’enviar al cos de bombers de la nostra localitat, o si
no en té al més proper, per tal que en cas que hagin d’actuar, puguin veure
la informació gràfica del lloc on han d’intervenir.

3. I un tercer joc de plànols convindrà que el situem a l’entrada de l’edifici
principal de l’empresa, amb un armari o similar, que indiqui ÚS EXCLUSIU
DE BOMBERS, ja que moltes vegades, amb les presses, els bombers no
porten la documentació referent al nostre establiment, i per tant la seva
actuació serà més lenta.

1.2.2 Característiques constructives

Si volem ser concisos respecte a la definició de la nostra empresa i, per tant, tenir
més punts de concreció per realitzar un bon pla d’autoprotecció, hauríem d’indi-
car algunes característiques constructives de les nostres instal·lacions, respecte a la
seva superfície, alçada, usos, ocupants..., d’una forma més concreta, per exemple:

• Nombre d’edificis de què consta l’empresa.

• Superfícies, altures i nombre de plantes sobre i sota del nivell del terra.

• Activitats que es desenvolupen en els diferents sectors i a totes les plantes.

• Nombre d’ocupats per plantes, àrees o sectors.

• Dimensions de les escales.

Hem de tenir present que una bona compartimentació, i les característiques
dels elements estructurals, portants i de tancament, poden ajudar a reduir les
conseqüències de diferents riscos previstos, com els incendis, fuites de gasos...
Per tant, és interessant conèixer les característiques d’aquests elements, per tal de
definir la probabilitat, intensitat i propagació de diferents riscos. Per tant, podem
indicar:

• Classe d’estructura dels edificis (per exemple, metàl·lica, formigó, totxos,
blocs).

• Classe de cobertes i els seus materials (per exemple, a dues aigües, dent de
serra, plana, metàl·lica, formigó, xapa ondulada, plàstic).

• Tancaments (per exemple, totxos, blocs, fibrociment, plaques plàstiques).

• Portes d’accés i materials (per exemple, corredisses, basculants, me-
tàl·liques).

• Elements interiors (portes i el material amb què estan fetes, material del
terra, parets i sostre; tipus de separacions, com per exemple, pladur).
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Fonts d’energia de
moviment

Per a aquells que no siguin gaire
coneixedors dels diferents

sistemes productius industrials,
cal dir que en molts la

pneumàtica i la hidràulica són
fonts d’energia de moviment

habitual.

1.2.3 Instal·lacions de serveis auxiliars

Moltes vegades, les empreses necessiten instal·lacions auxiliars per dur a terme
la seva tasca. Algunes vegades, aquestes instal·lacions són imprescindibles per al
funcionament del sistema productiu, però d’altres serveixen només per millorar la
qualitat de vida laboral, com a imatge d’empresa o com a servei per als clients.

Per tant, és interessant indicar quines característiques tenen aquests serveis i on
estan situats. Per exemple, podem dir que ens interessa saber, d’una instal·lació
elèctrica, la potència contractada, el consum mitjà i/o màxim, on estan els quadres
elèctrics, i transformadors, si fos el cas, i per on passen les conduccions, i fins i
tot on estan situades les lluminàries i els endolls.

Tenir totes les característiques d’una instal·lació elèctrica ens ajuda molt a l’hora
de realitzar el seu manteniment, i per tant hi haurà menys possibilitats que provoqui
un risc, perquè evitarem sobrecarregar les línies, sabrem, en cas d’emergència i
si en el protocol d’actuació està previst, on hem d’anar per apagar els interruptors
generals, magnetotèrmics i diferencials, i és clar, sabrem on estan col·locades les
lluminàries d’emergència. Algunes de les instal·lacions més habituals són:

• Elèctrica.

• Caldera de vapor, elèctrica o de gasoil i les seves conduccions.

• Gasos, amb el tipus d’emmagatzematge, ampolles, sitges, i les canonades
per al seu transport.

• Líquids i les seves conduccions o sitges d’emmagatzematge.

• Xarxa d’aigües potables i/o contra incendis, amb claus de pas, punts de
sortida...

• Pneumàtica (compressors, xarxa de distribució de l’aire).

• Hidràulica (bombes, canonades per a l’oli...).

• Sistema de ventilació.

• Aparells elevadors (ascensors, muntacàrregues).

• Menjadors i cuines.

1.2.4 Sectorització de l’establiment

La seguretat augmenta a mesura que els espais d’una empresa són més reduïts
i si, a més a més, entre ells hi ha una compartimentació que els permeti estar
hipotèticament aïllats els uns dels altres. Per tant, entre dues naus industrials,
una diàfana i una altra dividida en diversos sectors gràcies a la resistència,
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integritat i aturafums dels seus elements delimitadors, ambdues amb les mateixes
característiques, la segona té menys risc de tenir una emergència general en cas
d’incendi, ja que aquest queda confinat en un espai més reduït.

Podem dir que la sectorització és una mesura preventiva molt important, per tal
de reduir els efectes del foc i dels mateixos productes de combustió, com és el
cas del fum i gasos. Així doncs, hem d’analitzar l’establiment amb la finalitat
d’identificar els diferents possibles sectors, per tal de tenir-los en compte en el
nostre pla d’autoprotecció.

Un cop definits els sectors que hi ha en la nostra empresa, serà interessant indicar
algunes de les seves característiques, com ara les següents:

• Identificació del sector.

• Situació del sector, en quina àrea o planta del centre està localitzat.

• Quin tipus d’activitat s’hi realitza.

• Superfície útil en metres quadrats.

• Alçada en metres.

• Volum del recinte en metres cúbics.

• Ocupació màxima i/o mitjana.

Per tal d’identificar els diferents sectors, anirà bé fer una descripció, i serà més
factible realitzar-la amb una taula (taula 1.2) i/o amb un plànol on els sectors
estiguin diferenciats per colors.

Taula 1.2. Exemple de com identificar els
diferents sectors a un pla d’autoprotecció

Sector Característiques

Planta baixa Té dos sectors

Sector 1 Tipus d’activitat

Superfície útil (m2)

Alçada (m)

Volum (m3)

Ocupació (màxima/mitjana)

Observacions

Sector 2 Tipus d’activitat

Superfície útil (m2)

Alçada (m)

Volum (m3)

Ocupació (màxima/mitjana)

Observacions

És interessant donar la informació dels diferents sectors que tenim gràficament,
així és més fàcil identificar-los; un exemple el podem trobar en la figura 1.1, on
S. A, S. B, S. C i S. D són quatre sectors independents, que es representen amb
colors i granulat de fons diferents.
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Habitualment, una activitat
no té el mateix nombre

d’usuaris al llarg del dia;
hem de tenir-ho en compte
a l’hora de realitzar un pla

d’autoprotecció.

Figura 1.1. Exemple de sectors d’incendi diferenciats

1.2.5 Ocupació del recinte

Molts plans d’autoprotecció estan dissenyats per posar-se en pràctica en el supòsit
que l’ocupació del recinte estigui amb el nombre de persones habituals en l’horari
laboral. Però si hi pensem bé, ens adonarem que això no és del tot correcte, ja que
a l’hora d’actuar no és igual fer-ho amb l’empresa mig buida que plena, o si només
hi ha personal laboral o és ple de visites.

Hem de tenir en compte que el nostre pla d’autoprotecció ha de ser útil i
eficient els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia.

Pràcticament pot arribar a ser impossible dur a terme un pla d’autoprotecció que
prevegi tota la variabilitat de persones que hi pugui haver en una empresa durant
tot un any. Per tant, convindrà analitzar els espais, avaluar el nombre màxim
d’ocupants que hi poden estar segons la normativa, i valorar la mitjana d’ocupants
a diferents hores del dia, fins i tot tenint en compte els dies festius o estiuencs.

Amb les dades de les quantitats i tipus d’usuaris de l’activitat en diferents trams
horaris, podrem realitzar un pla d’autoprotecció més acurat. Posarem un exemple,
no és el mateix evacuar la nostra empresa amb gran quantitat d’usuaris o visites
externes que amb només els mateixos treballadors; o que l’evacuació es produeixi
durant la jornada laboral o a la nit, quan només hi ha el personal de manteniment
i el personal de seguretat.

Podem concloure que tenir controlat el nombre de persones dintre de l’empresa
avaluada ens pot servir per ajustar el pla d’autoprotecció a les necessitats de cada
moment.



Emergències 17 Pla d’autoprotecció

En la taula 1.3 podem veure un exemple del control dels usuaris de forma horària.
I ja que una imatge val més que mil paraules, podem donar la informació del
nombre de persones mitjançant un gràfic, com l’exemple de la figura 1.2.

Taula 1.3. Control horari del nombre d’usuaris en una empresa

Control
persones

Màxims 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Treballadors 300 1 1 1 1 1 1 10 10 30 30

Usuaris 250 0 0 0 0 0 0 0 0 80 150

Festius 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Figura 1.2. Control gràfic de la quantitat d’usuaris en una empresa

També ens pot donar molta informació, per a l’elaboració del pla d’autoprotecció,
la zona o àrea de l’empresa a la qual pertany cada treballador, i quines són les seves
feines habituals. Aquesta informació, per una banda, ens serveix per veure si les
diferents vies d’evacuació estan dimensionades per evacuar aquestes persones, i
per una altra, ens dona informació respecte als coneixements i capacitats que tenen
els operaris. Per tant, els podem assignar unes fitxes d’actuació, en el cas de les
diferents emergències més personalitzades, per tal de treure un millor rendiment
a l’actuació.

Per exemple, en una empresa podem diferenciar, d’una banda, el personal de direc-
ció, el d’oficines, i d’una altra, el de producció, els del magatzem, manteniment,
vigilància...

1.3 Riscos que poden provocar emergències

Qualsevol empresa o activitat és susceptible de tenir uns riscos que poden provocar
emergències, sigui com sigui l’establiment, i sigui quina sigui l’activitat. Per tant,
podem afirmar que cap empresa està lliure de no tenir riscos.

Com ja sabem, els riscos poden ser molt diversos (riscos naturals, riscos tecnolò-
gics i riscos antròpics), i és feina del prevencionista avaluar quins poden afectar la
nostra empresa.
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Tipus de riscos

• Risc natural. És aquell el desencadenament del qual no és provocat directament per la
presència o activitat de l’home. El risc natural pot ser a causa d’inundacions, i també pot
ser sísmic, geològic, climàtic i volcànic.

• Risc tecnològic. És aquell derivat de l’ús de les tecnologies. El risc pot ser originat per
un procés industrial, per ensorrament i incendi d’una indústria, pel transport de mercaderies
perilloses i per activitats nuclears.

• Risc antròpic. Està relacionat directament amb les activitats i l’existència de l’home, són tots
aquells que no estan inclosos com a riscos naturals o tecnològics. Aquests riscos poden ser
per ensorrament i incendi d’infraestructures en zones urbanes, incendi forestal, anomalies en
el subministrament bàsic a la població, com alimentació...

Així doncs, els factors causants d’una emergència poden ser naturals, tecnolò-
gics o antròpics, però també es pot fer aquesta altra classificació:

• Errades humanes.

• Errades dels procediments.

• Defectes en el funcionament de les instal·lacions.

• Origen extern (emergències que venen d’empreses contigües, atemptats,
catàstrofes naturals...).

És importat poder categoritzar els factors de risc perquè així és més fàcil poder
detectar-los i així, poder reflectir-los a les nostres avaluacions de riscos.

A l’hora de seleccionar els elements de seguretat, equip humà i equip material,
s’ha de realitzar una avaluació dels riscos determinats tenint en compte:

• La probabilitat que el risc es materialitzi.

• La gravetat de les conseqüències.

Comparant el que l’empresa disposa com a mesures preventives i el que de l’anàlisi
i posterior avaluació es determina que hauria de tenir, arriba el moment de prendre
una decisió de les accions dirigides a dotar l’empresa dels elements de seguretat
que no tenen.

Podem dir que, implícitament, totes les empreses tenen dos riscos comuns que
sempre s’han d’avaluar i tenir en compte: el risc d’incendi i un accident greu.
El primer és la base de qualsevol pla d’autoprotecció, ja que és un risc probable,
i les seves conseqüències poden ser greus. El segon pot ser provocat per infinites
casualitats, caigudes, relliscades, cops, talls, inhalació d’un producte tòxic... i per
tant hem de saber com actuar per minimitzar-ne els efectes.

Depenent del procés productiu, de les mesures de seguretat, del tipus d’edifici,
de la situació de l’empresa respecte al seu entorn..., poden existir més riscos, i en
una organització integrada de la prevenció, és tasca comuna de tots els components
de l’empresa detectar-los, perquè posteriorment el prevencionista pugui recopilar-
los, analitzar-ne la probabilitat i quines conseqüències provoquen, i proposar les
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mesures correctores per a procedir a eliminar-los o, com a mínim, controlar-ne els
efectes.

Després seguim les etapes de l’avaluació de riscos, que podríem dividir-les en:

1. Preparació o fase prèvia:

• Establir els objectius un pla d’avaluació de riscos laborals.

• Estructurar l’avaluació per zones o processos.

2. Identificació dels factors de risc:

• Realitzar una reunió informativa amb els afectats.

• Recopilar els factors de risc.

• Identificar el personal que hi estigui exposat.

3. Valoració dels factors de risc:

• Identificar quin és el temps d’exposició a aquests perills de les perso-
nes afectades.

• Avaluar la probabilitat i gravetat del risc, i si les mesures de seguretat
són adequades.

• Definir les diferents possibilitats per anul·lar o reduir el risc.

4. Adopció de mesures correctores:

• Establir prioritats i indicar les mesures de seguretat.

• Aplicar les noves mesures de seguretat.

5. Fase posterior d’implantació i seguiment:

• Registrar l’avaluació.

• Mesurar l’eficàcia.

• Si calgués, realitzar controls de les mesures adoptades.

• Repetir el pla d’avaluació quan es consideri necessari.

A vegades, és interessant consultar bases de dades que ens indiquin els riscos
habituals d’activitats de diferents processos productius i/o indústries, i la manera
d’atacar-los. Per exemple, la base de dades de substàncies perilloses GENTIS,
el catàleg d’informació per identificar factors de risc i les mesures preventives
HASTE, el catàleg de perills, possibles conseqüències i objectius de seguretat en
els llocs de treball i la utilització dels equips SAFESPEC, entre d’altres.

Hem de tenir en compte, a l’hora de fer l’avaluació, que certs riscos estan previstos
en normatives i, per tant, els mètodes d’anàlisi, assaig i instrumentació han de ser
els descrits en la normativa que els recull.
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Mètodes d’avaluació

Hi ha una gran quantitat de
mètodes d’avaluació de riscos,

però habitualment, en general, i a
vegades normativament, uns
s’utilitzen més que els altres.

1.3.1 Mètodes d’avaluació de risc

Els mètodes d’avaluació del risc són procediments predefinits per identificar el
risc associat a les instal·lacions que estan en estudi. Hi ha molta diversitat en els
mètodes, i podem obtenir diferents resultats (identificació de possibles accidents,
causes, efectes, magnituds...).

Hi ha molts mètodes d’avaluació, i segurament n’existiran d’altres, ja que és una
ciència que evoluciona i mai no podrem definir quin és el millor; tanmateix, hi ha
alguns que són habituals i fins i tot normatius, perquè actualment considerem que
són els més exactes per a un determinat tipus de risc i/o empresa.

Bàsicament, podem dividir tots els diferents mètodes d’avaluació de riscos en tres
grans grups:

• Mètodes qualitatius.

• Mètodes semiquantitatius.

• Mètodes quantitatius.

Mètodes qualitatius d’avaluació de riscos

Es basen en tècniques d’anàlisi crítica, i es caracteritzen perquè no recorren a
càlculs numèrics. A continuació podem veure els mètodes més representatius i/o
utilitzats:

• Check-list. És una llista exhaustiva de possibles causes/accidents, el repàs
de la qual ajuda a la sistematització de la identificació de riscos.

• Anàlisi històrica. Estudi ampli sobre accidents ocorreguts en el passat en
les mateixes o similars instal·lacions i productes. No és un mètode que
permeti explorar sistemàticament totes les possibles causes d’accidents, i
per tant, tots els accidents.

• What if... Mètode inductiu en el qual s’analitzen sistemàticament les
conseqüències de determinats successos. El mètode es porta a terme
mitjançant dos o tres especialistes de l’àrea que han de detectar els possibles
accidents, les conseqüències i les diferents solucions.

• HAZOP (hazard and operability analysis). És el més emprat en la indústria
química. Tècnica inductiva d’anàlisi crítica realitzada per un equip pluri-
disciplinari. S’identifiquen les desviacions del procés que poden conduir
a accidents, per als punts característics que s’escullen de cada subsistema
(nusos).

• FMEAC. Anàlisi del mode, efecte i criticitat de fallades. Mètode inductiu
de reflexió sobre les causes/conseqüències de fallades dels components d’un
subsistema.
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Podem escollir fer un check-list, en mode de qüestionari amb doble opció de
resposta i com si es tractés d’una llista d’afirmacions de l’existència de situacions
de conformitat. En aquest sentit, la resposta negativa a un ítem representaria
una deficiència detectada. Aquesta deficiència, combinada amb l’estimació de
la probabilitat i el dany que pugui provocar el factor de risc resultaria la valoració
qualitativa de cada perill detectat. En la taula 1.4 podem veure un exemple de la
check-list.

Taula 1.4. Exemple de ’check-list’ per a la detecció de riscos

1. El terra és regular i uniforme? Sí No

2. El terra es manté net, sec i sense obstacles o substàncies que puguin
provocar caigudes o ensopegades?

Sí No

3. La il·luminació és adient a les zones de pas? Sí No

4. En la ruta d’evacuació cal travessar a àrees amb risc de caigudes a
diferent nivell (zones elevades sense protecció, bastides, escales
manuals...)?

Sí No

5. Trobem la senyalització mural propera a la lumínica d’emergències a tot
el recorregut?

Sí No

6. La senyalització mural d’evacuació és fosforescent? Sí No

7. L’amplada dels passadissos és superior a 1,2 m pels principals i 1 m
pels secundaris?

Sí No

8. Trobem portes tallafocs en el recorregut a les sortides de cada planta? Sí No

9. En la ruta d’evacuació es poden produir xocs entre persones o
acumulació excessiva de persones en corredors?

Sí No

... ...
Sí No

L’estimació del risc comprèn tres passos: la determinació de les conseqüències
més probables, la determinació de la probabilitat del risc i l’estimació del risc.

Un cop determinades les conseqüències i la probabilitat del risc, s’efectuarà
l’estimació de cada risc. Un mètode possible és l’empleat a partir de la matriu
de la taula 1.5.

Exemples de danys segons la gravetat dels riscos

• Lleugerament danyós (LD): talls superficials, contusions petites, irritació dels ulls per pols,
mals de cap...

• Danyós (D): cremades, commocions, fractures menors, torçades importants, dermatitis,
sordesa, asma, trastorns musculoesquelètics, malaltia que condueixi a una incapacitat menor.

• Extremadament danyós (ED): amputacions, fractures majors, intoxicacions, lesions múltiples,
lesions fatals, càncer i altres malalties cròniques que escurcin severament la vida.

Taula 1.5. Matriu d’estimació del risc

Probabilitat Lleugerament danyós LD Danyós D Extremadament danyós ED

Baixa B(1) Risc trivial TRI Risc tolerable TO Risc moderat MO

Mitjana M(2) Risc tolerable TO Risc moderat MO Risc important IM

Alta A(3) Risc moderat MO Risc important IM Risc intolerable IN

(1) El dany s’esdevindrà excepcionalment. (2) El dany s’esdevindrà en algunes ocasions. (3) El dany s’esdevindrà sempre o gairebé

sempre.
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Mètode Gustav Purt

Una variant simplificada del
Gretener és el mètode Gustav
Purt, que fa una avaluació del

risc d’incendi de forma objectiva.
Per a més informació, consulteu

l’NTP 100 de l’INSST.

Per als riscos qualificats de moderats (MO), importants (IM) o intolerables (IN),
s’hauran de proposar per escrit les mesures correctores. Aquestes les podem
identificar mitjançant la taula 1.6.

Taula 1.6. Valoració del risc i mesures correctores

Risc Nº Lloc Perill Estimació del
risc

Prioritat de
l’acció

Mesura Termini
d’execució

Responsable
de l’execució

En funció de l’avaluació inicial, l’empresari planificarà les accions, com es veu
en la taula 1.6. L’empresari haurà d’aprovar cada any la planificació preventiva
anual, i aprovar la planificació preventiva general a 5 anys vista.

L’empresari haurà de prendre les mesures preventives necessàries tenint en comp-
te, lògicament, la prioritat del risc, i per tant solucionar o reduir els riscos amb
prioritats més elevades.

Mètodes semiquantitatius d’avaluació de riscos

Es caracteritzen per la determinació d’uns índexs (que no es corresponen a cap
variable o estat de la realitat) i que mesuren el potencial de perillositat d’una
instal·lació; per exemple:

• Índex DOW sobre risc d’incendi i explosió.

• Índex MOND. Índex de foc, explosió i toxicitat.

• Mètode Gretener. És un procediment de càlcul pensat per determinar
numèricament la suficiència de les mesures contraincendis existents en una
determinada activitat. És un mètode molt utilitzat pel cos de bombers a
l’hora d’analitzar les mesures de seguretat contra incendis de les empreses
que avaluen.

El cert és que els mètodes semiquantitatius no són utilitzats habitualment per
realitzar un pla d’autoprotecció.

Els passos per dur a terme l’avaluació amb el mètode Gretener són els següents:

1. Es calcula el mètode Gretener comprovant que el risc potencial d’incendi
sigui inferior a l’acceptable. Es consideren mesures suficients si:

R < Ru
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On:

• R: risc potencial d’incendi.

• Ru: risc acceptable.

2. El risc potencial d’incendi (R) es compon dels següents factors:

R = B ·A

On:

• B: perill global d’incendi

• A: risc d’activació.

3. El perill global d’incendi (B) es compon dels següents factors:

B =
P

M

On:

• P: producte de tots els factors de perill.

• M: producte de tots els factors de protecció.

4. El factor de perill (P) es compon dels factors següents:

P = Pm · Pi = (q · c · r · k) · (i · e · g)

On:

• Pm: factor de perill relatiu al contingut.

• q: càrrega tèrmica.

• c: combustibilitat.

• r: formació de fums.

• k: perill de corrosió.

• Pi: factor de perill inherent a la construcció.

• i: càrrega tèrmica immòbil.

• e: nivell de la planta considerada.

• g: mida dels compartiments tallafocs.

5. El factor de protecció (M) es compon dels factors següents:

M = N · S · F

On:

• N: mesures normals de protecció.

• S: mesures especials.

• F: mesures de protecció inherents a la construcció.

6. Les mesures normals de protecció (N) es componen dels factors següents:
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N = n1 · n2 · n3 · n4 · n5

On:

• n1: extintors.

• n2: BIE.

• n3: reserva d’aigua.

• n4: hidrants.

• n5: formació personal.

7. Les mesures especials (S) es componen dels factors següents:

S = s1 · s2 · s3 · s4 · s5 · s6

On:

• s1: detecció.

• s2: alarma.

• s3: bombers.

• s4: temps d’intervenció.

• s5: extinció automàtica.

• s6: evacuació de fums.

8. Les mesures de protecció inherents a la construcció (F) es componen
dels factors següents:

F = f1 · f2 · f3 · f4

On:

• f1: RF estructura.

• f2: RF tancaments.

• f3: RF plantes.

• f4: RF sectors.

Tots els valors s’obtenen d’un seguit de taules que proporciona el mateix mètode.
Com a exemple, podem observar la taula on podrem trobar els valors de les
mesures normals de protecció (taula 1.7).
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Taula 1.7. Valor de les mesures normals de protecció segons el mètode Gretener

Mesures
normals

n

n1 10 Extintors portàtils segons RT2-EXT

11 • Suficients 1,00

12 • Insuficients o inexistents 0,90

n2 20 Hidrants interiors (BIE) segons RT2-BIE

21 • Suficients 1,00

22 • Insuficients o inexistents 0,80

n3 30 Fiabilitat de l’aportació d’aigua (3)

Condicions mínimes de cabal(1) Reserva d’aigua(2)

• Risc alt / mes de 3.600 l/min min. 480 m2

• Risc mitjà / mes de 1.800 l/min min. 240 m2

• Risc baix / mes de 900 l/min min. 120 m2

Pressió hidrant

< 2 bars > 2 bars > 4 bars

31 Dipòsit elevat amb reserva d’aigua per extinció o bombeig
d’aigües subterrànies, independent de la xarxa elèctrica.

0,70 0,80 1,00

32 Dipòsit elevat sense reserva d’aigua per extinció, amb bombeig
d’aigües subterrànies, independent de la xarxa elèctrica.

0,70 0,80 1,00

33 Bomba de capa subterrània independent de la xarxa, sense
reserva.

0,70 0,80 1,00

34 Bomba de capa subterrània dependent de la xarxa, sense
reserva.

0,70 0,80 1,00

35 Aigües naturals amb sistema d’impulsió 0,70 0,80 1,00

n4 40 Longitud de la mànega d’aportació d’aigua

41 • Longitud del conducte < 70 m 1,00

42 • Longitud del conducte 70 - 100 m (distància entre l’hidrant i
l’entrada de l’edifici)

0,95

43 • Longitud del conducte < 100 m 0,90

n5 50 Personal instruït

51 • Disponible i format 1,00

52 • Inexistent 0,80

(1) Quan el cabal sigui menor, caldrà reduir els factors 31 a 34 en 0,05 per cada 300 l/min menys. (2) Quan la reserva sigui menor, caldrà reduir els factors 31 en 0,05 per cada 36 m2

de menys. (3) Aquest apartat haurà d’adaptar-se en un futur als criteris continguts en les regles tècniques RT2-CHE i RT2-ABA, més la normativa creada amb la realitat de l’Estat
espanyol.

Mètodes quantitatius d’avaluació de riscos

A diferència dels semiquantitatius, els mètodes quantitatius d’avaluació determi-
nen magnituds reals i indicadors del potencial de perillositat. Els més utilitzats
són:

• L’anàlisi quantitativa de risc d’accidents greus (AQR)

• El càlcul de la càrrega de foc i nivell de risc intrínsec d’incendi.
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La directriu bàsica de
protecció civil per al
control i planificació

enfront del risc
d’accidents greus en els

quals intervenen
substàncies perilloses, la
podeu trobar en la secció

“Annexos” del web.

L’anàlisi quantitativa de risc d’accidents greus (AQR) queda expressat en la
directriu bàsica de protecció civil per al control i planificació enfront del risc
d’accidents greus en els quals intervenen substàncies perilloses, RD 1196/2003,
de 19 de setembre. Segons aquesta directriu, l’AQR serveix per determinar el
risc per a les persones en l’entorn dels establiments afectats que estigui relacionat
amb la presència de substàncies perilloses. Aquestes substàncies perilloses estan
previstes en el Reial decret 1254/1999 (Mesures de control dels riscos inherents
als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses).

A l’hora d’aplicar l’anàlisi quantitativa del risc d’accidents greus (AQR) s’ha de
seguir un protocol d’actuació del mètode AQR (passos a seguir):

1. Identificació dels successos iniciadors. Aquests successos poden ser externs,
fallides d’operació, humans o pèrdues d’inventaris de substàncies perilloses
per causes genèriques o específiques. Aquest serà el factor de risc a
estudiar.

2. Determinació de les causes i freqüències d’accident:

• Valors estandarditzats directes (per exemple, caigudes a diferents
nivells).

• Creació d’arbres causals.

3. Evolució des dels successos iniciadors fins als accidents finals:

• Arbres de fallades o successos.

4. Determinació de les conseqüències letals.

5. Determinació del risc. Definida per la probabilitat, en un any, que una
persona ubicada de forma permanent en un lloc determinat, i sense protecció
específica, sigui víctima d’un accident.

Risc = probabilitat × conseqüències

6. Comparació del risc amb criteris d’acceptabilitat. És l’autoritat competent
que en cada cas fixarà els criteris, comparables a estàndards adoptats
internacionalment.

Per la seva banda, el càlcul de la càrrega de foc i nivell de risc intrínsec
d’incendi és el mètode més utilitzat a l’hora de definir el risc d’incendi d’una
activitat. A més, és el mètode que ens obliga a aplicar l’RD 2267/2004, de 3 de
desembre (Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials).

Exemple del nivell de risc d’incendi intrínsec en una empresa

Si en una botiga d’articles esportius, que ocupa una superfície total de 235 m2, volem
calcular la càrrega de foc ponderada i corregida i el seu nivell de risc intrínsec (tenint en
compte que el coeficient de perillositat del combustible és baix), ho expressaríem amb la
fórmula següent:

Qs =

∑i
1 Gi · qi · Ci

A
·Ra
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Podeu consultar el
Reglament de seguretat
contra incendis en
establiments industrials
(RSCIEI), a la secció
“Annexos” del web.

On:

• Qs : densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector o àrea d’incendi (MJ/m2 o
Mcal/m2).

• Gi : massa de cada un dels combustibles (i) que existeixen en el sector o àrea d’incendi
(inclosos els materials constructius combustibles (kg).

• qi : poder calorífic de cada un dels combustibles (i) que existeixen en el sector d’incendi
(MJ/kg o Mcal/kg).

• C i : coeficient que pondera el grau de perillositat per combustibilitat de cada un dels
combustibles (i) que existeixen en el sector d’incendi (adimensional).

• Ra: coeficient que corregeix el grau de perillositat per activació inherent a l’activitat industrial
que es desenvolupa en el sector d’incendi, producció, muntatge, transformació, reparació,
emmagatzematge... (adimensional).

• A: superfície construïda del sector d’incendi o superfície ocupada de l’àrea d’incendi (m2).

Nota: els valors de la densitat de càrrega de foc, del risc d’activació i del coeficient de
perillositat del combustible es poden trobar en l’RSCIEI.

Qs1 =
192 Mcal/m2 · 235 m2 · 1

235 m2
× 1, 5 = 288 Mcal/m2

Resultat: Nivell de risc intrínsec mitjà 3.

Qualsevol activitat industrial que hagi d’aplicar l’RSCIEI, ha de calcular el nivell
de risc intrínsec d’incendi de cada sector i de la totalitat de l’establiment, per tant
és un mètode força utilitzat a l’hora de realitzar un pla d’autoprotecció.

1.3.2 Anàlisi i avaluació de riscos interns

Mitjançant els mètodes d’avaluació de riscos podem identificar els diferents riscos
interns que ens podem trobar en una activitat, sigui de caràcter bàsicament
industrial, comercial o de serveis, entre d’altres; com que ja s’estudien en els altres
crèdits d’aquest cicle formatiu, només ens hi referirem per esmentar els accidents
que poden provocar:

• Llocs de treball. Els riscos són provocats per caigudes en el mateix
nivell (terra relliscós, objecte a terra), caigudes cap a altres nivells, trepitjar
objectes, cop amb objectes immòbils o mòbils, atropellament amb vehicles,
caiguda d’objectes emmagatzemats, ergonòmics i psicosocials.

• Màquines. Els riscos més comuns que poden provocar són cops, talls,
atrapaments, projeccions, cremades, electrocucions, sobreesforços a causa
d’una ergonomia. Les causes dels accidents poden ser: ús inadequat
de la maquinària, ús incorrecte de les eines, màquines defectuoses, mal
manteniment, transport inadequat.

• Eines manuals i automàtiques, i manipulació manual de càrregues.
Els riscos més habituals són talls, punxades, esclafaments, cops, abrasió,
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electrocució, projeccions d’eines o partícules, cremades, sobreesforços i
ergonòmics. Les causes dels accidents són la utilització inadequada, no
utilitzar l’eina adequada, mal estat de l’eina, desordre i brutícia, transport
inadequat, utilització per part de personal inexpert.

• Emmagatzematge. Segons el tipus d’emmagatzematge, podem tenir ris-
cos diferents, per tant el podem dividir en dos grups: emmagatzematge
d’objectes sense embalar o paletitzat. En el primer cas, els materials
han d’emmagatzemar-se degudament subjectes, amb suports que facilitin
l’estabilitat del conjunt. En el segon cas, el risc principal és la caiguda de
materials a causa de la inestabilitat de l’apilament, el trencament del palet
per una sobrecàrrega, el seu mal estat, o la manca de subjecció dels materials
al palet.

• Electricitat. És una energia d’ús comú i per tant molt habitual en la nostra
societat; la podem trobar en baixa, mitjana i alta tensió, i depenent del tipus
les conseqüències poden ser més o menys greus, però els riscos habituals
són cremades externes o internes, lesions oftàlmiques, lesions físiques a
causa de caigudes, asfixia, parades cardíaques, mort.

• Productes químics. És una classificació molt genèrica, i per tant els riscos
que podem arribar a tenir són de tipus molt diferents, perquè hi ha gairebé
set milions de productes químics registrats. Alguns són inflamables, altres
poden ser tòxics, corrosius, explosius i oxidants (comburents).

• Inherents a la construcció. Són riscos provocats per un mal disseny,
materials inadequats o dolents, mala execució del projecte, reformes mal
realitzades, perquè s’han fet segons normatives més antigues, o pel mal
estat de manteniment o conservació, entre d’altres. Per verificar aquests
tipus de risc, podem consultar la normativa bàsica d’edificació o normatives
equivalents.

Tenint en compte l’avaluació dels punts anteriors, podem identificar els diferents
riscos que podem classificar com a generadors d’una emergència a la nostra
empresa. Aquests poden ser el d’incendi, el d’explosió, d’accident creu, fuita,
risc social o inundacions. La resta de riscos que puguem avaluar es poden tenir en
compte per posar mesures de protecció, però en realitat no generaran emergències,
és el cas de problemes ergonòmics en una cadira, de deficient il·luminació en el
lloc de treball...

Anàlisi de sinistres

En cas de produir-se una emergència a l’empresa, s’investigaran les causes que
la van generar, així com les conseqüències que se’n deriven. S’analitzarà el
comportament de les persones de l’equip d’intervenció i, quan calgui, es prendran
les mesures de correcció de les desviacions corresponents.

A l’hora d’analitzar un sinistre, hem de tenir en compte inicialment les opinions
de les persones que estaven properes al lloc del sinistre, s’han d’analitzar les
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Investigació de sinistres

La investigació d’un sinistre es
concreta en un informe que ha
d’estar a disposició de l’autoritat
laboral, si així fos requerit (cos
de bombers o serveis provincials
de protecció civil).

anomalies observades per comprovar després si tenen una justificació, analitzar
totes les possibles causes, per tal de reforçar el supòsit que considerem com a
causa real.

És interessant realitzar un croquis del lloc on ha succeït el sinistre que indiqui la
situació de la maquinària, els quadres elèctrics, el material, les persones..., tot tal
com estava abans que es produís. Una altra eina important per a l’anàlisi posterior
d’un sinistre és la realització d’un reportatge fotogràfic.

Abans de fer una observació del sinistre, en cas que aquest no el realitzi un
cos superior (com el cas dels bombers o policia científica), a causa de les seves
conseqüències, haurem d’observar els elements que estiguin en estat perillós, per
veure si necessiten mesures de seguretat, si cal senyalitzar la zona per tal que no
hi interfereixi cap persona, i sempre s’haurà de fer acompanyat, si les causes i els
efectes del sinistre no ens donen la seguretat que pugui passar alguna altra cosa.

Podem fer una graella que especifiqui cada accident, per tenir-lo en l’historial i
per actuar amb raó de causa (taula 1.8). Les dades que podrien constar serien
la data i l’hora de l’accident, el lloc on s’ha produït, si ha passat fent una
feina habitual o esporàdica, el grau de lesions segons el part o informe de
l’accident, centre sanitari de primera assistència, data i hora de l’assistència, nom
de les persones que hagin vist l’accident, descripció de l’accident o incident o
emergència, mesures preventives proposades (fins i tot la formació, si convingués).

Taula 1.8. Exemple de fitxa de sinistre o accident

Dades d’accident

Núm. d’ordre d’accident:

Data:

Hora:

Lloc (sector, zona...):

És una feina habitual o eventual.

Nombre d’usuaris afectats:

Tipus i grau de lesions (si s’han produït):

Serveis d’emergències externs participants (si han
actuat):

Temps d’intervenció:

Nombre i nom de les persones que siguin testimoni
de l’emergència:

Element(s) causant(s) del dany:

Descripció de l’emergència:

Mesures preventives proposades:



Emergències 30 Pla d’autoprotecció

Com saber si una empresa
pot provocar riscos?

La forma més senzilla de
conèixer si les empreses que ens
envolten poden provocar un risc

greu a la nostra activitat o a la
salut dels nostres treballadors és
descarregant els plans a la web

del PROCICAT
(tinyurl.com/4x85kf4f). En cas

de dubte o per conèixer més
detalls ens posarem en contacte
amb l’ajustament del municipi

en qüestió.

1.3.3 Avaluació de riscos externs

El Direcció General de Protecció Civil de Catalunya obliga determinats ajun-
taments a tenir plans de protecció civil municipal, amb cadascun dels diferents
plans d’actuació (PAM) que els pertoqui; assignats pel PROCICAT, segons el
risc potencial de patir alguna catàstrofe natural, tenir indústries amb risc químic
o radioactiu, o per la quantitat de població o per ser un lloc d’especial atracció
turística.

Exemple de comunicació formal amb l’ajuntament

AJUNTAMENT DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A/A IL·LM(A). SR(A). ALCALDE(SSA)

El Sr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., com a director, i en representació de l’empresa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliada a la localitat de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
carrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . núm. . . . . . . . . . . . . . . . ., dedicada a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EXPOSO

que estem elaborant el pla d’autoprotecció de les nostres instal·lacions, per tenir afectat el
nostre centre de treball per l’annex II del Decret 30/2015. A l’efecte de procedir a identificar
els riscos exteriors que ens poden afectar i elaborar els procediments d’actuació per al
nostre personal, i

SOL·LICITO:

Obtenir la informació els detalls sobre els riscos d’origen exterior que ens poden suposar
un risc a la nostra instal·lació i ocupants (inundació, accident en el transport de matèries
perilloses, risc d’accident greu en indústries químiques pròximes, risc originat per altres
indústries properes: incendi, explosió, fuites, vessaments...). Així com per a cada risc,
l’afectació.

El sistema d’alerta.

Les mesures d’autoprotecció adequades en cas d’emergència per al personal i per a la
instal·lació.

Així mateix, si ho creuen convenient, concertació de cita amb l’interlocutor de l’Ajuntament
responsable de la Protecció Civil per concretar amb els representants del nostre centre
les actuacions en cas d’accident, el seguiment de les mesures de protecció, de la seva
evolució i del moment del retorn a la normalitat.

Data.../. . . /. . . Signatura i segell del director

Quan l’empresa inicia l’activitat no és necessari demanar audiència i informació
a l’ajuntament, ja que en la tramitació de permisos municipals de llicència
d’activitat, ja s’inclouen aquests tipus de dades i normalment serà l’ajuntament
qui proposi una reunió amb els representants de l’empresa per a tractar els temes
de seguretat exterior.

Les calamitats exteriors que podem patir són d’origen molt divers. Les més
experimentades per la població, històricament, són les causades pels incendis
forestals, les derivades dels accidents en el transport de mercaderies perilloses per
carretera o ferrocarril, les derivades d’accidents de trànsit, d’inundacions, riuades,
accidents que es produeixen en indústries químiques o centrals nuclears, accidents
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causats per allaus, nevades i glaçades, esllavissades, terratrèmols, sequeres, i
d’altres.

Els riscos externs previstos pels diferents plans de protecció civil de Catalunya
són:

• Risc d’inundació.

• Risc procedent d’indústries i transport de mercaderies perilloses.

• Risc sísmic.

• Riscos produïts per la neu.

• Risc d’incendis forestals.

• Riscos produïts per contaminacions d’aigües marines.

Les diferents particularitats que pot tenir una població, pot fer que hi pugui haver
riscos no previstos en la llista anterior.

1.3.4 Inventari, anàlisi i avaluació de riscos

Segons l’RD 393/2007, de 23 de març, les empreses que hagin de complir l’NBA
han de tenir un apartat dedicat a l’inventari de riscos. Més concretament, el
capítol 3 ens indica els tres punts mínims que s’han de preveure:

• Descripció i localització dels elements, instal·lacions, processos i produc-
ció..., que puguin donar origen a una situació d’emergència o incidir de
forma desfavorable en el seu desenvolupament.

• Identificació, anàlisi i avaluació dels riscos propis de l’activitat i dels riscos
externs que puguin afectar-la.

• Identificació, quantificació i tipologia de les persones, tant les que realitzen
l’activitat com les que són alienes però, que tinguin accés als edificis,
instal·lacions i àrees on es desenvolupa l’activitat.

En el cas de Catalunya, aquest aspecte està recollit en el Document 1: Identificació
de la instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluació del risc. Recordem els apartats de
què es compon:

Informació mínima d’una empresa segons el Decret 30/2015; estructura en capítols

(...)

1.6 Anàlisi de risc.

• 1.6.1 Anàlisi històrica. (*)

• 1.6.2 Inventari i avaluació de riscos interns.
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– 1.6.2.1 Substàncies perilloses segons normativa de control dels riscos inherents als
accidents greus en què intervenen substàncies perilloses.

– 1.6.2.2 Incendi.

– 1.6.2.3 Explosió.

– 1.6.2.4 Fuita.

– 1.6.2.5 Altres.

• 1.6.3 Inventari i avaluació del risc laboral (referència limitada als riscos que poden originar
emergències).

• 1.6.4 Inventari i avaluació de riscos externs.

• 1.6.5 Descripció o identificació de les condicions d’evacuació.

• 1.6.6 Avaluació de les condicions de confinament.

• 1.6.7 Diagrama de persones per zones.

• 1.6.8 Elements vulnerables.

(*) Aquest apartat només és requerit en les activitats que es consideren d’interès per a la
protecció civil de Catalunya (Part 1, annex II).

L’inventari fa referència a l’enumeració de factors de risc, que s’analitzen en el
text. És a dir, que es descriuen de manera detallada, descrivint la probabilitat que
es materialitzin. A l’avaluació de cada risc descrit, farem la valoració, segons la
probabilitat i el dany potencial, per valorar cada factor de risc amb eamb el mètode
corresponent en cada cas.
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Malgrat ser una peça clau
en la protecció, el personal
de l’empresa no forma part
de l’inventari de mitjans de
protecció.

Mitjans assistencials

Són els mitjans que no serveixen
per a la lluita contra
l’emergència, sinó per tractar els
que en resulten afectats. S’ha
d’indicar si tenim una farmaciola
de primers auxilis, on es troba, si
hi ha una persona encarregada, i
si aquesta té formació. En el cas
de tenir una sala de cures, cal
indicar-ne la situació, de quins
mitjans disposa i quines
titulacions té el personal que se
n’ha d’encarregar.

2. Mitjans de protecció i actuació en cas d’emergència

Els mitjans de protecció són els elements que ens poden protegir d’una eventual
emergència. S’identifiquen habitualment amb el risc d’incendi, però cal tenir en
compte que a l’empresa hi ha altres riscos i que, per tant, també hem de tenir en
compte els mitjans de protecció adients per a cada un d’ells. Per exemple, hem
de tenir proteccions per no haver d’inhalar un gas tòxic, o una farmaciola per
minimitzar les conseqüències d’alguns accidents.

Una errada habitual és definir com a mitjans de protecció els elements de seguretat
que consten a l’empresa, però cal tenir en compte que el personal humà és un
element gairebé imprescindible per tal d’anul·lar o minimitzar una emergència; per
tant, el podem considerar com un altre element de seguretat si està convenientment
informat, format i fins i tot entrenat per tal de detectar riscos i lluitar, dintre de les
seves possibilitats, en cas d’emergència.

També hem de tenir en compte tots aquells mitjans exteriors que en una emer-
gència determinada ens puguin ajudar a neutralitzar-la, per exemple els hidrants
més propers a les nostres instal·lacions, una zona segura com a punt de reunió, els
cossos d’intervenció extern, com els bombers, SEM o policia...

Qualsevol empresa ha de tenir un inventari dels mitjans materials de
protecció existents a la seva instal·lació, i comprovar la seva eficàcia i l’estat
de conservació.

Quan es realitzi l’estudi d’avaluació de riscos de l’activitat, hem de valorar si
els mitjans de protecció existents són els adequats, o indicar quins són necessaris
en cas d’haver-hi mancances. Com que alguns sistemes de seguretat i prevenció
tenen un elevat cost, hem de saber adaptar-nos a les circumstàncies econòmiques
de l’empresari, per tal de fer un pla de viabilitat per a la inserció de nous elements
de seguretat.

Així doncs, en un pla d’autoprotecció és aconsellable realitzar la recopilació de:

• Mitjans materials existents.

• Les actuacions a fer (adequacions de millora i manteniment) sobre els
mitjans materials existents.

• Plànols de la situació dels diferents elements de protecció.

• Mitjans assistencials.

• Mitjans humans previstos per a la gestió de les emergències.
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Per analitzar la col·locació
de la resta d’aparells de

protecció, podeu revisar el
Reglament d’instal·lacions

de protecció contra
incendis (RD 513/2017),

que podeu consultar en la
secció “Annexos” del web

del mòdul.

2.1 Inventari dels mitjans materials de seguretat

Qualsevol mitjà material d’autoprotecció ha d’estar inventariat per tal de veure la
seva idoneïtat, situació i estat.

El mitjà d’autoprotecció més comú en una empresa són els extintors portàtils,
ja que un incendi és el risc més habitual en la gran majoria de les instal·lacions
i activitats humanes. Aquests són ideals si cal sufocar un conat d’incendi, ja que
són de fàcil transport i utilització, sempre que s’agafi l’extintor adequat per al tipus
de foc.

Com que una de les funcions principals d’un pla d’autoprotecció és veure la
idoneïtat dels mitjans i la seva distribució correcta, hem de tenir en compte
que es troben tal com exigeixen les normatives aplicables:

• Els extintors es col·locaran pròxims als llocs de risc.

• No hi ha d’haver obstacles per accedir-hi.

• Hauran de col·locar-se a la paret de forma que la part superior de l’extintor
estigui com a màxim a 1,70 m del terra.

• S’han de senyalitzar les posicions dels extintors.

• Com a orientació general, els extintors estaran separats a una distància
real de pas de 15 m. En els edificis que estiguin afectats pel Codi tècnic
d’edificació, haurem de tenir com a mínim un extintor portàtil (amb una
eficàcia de 21A-113B) cada 15 m de recorregut, en cada planta, des de
qualsevol origen d’evacuació, o en zones de risc especial.

• A la intempèrie hauran de protegir-se.

A la taula 2.1 podeu observar un exemple de com podria ser la relació de l’inventari
dels extintors, o de qualsevol altre mitjà d’extinció.

Taula 2.1. Exemple de com fer un inventari d’extintors

Ubicació Codi Agent extintor Capacitat (kg) Eficàcia Observacions

Passadís 1a
planta

001 ABC 6 kg 21A-113B No senyalitzat

002 ABC 6 kg 21A-113B Correcte

En el cas d’inventariar l’enllumenat d’emergència, la taula 2.1 seria modificada
per una altra de semblant que preveiés la ubicació, el codi, el tipus, els lúmens i
les observacions pertinents.

Fins i tot és recomanable fer un inventari dels senyals, tant d’evacuació com de
mitjans de protecció.
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És preferible adjuntar tota la
informació gràfica en un
annex del pla
d’autoprotecció.

2.2 Plànols indicadors dels elements de protecció

Els plànols indicadors dels elements de protecció mostren on estan ubicats i
faciliten la tasca dels equips humans de protecció, tant si són interns de l’empresa
com si són del servei de bombers. Els plànols han de seguir les normes gràfiques
de dibuix tècnic, i és recomanable que tinguin les característiques següents:

• Format DIN A-3, ja que en un altre format de dibuix el plànol o és massa
petit per poder-lo interpretar correctament o és massa gran per poder-lo
observar del tot, i a més hi ha llavors l’inconvenient dels plecs.

• Escala 1:100 o, excepcionalment, més reduïda, si les dimensions del dibuix
ho exigeixen.

La informació gràfica dels plànols han d’informar de tota mena de mitjans de
protecció, la seva localització i totes les dades que puguin facilitar la protecció i/o
evacuació de l’edifici. Per tant, han d’incloure:

• Compartimentació i resistència al foc.

• Vies d’evacuació i llums d’emergències.

• Mitjans d’extinció d’incendis (extintors, boques d’incendi...).

• Sistemes d’alerta, alarma i detecció (polsadors d’alarma).

• Magatzem de materials inflamables i altres locals d’especial perillositat.

• Interruptors generals de l’electricitat.

• Farmaciola o servei d’urgències sanitari.

• Qualsevol equip que serveixi per neutralitzar una emergència.

A la figura 2.1 podeu veure on estan situats els extintors, les boques d’incendi
equipades, els llums d’emergència i les vies d’evacuació, també estan marcats
els locals amb especial perillositat. També podeu observar una manera adequada
de simbolitzar les vies d’evacuació del centre (indicades mitjançant les fletxes de
color blanc, tot i que cal recordar que el color d’evacuació, en aquest cas el de les
fletxes, és el verd).
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La longitud dels recorreguts
d’evacuació es mesurarà
sempre en relació amb el

seu eix central.

Figura 2.1. Exemple de plànol indicador dels elements de protecció

Abans de realitzar un recorregut d’evacuació, hem de tenir en compte quin és
l’origen d’evacuació, aquest es pot considerar com a qualsevol punt ocupable
d’un edifici, exceptuant l’interior dels habitatges, així com de tot aquell recinte
o recintes en què la densitat d’ocupació no excedeixi d’1 persona/10 m2, sempre
que la seva superfície total no superi els 50 m2, com poden ser habitacions d’hotels,
despatxos d’oficines...

Entenem com a recorregut d’evacuació aquell que condueix des d’un
origen d’evacuació fins a una sortida de planta, o una sortida de l’edifici.

En qualsevol cas, els punts ocupables dels locals de risc especial i de les zones
que es consideren d’ocupació nul·la a efectes de càlcul, seran considerats origen
d’evacuació.

A l’hora de determinar els recorreguts d’evacuació de qualsevol activitat, primer
de tot hem de saber si aquesta és industrial o no; per tant en alguns casos haurem
de consultar el Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials
i/o el Codi tècnic d’edificació.
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Podeu consultar la
normativa sobre incendis
a la secció “Annexos” del
web del mòdul.

Manteniment de primer
nivell

Inclou intervencions senzilles
necessàries i realitzades en
elements fàcils d’accedir.

2.3 Programa de manteniment dels mitjans materials

Els mitjans de protecció tenen habitualment una normativa específica que regula
el seu manteniment i la titulació, llicències i coneixements que han de tenir els
diferents mantenidors. En el cas de les instal·lacions de protecció contra incendis,
la normativa aplicable és l’RD 231/2017. Aquest Reial decret ens indica el
manteniment mínim de les instal·lacions de protecció contra incendis. D’aquí
n’extraiem les conclusions següents:

• El mitjans materials de protecció contra incendis se sotmetran al programa
mínim de manteniment que s’estableixen en la taula 2.2 i la taula 2.3.

• Les operacions de manteniment recollides en la taula 2.2 són considerades
de primer nivell i seran efectuades per personal instal·lador autoritzat, o pel
personal de l’usuari o titular de la instal·lació.

• Les operacions de manteniment recollides en la taula 2.3 seran efectuats
als aparells, equips o sistemes, bé pel personal instal·lador autoritzat, per
personal de l’usuari (si ha adquirit la condició de mantenidor perquè disposa
dels mitjans tècnics adequats, segons els serveis competents en matèria
d’indústria de la Comunitat Autònoma) o pel fabricant.

• En tots els casos, tant el mantenidor com l’usuari o titular de la instal·lació
conservaran constància documental del compliment del programa de man-
teniment preventiu, indicant, com a mínim, les operacions efectuades, el
resultat de les verificacions i proves, i la substitució d’elements defectuosos
que s’hagin realitzat. Les anotacions hauran d’estar al dia i estaran a
disposició dels serveis d’inspecció de la comunitat autònoma corresponent.

Taula 2.2. Programa de manteniment dels mitjans materials de lluita contra incendis cada 3 i 6 mesos

Equip o sistema Cada tres mesos Cada sis mesos

Sistemes
automàtics de
detecció i alarma
d’incendis

Comprovació de funcionament de les
instal·lacions (amb cada font de
subministrament).
Substitució de pilots i fusibles
defectuosos.
Manteniment d’acumuladors (neteja de
borns, reposició d’aigua destil·lada...).

Sistema manual
d’alarma d’incendis

Comprovació de funcionament de la
instal·lació (amb cada font de
subministrament).
Manteniment d’acumuladors (neteja de
borns, reposició d’aigua destil·lada...).

Extintors d’incendi Comprovació de la bona accessibilitat,
senyalització, bon estat aparent de
conservació.
Inspecció ocular dels dispositius de
seguretat, precintes, inscripcions...
Comprovació del pes i la pressió.
Inspecció ocular de l’estat extern de les
parts mecàniques (vàlvules,
mànegues...).
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Taula 2.2 (continuació)

Equip o sistema Cada tres mesos Cada sis mesos

Boques d’incendi
equipades (BIE)

Comprovació de la bona accessibilitat i
senyalització dels equips.
Comprovació per inspecció de tots els
components, procedint a desenrotllar la
mànega en tota la seva extensió, i
accionament de la llança en cas de ser
de diverses posicions.
Comprovació, per lectura del manòmetre,
de la pressió de servei.
Neteja del conjunt i unció greixat dels
tancaments i les frontisses de les portes
de l’armari.

Hidrants Comprovar l’accessibilitat al seu entorn i
la senyalització en els hidrants soterrats.
Inspecció visual comprovant l’estanquitat
del conjunt.
Treure les tapes de les sortides, greixar
les rosques i comprovar l’estat de les
juntes dels ràcords.

Greixar la femella d’accionament o
omplir la càmera d’oli.
Obrir i tancar l’hidrant, comprovant el
funcionament correcte de la vàlvula
principal i del sistema de drenatge.

Columnes seques Comprovar l’accessibilitat de l’entrada
des del carrer i preses de pis.
Comprovar la senyalització.
Comprovar les tapes i el correcte
funcionament dels seus tancaments
(greixatge, si és que cal).
Comprovar que les claus de les
connexions siameses estan tancades.
Comprovar que les claus d’accionament
estan obertes.
Comprovar que totes les tapes de
ràcords estan ben col·locades i
ajustades.

Sistemes fixos
d’extinció:
• Ruixadors d’aigua
• Aigua polvoritzada
• Pols
• Escuma
• Agents extintors
gasosos

Comprovació que les sortides de l’agent
extintor o ruixadors estan en bon estat i
lliures d’obstacles per al seu
funcionament correcte.
Comprovació del bon estat dels
components del sistema, especialment
de la vàlvula de prova en els sistemes de
ruixadors, o els comandaments manuals
de la instal·lació dels sistemes de pols, o
agents extintors gasosos.
Comprovació de l’estat de càrrega de la
instal·lació dels sistemes de pols,
anhídrid carbònic, o hidrocarburs
halogenats, i de les ampolles de gas
impulsor, si és que n’hi ha.
Comprovació dels circuits de
senyalització, pilots..., en els sistemes
amb indicacions de control.
Neteja general de tots els components.

Sistemes
d’abastament
d’aigua contra
incendis

Verificació per inspecció de tots els
elements, dipòsits, vàlvules,
comandaments, alarmes, motobombes,
accessoris, senyales...
Comprovació de funcionament automàtic
i manual de la instal·lació d’acord amb
les instruccions del fabricant o
instal·lador.
Manteniment d’acumuladores, neteja de
borns (reposició d’aigua destil·lada...).
Verificació de nivells (combustible, aigua,
oli...).
Verificació d’accessibilitat a elements,
neteja general, ventilació de sales de
borns...

Accionament i greixatge de vàlvules.
Verificació i ajustament de
premsaestopes.
Verificació de velocitat de motors amb
diferents càrregues.
Comprovació d’alimentació elèctrica,
línies i proteccions.
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Taula 2.3. Programa de manteniment dels mitjans materials de lluita contra incendis anual o superior

Equip o sistema Cada any Cada cinc anys

Sistemes
automàtics de
detecció i alarma
d’incendis

Verificació integral de la instal·lació.
Neteja de l’equip de centrals i accessoris.
Verificació d’unions roscades o soldades.
Neteja i reglatge de relés.
Regulació de tensions i intensitats.
Verificació dels equips de transmissió de
alarma.
Prova final de la instal·lació amb cada
font de subministrament elèctric.

Sistema manual
d’alarma d’incendis

Verificació integral de la instal·lació.
Neteja dels seus components.
Verificació d’unions roscades o soldades.
Prova final de la instal·lació amb cada
font de subministrament elèctric.

Extintors d’incendi Comprovació del pes i pressió.
En el cas d’extintors de pols amb
ampolla de gas d’impulsió es comprovarà
el bon estat de l’agent extintor i el pes i
aspecte extern de l’ampolla.
Inspecció ocular de l’estat de la mànega,
llança, vàlvules i parts mecàniques.

A partir de la data de timbratge de
l’extintor (i per tres vegades), es
procedirà a retimbrar-lo d’acord amb la
ITC-MIE AP.5 del Reglament d’aparells
de pressió sobre extintors d’incendis.

Boques d’incendi
equipades (BIE)

Desmuntatge de la mànega i assaig del
seu funcionament en un lloc adequat.
Comprovació del funcionament correcte
de la llança en les diferents posicions i
del sistema de tancament.
Comprovació de l’estanquitat dels
ràcords i la mànega, i estat de les juntes.
Comprovació de la indicació del
manòmetre amb un altre de referència
(patró) acoblat en el ràcord de connexió
de la mànega.

La mànega ha de ser sotmesa a una
pressió de prova de 15 kg/cm.

Sistemes fixos
d’extinció:
• Ruixadors d’aigua
• Aigua polvoritzada
• Pols
• Espuma
• Anhídrid carbònic

Comprovació integral, d’acord amb les
instruccions del fabricant o instal·lador,
incloent-hi, en tots els casos:
• Verificació dels components del
sistema, especialment els dispositius per
disparar i d’alarma.
• Comprovació de la càrrega d’agent
extintor i del seu indicador (mesura
alternativa del pes o pressió).
• Comprovació de l’estat de l’agent
extintor.
• Prova de la instal·lació en les
condicions de la seva recepció.

Sistema
d’abastiment
d’aigua contra
incendis

Gamma de manteniment anual de
motors i bombes d’acord amb les
instruccions del fabricant.
Neteja de filtres i elements de retenció
de brutícia en alimentació d’aigua.
Prova de l’estat de càrrega de bateries i
electròlit d’acord amb les instruccions del
fabricant.
Prova, en les condicions de la seva
recepció, amb realització de corbes de
l’abastament amb cada font d’aigua i
d’energia.

Podem anomenar actius els mitjans materials que mencionem en la taula 2.2 i
la taula 2.3, ja que són instal·lacions destinades a lluitar i reduir una emergència.
Però hem de comptar amb les mesures passives que pot tenir el nostre edifici per
tal de reduir les dimensions i conseqüències que pot provocar una emergència.
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Manteniment correctiu

Fa referència al conjunt de feines
destinades a corregir els defectes
que es presenten en els diversos
equips, un cop que han fallat, en

contraposició al preventiu, que
pretén evitar que l’equip tingui

una avaria.

Manteniment d’alta
disponibilitat

Un exemple de model de
manteniment d’alta disponibilitat
és el que es realitza en els nuclis

de reacció de les centrals
nuclears.

Aquestes mesures passives, inherents a la construcció, ens poden ajudar, primer
de tot, a facilitar l’evacuació dels usuaris presents, i en segon lloc, a retardar i
confinar l’acció que provoca l’emergència, perquè aquesta avanci lentament o fins
i tot s’aturi abans que ocupi altres zones.

Els mitjans passius, per regla general, tenen poc manteniment, però hem de fer-ne
revisions periòdiques per veure que no s’hagin fet malbé.

2.3.1 Manteniment de les instal·lacions de risc

Les instal·lacions de risc han de tenir un manteniment acurat per tal d’evitar que
es produeixi una emergència. Lògicament, aquest manteniment no l’ha de portar
a terme el prevencionista de l’empresa, però sí que l’ha de tenir previst en el pla
de manteniment dintre de l’avaluació de riscos.

Per tal de recopilar la informació referent al manteniment dels equips que puguin
provocar un risc, s’han de fer els següents passos:

1. Inventariar els equips.

2. Fer per a cada equip un calendari de manteniment preventiu, d’acord amb
les recomanacions del fabricant o les especificacions tècnic i/o legals, si
escauen.

3. Valorar, si és possible, conjuntament amb el responsable de manteniment
dels equips i instal·lacions del centre, la vida útil dels equips d’acord amb
paràmetres objectius com poden ser l’històric de nombre de reparacions i les
hores anuals que l’equip ha restat sense funcionament per culpa d’avaries o
per mal funcionament.

En les instal·lacions de risc, hem d’evitar, o com a mínim reduir, el manteniment
correctiu. El manteniment correctiu elevat és aplicable a equips amb baix nivell
de criticitat, en què les avaries no suposen cap problema, ni econòmic, ni tècnic,
ni de seguretat (per exemple, manteniment de les il·luminàries).

Per tant, en les instal·lacions que puguin provocar emergències tot i el funciona-
ment i estat de manteniment correctes, hem d’aplicar un manteniment preventiu
o predictiu. El primer programa les correccions dels seus punts vulnerables en
el moment més oportú, abans d’acabar la vida útil dels seus elements. El segon
informa permanentment de l’estat i operativitat de les instal·lacions mitjançant el
coneixement dels valors de determinades variables.

Si volem aplicar el manteniment predictiu, caldrà identificar variables físiques,
com ara temperatura, vibració, consum d’energia..., les variacions de les quals
indicarà possibilitat de problemes que puguin aparèixer en l’equip.

Actualment, el tipus de manteniment que s’aplica en instal·lacions amb elevat risc
es fa mitjançant el model d’alta disponibilitat, que és el model de manteniment més
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Cap d’emergència

Ha de ser una persona amb dots
de comandament. Generalment
és el gerent de l’empresa, o si de
cas el responsable de seguretat.

exigent i exhaustiu de tots. S’aplica en aquells equips que de cap manera poden
tenir una avaria o un mal funcionament. Són equips als quals s’exigeix, a més, uns
nivells de disponibilitat altíssims. La raó d’un nivell tan elevat de disponibilitat és
generalment l’alt cost en producció que té una avaria en aquests equips o a causa
de les conseqüències per la salut i medi ambient que puguin provocar.

Per fer el model de manteniment d’alta disponibilitat cal utilitzar tècniques de
manteniment predictiu, que ens permetran conèixer l’estat de la maquinària
en marxa, amb parades programades, la qual cosa permet una revisió general
completa, amb una freqüència generalment anual o superior.

2.4 Mitjans humans

Per tal que una situació d’emergència pugui ser controlada de forma eficaç,
l’empresa haurà de comptar amb una organització ajustada als possibles casos
que puguin presentar-se, respectant les jerarquies que s’han d’haver establert.

Un cop donada l’alarma pel personal de l’àrea on s’hagi produït el succés, i
lògicament posat en marxa el pla d’autoprotecció, cada empresa ajustarà la seva
línia d’actuació a les seves activitats i el seu organigrama.

Segons quina sigui la dispersió d’àrees de l’empresa, o segons si les activitats estan
centrades en un únic pavelló o no, les funcions del cap d’emergència les assumirà
el cap d’intervenció o, si calgués, l’equip de segona intervenció.

2.4.1 Tipologia del personal d’una empresa amb funcions
preventives

El coneixement del pla d’autoprotecció i el compliment del seu contingut és
obligatori per a tot el personal i afecta tots els que treballen a l’empresa.

Cal dir que no totes les persones han d’intervenir en qualsevol emergència, per
tant, pot passar que l’única funció en el cas d’una emergència sigui evacuar.

Com que les actuacions s’han d’organitzar de forma jerarquitzada, anem a veure
quines són les funcions i característiques que han de tenir les persones previstes
en el pla d’autoprotecció amb funcions determinades. Podem distingir diferents
persones o grups de persones:

• Cap d’emergència. Només hi hauria d’haver un cap d’emergència per
empresa, que assumirà el comandament en cas que es produeixi una
emergència, i prendrà les decisions oportunes segons la informació que li
facilitin. Per tant cal remarcar que és la màxima autoritat durant el succés.
Ha d’estar localitzat les 24 h del dia. És l’encarregat de decidir si s’activa
l’emergència general, o donarà l’ordre de tornar a les activitats laborals, un
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cop decideixi que ha acabat l’emergència. Les seves decisions són molt
importants tant en l’aspecte de gestió del pla d’autoprotecció, en cas de
produir-se una emergència, com en l’aspecte econòmic, ja que pot aturar la
línia de producció, el servei...

• Cap d’intervenció. Si la nostra empresa té gent formada per actuar en
cas que es produeixi una emergència, caldrà que aquests grups operatius
tinguin un cap responsable de les seves actuacions. El cap d’intervenció
és un càrrec que correspon a l’encarregat de la secció o àrea en la qual
s’inicia l’emergència, o en el cas d’existir equips especialitzats de segona
intervenció, pot ser el director de planta. Depenent de la mida de l’empresa,
pot haver-hi un o més caps d’intervenció, un per àrea o zona, quan aquestes
siguin grans o estiguin allunyades. La seva funció principal és dirigir
l’actuació de l’equip, en el lloc on es produeixi l’emergència, i informarà el
cap d’emergència sobre l’evolució i el control de la incidència. Aquest és
un càrrec que només ha d’estar localitzable durant la jornada laboral, i pot
haver-n’hi més d’un, depenent del torn de treball.

• Equip de primera intervenció (EPI). És el grup de persones especialment
entrenades per a la prevenció i actuació en situacions d’emergència, com-
post per membres de l’àrea on es produeix l’emergència. Les actuacions
directes que ha de saber qualsevol EPI dintre d’una empresa són tallar
el corrent elèctric, tancar les vàlvules de pas de gasos, aïllar materials
inflamables, tancar portes i finestres, combatre el foc des del seu inici i,
si fos el cas, prestar primers auxilis a accidentats, i utilitzar els equips de
protecció de la seva àrea.

• Equip de segona intervenció (ESI). Els seus membres seran els encarre-
gats d’intervenir en totes les àrees de l’empresa. És personal seleccionat,
amb una formació completa. Tenen un entrenament freqüent, coneixen a
fons tots els mitjans d’intervenció de què disposa l’empresa i els riscos
de totes les àrees. En cas de la intervenció dels cossos locals de bombers,
són els únics que poden ajudar-los, en tasques d’indicació i localització, i
logístiques.

• Bombers auxiliars d’empresa. És la variant especialitzada dels ESI,
només ens els trobem en empreses que hi estan obligades per normativa
o aquelles que per la perillositat dels productes, del procés productiu o
conseqüències, cregui convenient tenir-los. No qualsevol pot ser un bomber
d’empresa, ja que ha de superar una formació per una entitat autoritzada per
l’administració pública, i tenir unes característiques físiques i psicològiques
determinades que s’han d’avaluar periòdicament per un facultatiu mèdic
acreditat.

• Equip d’alarma i evacuació (EAE). En establiments on el volum d’usuaris
externs, que no coneixen els senyals d’alarma ni el recorregut d’evacuació,
sigui molt gran, es fa gairebé necessari tenir personal ensinistrat a fi de
poder ajudar aquestes persones alienes a l’empresa. Són grups de dues
o tres persones que tenen per objectiu dirigir ordenadament el personal
fins a les sortides corresponents, als punts de reunió establerts, verificant
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Cap d’intervenció

En cas d’actuació, el cap
d’intervenció intervindrà,
reunint tot l’equip, confirmant
les missions de cadascú i
seleccionant els mitjans que
caldrà utilitzar en cas d’incendis
o explosions, d’accidents, de
fuites i de vessaments,
inundacions...

Bombers auxiliars
d’empresa

Es dona el cas habitualment que
els bombers d’empresa no estan
deslliurats de les seves funcions
dintre del sistema productiu, i
per tant, mentre no es produeixi
una emergència, són com
qualsevol altre treballador.

que no quedi ningú sense evacuar i col·laborant, si calgués, amb els altres
equips d’intervenció. Hi ha d’haver un Cap dels EAE per assegurar-ne la
coordinació.

• Equips de primers auxilis (EPA). Hi ha empreses que per normativa estan
obligades a tenir equips de primers auxilis per actuar en cas d’accident o
emergència, sigui pel volum d’usuaris o per la perillositat inherent a l’acti-
vitat. Habitualment, és un grup reduït de persones, amb prou preparació per
realitzar els primers auxilis en qualsevol mena d’emergència que es pugui
produir a l’empresa.

La protecció d’una empresa no pot limitar-se només a l’horari normal de
treball, ja que pot produir-se una emergència a qualsevol hora del dia, els
365 dies de l’any.

Una situació d’emergència fora de la jornada laboral pot afectar un petit grup de
treballadors (de manteniment, neteja...), o pot passar també que l’empresa estigui
completament buida, amb l’excepció del personal de vigilància.

Així doncs, el nostre pla d’autoprotecció ha de preveure la seguretat de l’empresa
durant tota la seva existència i, per tant, les actuacions no seran les mateixes
quan la planta està a ple rendiment i màxim volum d’usuaris, que en període de
vacances. Hem de ser conseqüents i hem de dedicar temps a analitzar aquestes
circumstàncies per tal de realitzar un pla d’actuació pràctic, tenint en compte les
diferents emergències, nivells de gravetat i quantitat de persones afectades.

Podem tenir molt personal per actuar enfront d’una emergència, però si aquest no
està conscienciat que la seva actuació és vital per protegir l’empresa i/o vides no
serà efectiu, per tant s’ha d’insistir molt, tant als equips d’intervenció com a la
resta de treballadors, que l’aplicació correcta del pla d’autoprotecció farà reduir
les conseqüències d’una emergència, i per tant servirà per garantir el benestar de
l’empresa i dels seus usuaris.

El personal d’una empresa amb funcions preventives ha d’estar ensinistrat en la
prevenció i actuació enfront d’una emergència. Aquests, en general, realitzaran
aquestes tasques contemplant les funcions generals descrites en la Nota Tècnica de
Prevenció 45. Pla d’emergència contra incendis de l’Institut Nacional de Seguretat
i Salut en el Treball (INSST):

• Vigilar el compliment de les condicions de manteniment i ús establerts per
als mitjans d’extinció.

• Vigilar que les vies i mitjans d’evacuació de l’edifici romanguin en tot
moment lliures d’obstacles i sense modificacions respecte a la seva definició
en el pla d’emergència contra incendis.

• Exercir les accions d’extinció i dirigir les d’evacuació, aplicant a aquests
efectes les mesures establertes en el pla d’emergència contra incendis
corresponent a l’edifici.
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Les fitxes d’actuació són
molt importants per posar

en marxa el pla
d’autoprotecció.

• Vigilar que les condicions d’ocupació de l’edifici no superin els supòsits
previstos en el pla d’emergència contra incendis.

• Proposar les mesures oportunes encaminades a aconseguir un coneixement
adequat, per part dels ocupants de l’edifici, d’aquelles actuacions que ells
mateixos hauran de portar a terme en cas d’incendi, segons allò que està
establert en el pla d’emergències contra incendis.

• Proposar, quan calgui, les mesures encaminades al perfeccionament i
actualització del pla d’emergència contra incendis.

2.5 Manual d’actuació

Les diferents emergències habitualment requeriran una pluralitat d’actuacions
que han de portar a terme les diferents persones/equips d’intervenció dintre de
l’empresa. Aquestes actuacions es poden produir simultàniament o de manera
inconnexa entre elles.

En conseqüència, no es pot dissenyar un guió de procediment únic, sinó que
aquestes actuacions han de compilar-se en un document o en una sèrie de
documents que assigni les diferents actuacions que han de portar a terme cada
persona/equip d’intervenció, en cada situació o grup de situacions que es puguin
produir, segons allò contemplat en l’avaluació de riscos per a les emergències i les
altres emergències exteriors que estiguin contemplats en el PAU.

Exemple de tipus d’actuacions que es poden contemplar en una situació
d’emergència

• Donar l’alerta general

• Avís al centre de control d’emergència

• Contactar directament amb altres persones integrants dels equips d’intervenció

• Activar l’evacuació o confinament

• Situar-se en algun lloc concret de les instal·lacions per a donar suport a l’evacuació o al
confinament

• Recepció de l’ajuda externa

• Decisions i investigacions (principalment, afecta al cap d’emergència)

Cada empresa, en funció de l’estudi realitzat, pot confeccionar fitxes d’actuació
per als diferents riscos, distingint la tipologia i localització del personal; per
exemple, per una banda els treballadors que estan a les màquines, per l’altra el
personal de magatzem, el d’oficines, les visites...

El procediment idealment seria actualitzar les fitxes d’actuació, de manera que es-
tiguessin personalitzades per a cada treballador (per tant, amb nom i cognoms)
o per a cada una de les posicions existents en el centre de treball o bé, com a
mínim, per cada lloc de treball similar (per categories i tipus de treball) i que
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aquestes recollissin les diferents emergències que es puguin produir i segons el
grau de perillositat.

No hi ha un model establert de com ha de ser una fitxa d’actuació, per tant aquesta
pot ser una llista ordenada d’ordres que s’han d’acomplir, o pot ser un gràfic que
reculli tota la informació pertinent. En la taula 2.4 podeu trobar un exemple de
fitxa d’actuació en cas d’accident.

Taula 2.4. Exemple de fitxa d’actuació genèrica en cas d’accident

Acció Ordres

Acció 1. T’has adonat que hi ha un
accident?

Protegeix l’accidentat.
Avisa el centre de control d’emergències de l’empresa.
Si és possible realitza els primers auxilis inicials.

Acció 2. Quan arriba el cap d’emergència
on hi ha l’accidentat, ha d’analitzar la
situació

Si la situació està controlada ha de passar a l’acció 6.
Si l’accidentat necessita assistència externa ha de passar a
l’acció 3.

Acció 3. El cap d’emergència encomana
sol·licitar ajuda externa

Avís als serveis externs d’emergències (SEM).

Acció 4. Arribada del cos d’assistència
externa

El cap d’emergència els informa de la situació i els indica el lloc
on s’ha produït l’accident.

Acció 5. Trasllat del ferit en ambulància a
l’hospital

Si el cap d’emergència considera que la gravetat del ferit ho
requereix, dona ordre al centre de control d’emergències per
trucar a la família de l’accidentat.

Acció 6. Fi de l’emergència El cap d’emergència investigarà les possibles causes de
l’accident.

L’exemple anterior és una fitxa d’actuació que descriu com actuar en el cas d’un
accident. Les accions previstes no s’han d’aplicar pas en totes les empreses, ja que
depenent del tipus d’empresa, si aquesta té personal mèdic, o si la seva dimensió
és gran o petita, poden variar aquestes actuacions.

També podem dir que de la fitxa d’actuació anterior en podríem extreure tres fitxes
d’actuacions diferents (taula 2.5, taula 2.6 i taula 2.7) i, per tant, cadascú pot tenir
més clar quina ha de ser la seva feina, i no cal que conegui el que ha de fer una altra
persona. En aquest cas, podem fer tres fitxes d’actuació independents, la primera
per a qualsevol treballador, la segona per al cap d’emergència i la tercera per a la
centraleta de control d’emergències.

Taula 2.5. Exemple de fitxa d’actuació d’un treballador/a en cas d’accident

Acció Ordres

Acció 1. T’has adonat que hi ha un
accident?

Protegeix l’accidentat.
Avisa el centre de control d’emergències de l’empresa.
Si és possible realitza els primers auxilis inicials.

Acció 2. Esperar consignes del cap
d’emergència

Estar a prop del cap d’emergència per si necessita la teva
intervenció.

Fi de les accions

Taula 2.6. Exemple de fitxa d’actuació del centre de control d’emergències

Acció Ordres

Acció 1. Si has rebut avís que hi ha una
emergència

Comunica aquesta informació al cap d’emergència.
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La simbologia gràfica
aplicada a les fitxes

d’actuació pot ser molt
variada.

Taula 2.6 (continuació)

Acció Ordres

Acció 2. Restar a l’espera de les
decisions del cap d’emergència

Acció 3. La decisió del cap d’emergència
és que cal trucar a un servei d’assistència
externa?

Trucar al servei d’assistència externa corresponent.

Acció 4. El cap d’emergència decideix
que s’ha de trucar a la família de
l’accidentat

Buscar el número de telèfon de contacte i informar la família.

Fi de les accions

Taula 2.7. Exemple de fitxa d’actuació del/la cap d’emergència en cas d’accident

Acció Ordres

Acció 1. Un cop que has rebut la
informació que s’ha produït un accident,
analitza la situació

Si està controlada passa a l’acció 4
No està controlada, comunica al centre de control
d’emergències que truqui al servei d’assistència externa
corresponent.

Acció 2. Arribada del servei d’assistència
extern

Informa’ls de la situació i indica’ls el lloc on es troba l’accidentat.

Acció 3. Creus convenient que s’ha de
trucar a la família per la gravetat de
l’accidentat?

Caldrà donar l’ordre al centre de control d’emergències que es
posi en contacte amb la família.

Acció 4. S’ha acabat l’emergència S’hauran d’investigar les causes que han provocat l’accident.

Fi de les accions

Com podeu veure, la fitxa d’actuació dels treballadors, o del cap d’emergència,
posades com a exemples, serveixen només en el cas d’accident; però la fitxa del
centre de control pot utilitzar-se per a qualsevol mena d’emergència; per tant, la
fitxa del centre de control no especifica el tipus de succés.

Uns exemples gràfics d’una fitxa d’actuació en cas d’accident els tenim en la figura
2.2 i figura 2.3. De manera general, els aspectes que s’han de tenir en compte a
l’hora de fer una fitxa d’actuació:

• Una fitxa d’actuació simplificada que vulgui indicar com actuar en tots els
riscos possibles en una empresa no és útil, ja que no tenim en compte
les diferents singularitats que hi pot haver i les diferents formes d’actuar
ràpidament per tal de reduir-los.

• Un altre inconvenient és bombardejar amb un munt de fitxes d’actuació als
treballadors, ja que un excés d’informació moltes vegades desinforma. Per
tant, hem d’intentar fer les mínimes fitxes possibles i admissibles.

• Una fitxa d’actuació per a un treballador que tingui previstes moltes accions
també pot fer que al final sigui irrealitzable, ja que és molt probable que el
personal se n’oblidi, i per tant pot ser que el resultat de la seva actuació sigui
inadequat i fins i tot inútil.

• Una fitxa d’actuació només ha de preveure allò que ha de fer la persona a
la qual està destinada, per tant no ha de tenir en compte les actuacions de
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qualsevol altra persona, ja que aquesta altra ja tindrà la seva pròpia fitxa
d’actuació.

Figura 2.2. Exemple gràfic de fitxa d’actuació en cas d’accident d’un alumne d’un IES

Figura 2.3. Exemple gràfic de fitxa d’actuació en cas d’accident d’una empresa
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Permís de foc

Es tracta d’una eina molt
important per tal d’evitar que es

produeixi un incendi quan es
realitza una feina que pot produir

espurnes en llocs amb alt risc
d’ignició.

2.5.1 Permís de foc

El permís de foc és una fitxa d’actuació que serveix per evitar que es produeixi
un incendi i la consegüent emergència, a causa de feines de treball concretes amb
elevat risc.

Hi ha certes feines o treballs que augmenten el perill d’incendi. Depenent del lloc
on s’hagin de dur a terme, la càrrega de foc de la zona o les greus conseqüències
que pugui provocar, convé que aquestes activitats es realitzin de forma controlada
i amb unes condicions establertes, a fi d’evitar aquest risc.

En el món de la indústria, els treballs més habituals que poden provocar un
incendi són el de soldadura, desbarbat amb amoladores, càrrega de combustibles
inflamables o de comburents, treballs de pintura i ebenisteria... No cal dir que,
depenent del sistema o procés productiu, pot haver-hi més circumstàncies que
puguin provocar un incendi.

Amb la finalitat de reduir el risc d’incendi, tota persona que hagi d’executar un
treball relacionat amb les feines abans esmentades, si està previst en el nostre pla
d’autoprotecció, haurà de rebre una autorització.

El permís de treball més utilitzat habitualment és l’anomenat permís de foc, però
n’hi ha d’altres, com permís de càrrega o transport d’un producte perillós. Podem
tenir a la nostra empresa l’obligatorietat de demanar permisos per tal de poder dur
a terme determinades tasques, però bàsicament tots tenen un format semblant.

La informació bàsica que ha de constar en un permís de foc és, per una banda,
el nom de la persona que sol·licita realitzar la feina, quina és la feina que ha de
realitzar, en quin dia i a quina hora, i per una altra, qui autoritza aquest treball,
quina és la persona que realitzarà un control de l’acció, i quines són les mesures
de seguretat pertinents. Un exemple d’un permís de foc que podem aplicar en una
empresa el podeu trobar en la taula 2.8. Cal dir que el format i el contingut pot
variar segons cada empresa.

Taula 2.8. Exemple de permís de foc o d’activitats perilloses

Demanda Operari (nom i cognoms):
Empresa o núm. de registre personal:

Sol·licita autorització per:

Durant el/s dia/es:
Data:.../.../... de l’hora...:... a l’hora.......
Data:.../.../... de l’hora...:... a l’hora.......
Data:.../.../... de l’hora...:... a l’hora.......
Data:.../.../... de l’hora...:... a l’hora.......
Data:.../.../... de l’hora...:... a l’hora.......

Signatura del demandant:
Data:

Autorització Nom i cognoms:
Núm. de registre personal:
Càrrec:

S’autoritza a realitzar l’operació en les dates i hores acordades, prenent les
següents mesures de prevenció:
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Signatura d’autorització i timbre:
Data:

Control Operari (nom i cognoms):
Núm. registre personal:

Es compleixen les mesures de seguretat:
Observacions:
Signatura, data i hora:

Es compleixen les mesures de seguretat:
Observacions:
Signatura, data i hora:

Es compleixen les mesures de seguretat:
Observacions:
Signatura, data i hora:

Es compleixen les mesures de seguretat:
Observacions:
Signatura, data i hora:

Es compleixen les mesures de seguretat:
Observacions:
Signatura, data i hora:

En qualsevol cas, podem dir que un permís de foc serveix per reduir, al màxim
possible, que es produeixi un incendi incontrolat; encara que moltes vegades el lloc
i les característiques de les feines que s’hagin d’acomplir sempre tinguin inherents
certs riscos.

En tot cas, cal donar molta importància a les mesures de seguretat que s’hagin
d’aplicar a l’hora de dur a terme la soldadura pertinent, ja que és el punt més
decisiu per fer pràctic un permís de foc. Entre les mesures de seguretat, podem
destacar: els EPI dels operaris, un extintor o boca d’incendi equipada, realitzar la
soldadura fora de l’horari laboral (per tant, hi ha menys persones i moviments i pot
estar tot més controlat i tranquil), aïllar el lloc on es realitzarà l’activitat, netejar
la zona, la senyalització, la limitació de productes combustibles a la zona...

Exemple d’aplicació de les mesures de seguretat

Podem dir, a tall d’exemple, que en cas de ser necessària la realització d’una soldadura
en un magatzem de productes combustibles, les mesures de seguretat que s’haurien de
seguir són buidar l’espai al voltant de 5 m2, que hi hagi una altra persona al costat amb un
extintor a la mà, que es paralitzi qualsevol altra activitat al magatzem...

2.5.2 Com i qui rebrà els serveis d’emergència externs

S’ha d’evitar perdre temps a l’hora de rebre els equips d’emergència externs que
venen a ajudar-nos per fer front a una determinada situació crítica. Com que el
temps d’actuació és un paràmetre molt decisiu en la gran majoria de riscos, cal
que el personal estigui informat de la manera com els hauria d’atendre i, fins i tot,
aniria bé fer una fitxa d’actuació.

És important que el servei de bombers més pròxim a l’empresa conegui els seus
riscos, activitats, productes perillosos i elements de protecció de què es disposa.
El servei de bombers està molt interessat en aquest punt.
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Podeu consultar la
normativa bàsica sobre el
pla d’autoprotecció (NBA),
a la secció “Annexos” del

web del mòdul.

En el pla d’autoprotecció s’ha de detallar la persona responsable de rebre i
atendre aquest tipus de serveis. La persona designada ha de:

1. Conèixer què succeeix i on.

2. Situar-se en el lloc d’accés i esperar l’arribada.

3. Informar el cap de bombers sobre la situació i conduir-lo al lloc del sinistre.

4. Estar a prop, per assessorar sobre el procés i riscos de l’activitat, i informar
sobre el contingut dels locals o edificis, accessos i equips propis contra
incendis.

2.6 Inventari i programa de manteniment dels mitjans de protecció,
pla d’actuació i integració amb altres plans

Segons l’RD 393/2007, de 23 de març, i com podeu veure en la taula 2.9, les
empreses que hagin de complir l’NBA han de destinar l’apartat 4, 5, 6 i 7 a
indicar l’inventari dels mitjans de protecció, el programa de manteniment, el pla
d’actuació i integració amb altres plans d’àmbit superior respectivament.

Taula 2.9. Normativa sobre els mitjans de protecció

Capítol Característiques

Capítol 4. Inventari i descripció de
les mesures de protecció

• Inventari i descripció de les mesures i mitjans humans i materials de què disposa l’entitat per tal de controlar
els riscos detectats, actuar enfront d’una situació d’emergència i facilitar la intervenció dels serveis externs
d’emergències.
• Les mesures i els mitjans, humans i materials, disponibles en aplicació de disposicions específiques en
matèria de seguretat.

Capítol 5. Programa de
manteniment de les instal·lacions

• Descripció del manteniment preventiu de les instal·lacions de risc, que en garanteixi el control.
• Descripció del manteniment preventiu de les instal·lacions de protecció, que en garanteixi l’operativitat.
• Realització de les inspeccions de seguretat d’acord amb la normativa vigent.

Capítol 6. Pla d’actuació enfront
d’una emergència

• Identificació i classificació de les emergències: en funció del tipus de risc, en funció de la gravetat, i en funció
de l’ocupació i mitjans humans.
• Procediments d’actuació enfront d’emergències:
- Detecció i alarma.
- Mecanismes d’alarma (identificació de la persona que donarà els avisos i identificació del centre de
coordinació d’atenció d’emergències de protecció civil).
- Mecanismes de resposta enfront de l’emergència (evacuació i/o confinament, prestació de les primeres
ajudes, formes de recepció de les ajudes externes).
• Identificació i funcions de les persones i equips que portaran a terme els procediments d’actuació en
emergències.
• Identificació del responsable de la posada en marxa del pla d’actuació enfront d’emergències.

Capítol 7. Integració del pla
d’autoprotecció en altres d’àmbit
superior

• Protocols de notificació de l’emergència.
• La coordinació entre la direcció del pla d’actuació i la direcció del Pla de protecció civil on s’integri el pla
d’autoprotecció.
• Les formes de col·laboració de l’organització d’autoprotecció amb els plans i les actuacions del sistema públic
de protecció civil.

Si es tracta d’un centre dins de Catalunya, i apliquem el Decret 30/2015, el
contingut el reflectirem, amb l’estructura que s’indica a l’annex II d’aquesta
norma, en els següents documents:
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• Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció

• Manual d’actuació

Document 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció

2.1 Mitjans materials disponibles.

• 2.1.1 Sectorització.

• 2.1.2 Instal·lacions de detecció.

• 2.1.3 Instal·lacions d’extinció d’incendis.

• 2.1.4 Instal·lacions d’evacuació/extracció i depuració de fums.

• 2.1.5 Equipaments per a la lluita contra sinistres.

• 2.1.6 Senyalització d’emergències.

• 2.1.7 Sistemes interns d’avís.

2.2 Mitjans humans disponibles.

2.3 Mesures correctores de risc i d’autoprotecció.

La inclusió dels subapartats en l’estructura del document 2 (nivell tipus 2.1.1.
en endavant) és només obligada en aquelles empreses que facin el PAU per
desenvolupar activitats que es consideren d’interès per a la protecció civil de
Catalunya.

Document 3: Manual d’actuació

3.1 Objecte.

3.2 Identificació i classificació de les emergències.

• 3.2.1 En funció de la gravetat o nivell de l’emergència.

• 3.2.2 En funció del tipus de risc.

• 3.2.3 En funció de l’ocupació i els mitjans humans.

3.3 Equips d’emergència.

• 3.3.1 Responsable del centre de control, alarma i comunicacions.

• 3.3.2 Cap d’emergència.

• 3.3.3 Equip d’intervenció.

– 3.3.3.1 Cap d’intervenció.

– 3.3.3.2 Actuants/membres de l’equip.

– 3.3.3.3 Funcions.

• 3.3.4 Equip/s d’evacuació i confinament.

– 3.3.4.1 Cap d’evacuació i confinament.

– 3.3.4.2 Actuants/membres de l’equip.

– 3.3.4.3 Funcions.
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• 3.3.5 Equip de primers auxilis.

– 3.3.5.1 Cap de primers auxilis.

– 3.3.5.2 Actuants/membres de l’equip.

– 3.3.5.3 Funcions.

3.4 Accions a realitzar (per a cada risc).

• 3.4.1 Detecció i alerta.

• 3.4.2 Comunicacions i alarma.

– 3.4.1.1 Identificació de la persona que fa els avisos.

– 3.4.1.2 Avisos a fer.

• 3.4.3 Intervenció.

• 3.4.4 Evacuació.

• 3.4.5 Confinament.

• 3.4.6 Prestació de les primeres ajudes.

• 3.4.7 Recepció de les primeres ajudes externes.

3.5 Llista de fitxes d’actuació (les fitxes pròpiament dites s’inclouran en l’annex 4). (*)

3.6 Integració en plans d’àmbit superior.

• 3.6.1 Coordinació a nivell directiu.

• 3.6.2 Coordinació a nivell operatiu.

(*) Les fitxes han de ser elaborades per a cada persona i risc o bé per a cada persona
i nivell d’activació del pla, sempre que quedi clarament identificat en el nivell d’activació
corresponent a cadascun dels riscos que es poden donar en l’activitat.

La inclusió dels subapartats en l’estructura del document 3 (nivell tipus 3.2.1.
en endavant) és només obligada en aquelles empreses que facin el PAU per
desenvolupar activitats que es consideren d’interès per a la protecció civil de
Catalunya.
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3. Redacció, registre, implantació i manteniment del pla
d’autoprotecció

El pla d’autoprotecció (PAU) ha de ser redactat amb uns objectius clars per un
professional amb coneixements tècnics suficients, això donarà les garanties per a
procedir al registre administratiu amb èxit.

Però aquí no finalitza el treball a fer amb el PAU. Després de la seva redacció i
registre, s’han de fer les accions necessàries per a la seva implementació, així
com fer les revisions periòdiques adients per mantenir-lo com a un document
operatiu i vàlid en tot moment.

Un pla d’autoprotecció ben redactat, implantat i mantingut és un document
operatiu i amb valor afegit per a la seguretat de l’empresa.

La importància dels PAU ha portat al fet que es contempli legalment els quatre
aspectes següents:

• Que els PAU hagin de ser elaborats per personal tècnic competent.

• Que s’hagi de procedir a registre administratiu del pla.

• Que s’estableixi un control administratiu del procés d’implantació del pla.

• Que s’estableixi unes periodicitats mínimes legals per al manteniment del
pla.

3.1 Redacció i registre del pla d’autoprotecció

A través del registre administratiu, l’empresa lliura a l’Administració el pla
d’autoprotecció (PAU) elaborat i signat per un professional competent.

A través d’aquest requisit, sense perjudici de la posterior revisió i control ad-
ministratiu del document, es pretén garantir que el PAU estigui ben redactat,
i en conseqüència, que sigui plenament operatiu i vàlid com a eina de gestió
d’emergències.

3.1.1 Objectius bàsics de la redacció del pla d’autoprotecció

La redacció del pla d’autoprotecció té la finalitat de salvaguardar la integritat de
les persones, de l’empresa i del seu contingut. Per tal d’aconseguir-ho hem de
tenir clar quins són els seus objectius:
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• Conèixer bé l’edifici o edificis i les seves instal·lacions de PCI.

• Saber quins són els productes utilitzats i el procés de fabricació, per tal
d’identificar els possibles riscos i incompliments legals en matèries de PRL
i de tractament de residus.

• Definir els riscos i el grau de perillositat dels diferents sectors.

• Procedimentar l’informació que s’ha de dur a terme pel personal de l’em-
presa i per tercers, per tal que sàpiguen com actuar en cas d’una situació de
risc.

• Contemplar la relació amb els equips d’intervenció externs (bombers, poli-
cia, servei sanitari).

• Complir amb el requisits de l’NBA (o la norma autonòmica que la substitu-
eixi) per tal de procedir al registre del pla.

3.1.2 Qui pot redactar el pla d’autoprotecció

La legislació autonòmica contempla que el pla d’autoprotecció (PAU) ha de ser
elaborat per personal tècnic competent per dictaminar sobre aquells aspectes
relacionats amb l’autoprotecció davant els riscos a què estigui subjecta l’activitat
per assegurar la professionalitat del document.

Així, a Catalunya, El Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el
contingut d’aquestes mesures, estableix qui pot redactar el PAU a l’article 24.

“24.1 Per poder ser acreditat com a personal tècnic competent per elaborar plans
d’autoprotecció de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil local, a
més de disposar d’un títol universitari, cal superar un curs de formació bàsica per elaborar
plans d’autoprotecció de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil local. En
aquest cas, per superar el curs, cal elaborar un projecte final que ha de consistir en un pla
d’autoprotecció d’una activitat o centre d’interès per a la protecció civil local, d’acord amb
l’epígraf B de l’annex I.”

“24.2 Per poder ser acreditat com a personal tècnic competent per elaborar plans
d’autoprotecció de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil de
Catalunya, el personal amb titulació universitària que ha estat acreditat per elaborar plans
d’autoprotecció de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil local ha de superar
un curs de formació superior per elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i centres
d’interès per a la protecció civil de Catalunya. Com a requisit per superar el curs, cal
elaborar un projecte final que consisteix a redactar un pla d’autoprotecció d’una activitat o
centre d’interès per a la protecció civil de Catalunya, d’acord amb l’epígraf A de l’annex I.”

“24.3 El personal que hagi prestat serveis com a tècnic a la direcció general competent en
matèria de protecció civil amb funcions relacionades amb els plans de protecció civil durant
un període mínim de tres anys, i que transcorregut aquest termini deixi de prestar-ne, pot
ser acreditat per elaborar plans d’autoprotecció d’activitats incloses dins l’àmbit d’aplicació
d’aquest Decret.

24.4 Els tècnics de protecció civil amb titulació universitària dels municipis o d’altres ens
supramunicipals que acreditin les seves funcions mitjançant un contracte o nomenament
de durada total o acumulada no inferior a tres anys poden ser acreditats per elaborar plans
d’autoprotecció d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil local si superen un curs
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Tècnic competent vs.
Prevencionista

El tècnic competent per elaborar
PAU no es correspon amb les
titulacions universitàries de
prevencionistes, ja que
l’Autoprotecció és una matèria
pròpia de Protecció Civil, i,
malgrat potser de vegades
confús, no és matèria específica
ni forma part de cap especialitat
de prevenció de riscos
laborals/professionals.

reduït de formació d’especialització en matèria de plans d’autoprotecció, específicament
dissenyat, impartit per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Per tenir acreditació
com a tècnics competents per a l’elaboració de plans d’autoprotecció de les activitats i
centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya, d’acord amb l’epígraf A de l’annex I,
és aplicable el que estableix l’apartat 2 d’aquest article.”

Article 24. Personal tècnic competent per a l’elaboració de plans d’autoprotecció

De forma resumida, a nivell de requisits, podem dir que:

• Per redactar els PAU d’empreses amb activitats d’interès per a la protecció
civil local, cal disposar de titulació universitària o haver acreditat tres anys
d’experiència en una entitat local i haver superat un curs específic.

• Per redactar els PAU d’empreses amb activitats d’interès per a la protecció
civil autonòmica, serien els mateixos requisits que el local, però el curs a
superar ha de ser d’un nivell superior.

• El personal que hagi prestat serveis (temporals) com a tècnic a la Direcció
General de Protecció Civil del Departament d’interior durant tres anys
poden redactar els PAU tant d’interès local com autonòmic.

Els tècnics que compleixin els requisits poden fer la sol·licitud d’acreditació de
personal tècnic competent per elaborar plans d’autoprotecció a la Direcció General
corresponent del Departament d’interior. Amb aquesta acreditació passen a
formar part d’una llista de professionals que poden signar els diferents documents
relacionats amb els PAU.

3.1.3 Registre del pla d’autoprotecció

El procediment administratiu per al control dels PAU fets per les empreses té els
objectius següents:

• La validació de la suficient capacitat del PAU per assegurar les condicions
d’autoprotecció davant de les situacions de risc previstes per causes internes
o externes.

• La regulació dels mecanismes organitzatius públics i la provisió dels mitjans
necessaris de Protecció Civil per assegurar la detecció i resposta ràpida i per
evitar efectes de gran intensitat o impacte en la població.

• La validació del procés d’implantació del pla, així com el registre de
qualsevol canvi en el PAU validat.

Per acomplir amb aquests objectius, l’administració autonòmica assegura el
control dels PAU a través del registre de plans d’autoprotecció inicial, així com de
les seves actualitzacions o revisions.
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Plataforma HERMES

Podeu obtenir més detalls sobre
servei en la web de la Generalitat:

tinyurl.com/jn9au46b.

Trobareu el text de l’RD
393/2007, on s’aprova la

Norma bàsica
d’autoprotecció (NBA), als

“Annexos” d’aquest
apartat.

Als “Annexos” trobareu el
Decret 30/2015, pel qual

s’aprova el catàleg
d’activitats i centres

obligats a adoptar
mesures d’autoprotecció i

es fixa el contingut
d’aquestes mesures.

A Catalunya, actualment el registre es fa de manera telemàtica a través de la
plataforma HERMES, amb identificació segura del responsable de l’empresa
que comunica, que serà el titular de l’activitat o una altra persona designada pel
pla d’autoprotecció, que ha de disposar de poders suficients (atorgats per acta
notarial).

Amb la comunicació o registre no hi ha prou per començar la fase d’implantació,
s’ha d’esperar a rebre la confirmació de la validació del PAU per part de l’Admi-
nistració, el que es coneix com a homologació del pla.

3.2 Implantació del pla d’autoprotecció

Segons l’RD 393/2007, 23 de març, les empreses que hagin de complir la Norma
bàsica d’autoprotecció (NBA), han de destinar l’apartat 8 i 9 a definir com
s’implantarà i actualitzarà el pla d’autoprotecció (taula 3.1).

Taula 3.1. Normativa sobre la implantació i actualització del pla d’autoprotecció

Capítol Característiques

Capítol 8. Implantació • Identificació del responsable de la implantació del pla.
• Programa de formació i capacitació per al personal amb participació activa en
el pla d’autoprotecció.
• Programa d’informació i formació a tot el personal sobre el pla d’autoprotecció.
• Programa d’informació general per a tots els usuaris.
• Senyalització i normes per a l’actuació de visitants.
• Programa de dotació i adequació de mitjans materials i recursos.

Capítol 9. Manteniment
de l’eficàcia i
actualització del pla
d’autoprotecció

• Programa de reciclatge de formació i informació.
• Programa de substitució de mitjans i recursos.
• Programa d’exercicis i simulacres.
• Programa de revisió i actualització de totes les documentacions que formen
part del pla d’autoprotecció.
• Programa d’auditories i inspeccions.

Si l’establiment és a Catalunya, recordem que opera el Decret 30/2015, que
defineix una estructura diferent pels PAU atesa la condició de centre d’interès per
a la Protecció Civil de Catalunya o, amb una exigència menor, si és activitat o
centre d’interès per a la Protecció Civil local.

Per fer operatiu un pla d’autoprotecció, aquest s’ha d’anar implantant de forma
pautada durant el primer any de vigència. Les accions mínimes d’implantació
són quatre:

• Formació al personal que treballa en l’activitat sobre el risc i les mesures
d’autoprotecció.

• Informació a les persones usuàries de l’activitat sobre el risc i les mesures
d’autoprotecció.

• Realització d’un simulacre anual, a excepció de les activitats de caràcter
temporal.
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Implantar un pla
d’autoprotecció és una
tasca més complicada del
que sembla, i s’hi han
d’invertir molts esforços.

Director del pla
d’autoprotecció

Habitualment, el director del pla
d’autoprotecció és el mateix
titular o responsable de
l’activitat, que sol ser un gerent o
un alt càrrec directiu amb poders
suficients de l’empresa, ja que en
cas d’emergència assumeix la
responsabilitat de totes les
accions i situacions derivades
dels danys en cas d’emergència.

Identitat del cap
d’emergències

La identitat del cap
d’emergències ha de constar al
PAU i qualsevol canvi en aquesta
figura ha de ser comunicat a
través de la plataforma
HERMES (Catalunya).

• Anàlisi i avaluació dels simulacres i emergències que impliquin una activa-
ció del pla.

Per tal d’implantar un pla d’autoprotecció hem de tenir en compte els drets i
deures dels treballadors. Hi ha la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL),
que els empara i protegeix per tal que el seu lloc de treball estigui en correctes
condicions de seguretat i salut, però que també els obliga a acatar el que diu el pla
d’autoprotecció.

La responsabilitat del pla i, per tant, de la implantació és del titular o responsable
de l’activitat; segons la Llei 17/2015 de protecció civil (art. 7 ter) i, en tant el
PAU conté o és un pla d’emergències, per la Llei 31/1995 de prevenció de riscos
laborals.

El titular podrà delegar la coordinació de les accions necessàries per implantar i
mantenir el pla d’autoprotecció en un cap d’emergències, però no les comunicaci-
ons al registre HERMES i les custòdies de la documentació.

El titular ha de consultar als treballadors la designació de personal encarregat de
mesures d’emergència. Per a més de sis treballadors, ho farà mitjançant els seus
representats.

Quan calgui, es crearà el comitè d’autoprotecció, amb la missió d’assessorar
la implantació i manteniment del pla. Poden ser membres d’aquest comitè
d’autoprotecció el titular de l’empresa, el cap d’emergència (si aquests càrrecs
recauen en diferents persones) i el cap d’intervenció, a més dels que es considerin
oportuns.

Un cop realitzat el pla d’autoprotecció, el programa ha d’establir les prioritats i
el calendari d’implantació que, entre altres coses, indiqui les següents activitats:

• Calendari amb les accions previstes.

• Comprovació dels mitjans i recursos que l’activitat disposa en prevenció.

• Incorporació dels mitjans tècnics previstos per tal d’actuar en les diferents
emergències, adequació de les instal·lacions (mitjans de comunicació, se-
nyalització, detecció, vies d’evacuació...).

• Reunions informatives i/o formatives per a tot el personal de l’empresa.

• Selecció, formació i ensinistrament dels components dels equips d’interven-
ció, o qualsevol altre que hagi d’actuar.

• Exercicis i simulacres per tal de posar en pràctica els procediments esta-
blerts en el pla.

Un exemple de programa d’implantació del pla d’autoprotecció pot seguir les
fases següents:

1. Designació dels grups d’actuació.
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Sense obligació de complir
l’NBA

Els plans d’emergència que no
estan obligats a complir la NBA
(a Catalunya, el Decret 30/15) i

que no són, per tant, PAU,
habitualment no tenen una
implantació profunda ni un

manteniment periòdic del
document.

Trobareu el text de la Nota
Tècnica de Prevenció 818

de l’INSST, a la secció
“Annexos” del web del

mòdul.

2. Ubicació dels plànols i cartells informatius del recorregut (o recorreguts)
d’evacuació.

3. Informació a tot el personal de l’empresa sobre el pla d’autoprotecció,
operativitat i activitats que s’han de realitzar en cas d’emergència.

4. Formació pràctica per tal de lluitar contra els riscos detectats, si més no, a
l’equip d’intervenció.

5. Realització del primer simulacre per tal de veure la coherència del pla
d’autoprotecció.

3.2.1 Programa d’informació i formació

Atès el tipus d’usuari i les funcions que tinguin assignades cadascun dels treba-
lladors i treballadores en cas que es produeixi una emergència, la informació o
formació rebuda serà diferenciada.

Així, segons la Nota Tècnica de Prevenció 818 (2008) de l’Institut Nacional de
Seguretat i Salut en el Treball (INSST), s’haurien d’organitzar:

• Reunions informatives i formatives per a tot el personal.

• La formació teòrica i pràctica específica per a la capacitació de les persones
que actuïn activament, després d’haver procedit a la seva designació en un
dels equips concrets del pla.

Aquesta formació teòrica i pràctica específica per a la capacitació i ha de donar-
se amb relació a les obligacions i funcions designades al PAU. En cas que es doni
una formació de més amplitud, on s’incloguin tots els càrrecs definits en el PAU,
una bona pràctica consistiria en aportar informació personalitzada en forma de
fitxes d’actuació segons el càrrec que ocupen dintre del pla.

Per altra banda, la informació necessària ha de ser coneguda per qualsevol
visitant de les instal·lacions, per la qual cosa s’ha de disposar de:

• Informació específica per a tercers del PAU per a empreses concurrents en
les instal·lacions.

• Cartells i/o pantalles en llocs fàcilment visibles on es visualitzin les
consignes de les actuacions del comportament que caldrà seguir en cas
d’emergència, per a tots els usuaris de la instal·lació, tant permanents com
esporàdics (visitants, clients, proveïdors...).

La informació a tercers seria una versió del PAU on s’extreuen certs elements
que solament incumbeixen a les persones treballadores internes de l’activitat de
l’empresa titular de la instal·lació. Així, en aquest document amb informació
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seleccionada el que trobarem són la descripció dels factors de risc inherents a les
instal·lacions de l’empresa (no els derivats de l’activitat productiva), els EPI d’ús
obligatori en les instal·lacions, els elements i mitjans humans de PCI existents i
el comportament que han de seguir els treballadors externs en cas d’emergència.
Aquest comportament pot incloure, a més de l’evacuació del personal, la gestió
dels avisos de detecció d’emergències o inclús algun altre paper, com el recompte
del personal propi en el punt de trobada i informar el propietari de la correcta
evacuació de tot el seu personal.

La informació a tercers: visual i fàcil de comprendre

És bó que la informació (fitxes o càpsules informatives) que demani una actuació a l’usuari
es trobi sempre que sigui possible il·lustrada o representada amb imatges, per a la millor
comprensió i retenció de continguts (figura 3.1).

Figura 3.1. Exemple d’informació amb infografia

Font: Egarsat.

Per tant, podem dividir la nostra activitat de divulgació del PAU en tres grans
grups o tipus de formació:

• Formació per a tot el personal laboral de l’empresa.

• Formació per a les persones designades com a equips d’emergència, inter-
venció, i els altres càrrecs de responsabilitats.

• I, finalment, la informació que caldria donar al personal aliè a l’activitat.

Així, tot el personal de l’empresa rebrà informació sobre els tipus d’emergència
considerats en l’empresa, i normes que s’han establert en el pla:

• Precaucions que cal adoptar per evitar les causes que puguin originar
una emergència. Per exemple, vers la manipulació o emmagatzematge de
productes perillosos, i normes de comportament en determinats llocs de
l’empresa.

• Mesures d’autoprotecció personal, per exemple com agafar càrregues, co-
neixement dels rètols indicatius, utilització adequada dels equips de protec-
ció individual (EPI). Podem veure un exemple de document informació per
als treballadors en la figura 3.2.
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Divulgació als treballadors
de nova incorporació

No ens hem de descuidar
d’informar a qualsevol

treballador temporal o d’altre de
recent incorporació dels

possibles riscos de l’empresa i de
com actuar en cas d’emergència.

• Respecte al sistema d’alarma, tipus de detectors instal·lats, significat dels
senyals acústics o lumínics, situació de polsadors, i si fos el cas, accions a
realitzar per donar l’alarma de forma correcta.

• Accions que caldrà realitzar un cop que s’ha detectat una emergència, sigui
del tipus que sigui.

• Coneixement de les vies d’evacuació i dels punts de reunió, per si s’ha
d’evacuar.

• Com utilitzar un extintor per sufocar un conat d’incendi.

• Com actuar en les diferents emergències considerades a l’empresa, fitxa
d’actuació.

• Nocions bàsiques de primers auxilis, per no perjudicar un accidentat.

• Què no s’ha de fer en cas que es produeixi una emergència.

Figura 3.2. Exemple de document informatiu, segons la Guia tècnica per a la utilització
pels treballadors dels equips de protecció individual

Certs comandaments de l’empresa, específicament aquells que tenen un grup
de treballadors a càrrec seu, conjuntament amb els membres dels possibles equips
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d’actuació, han de tenir una formació més específica respecte als factors de risc de
l’empresa i què fer en cas de contingència. Aquesta formació servirà per capacitar
i desenvolupar accions que tinguin encomanades en el pla d’autoprotecció.

Específicament, els càrrecs de responsabilitat i els equips d’intervenció tindran
formació respecte a: el sistema de rebuda d’avís de l’emergència i difusió a
l’equip, mecanismes de mobilització de recursos, actuacions a realitzar, mesures
d’autoprotecció dels membres de l’equip, coordinació dins l’equip, coordinació
amb la resta dels equips i de l’estructura del pla, o la manera de comunicar-se amb
el cap d’emergència o cap d’intervenció.

Els membres de l’equip d’intervenció han de rebre formació concreta respecte
als diferents riscos de l’empresa, com detectar-los, quines mesures de prevenció
es poden adoptar, com s’ha d’actuar per reduir les seves conseqüències, utilització
dels equips de prevenció, aplicació de primers auxilis...

Finalment, com s’ha mencionat anteriorment, per informar persones externes, és
molt pràctic i està molt arrelat donar informació en format gràfic; per tant, cal
col·locar cartells amb consignes per informar els usuaris i visitants del centre de
treball.

Rètols informatius de prevenció, tant
per a usuaris interns com externs.

Una altra informació que ha d’estar a l’abast de qualsevol usuari, sigui propi de
l’empresa o aliè, és la senyalització de les sortides d’emergència i dels equips
d’extinció contra incendis; en aquests casos, és interessant la utilització de cartells
del tipus sou aquí, com el que es mostren en la figura 3.3.

Figura 3.3. Exemple de plànols de situació

En general, és convenient tenir controlada la formació que donem al personal de
l’empresa, tant dels riscos que els poden afectar com de la utilització dels mitjans
de protecció i lluita de les diferents emergències que es poden produir. D’aquesta
manera, veurem el nombre d’usuaris que s’han format i quin tipus de formació
han rebut. La taula 3.2 és un exemple de fitxa de control de la formació dels
treballadors respecte al pla d’actuació.
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Taula 3.2. Fitxa de control de la formació dels treballadors

Informació, formació o simulacre realitzat

Tipus (informació/formació/simulacre:

Títol:

Índex temàtic:

Data:

Hores impartides:

Nom i cognoms dels assistents:

Entitat formadora:

Lògicament, les activitats de formació s’han de planificar i controlar per tal de no
deixar fora temes d’interès per als treballadors en qüestions de seguretat i del pla
d’autoprotecció (taula 3.3).

Taula 3.3. Exemple d’una planificació anual de la formació dels treballadors

Mes Accions de formació

Gener Xerrada informativa sobre els riscos que puguin provocar una emergència i mesures
per evitar-los.
Revisió de les fitxes d’actuació i resolució de dubtes.

Abril Realització d’un simulacre.
Informació del resultat del simulacre.

Juliol Formació teòrica i pràctica destinada a l’equip d’intervenció.
Formació d’un grup de treballadors en primers auxilis, utilització d’EPI, mitjans de
lluita contra incendi, pla d’autoprotecció.

Octubre Formació d’un grup de treballadors en primers auxilis, utilització d’EPI, mitjans de
lluita contra incendi, pla d’autoprotecció.

Nocions que ha de tenir un treballador en cas d’evacuació

Qualsevol treballador dintre d’una empresa ha de tenir clares unes actuacions
a seguir en cas d’evacuació, que es poden generalitzar per a qualsevol mena
d’activitat i, per tant, caldrà recorda-les-hi en el pla de formació:

• Desconnectar els aparells electrònics que estan a càrrec seu.

• Si es troba amb alguna visita, acompanyar-la al punt de reunió.

• No utilitzar mai els ascensors.

• Evacuar l’edifici amb rapidesa, si no s’ha de fer cap altra acció, o un cop
realitzada, sempre segons el pla d’autoprotecció, però sense córrer.

• No tornar enrere per recollir objectes personals.

• Tranquil·litzar les persones que durant l’evacuació perdin la calma.

• Ajudar les persones impedides o disminuïdes.

• No detenir-se al costat les portes de sortida, sinó dirigir-se directament al
punt de reunió.
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• Un cop en el punt de reunió, cal quedar-s’hi i esperar les instruccions dels
encarregats de l’emergència.

Nocions que ha de tenir un treballador en cas d’incendi

La forma més eficaç d’actuar en la lluita contra incendis és que tots els treballadors
estiguin formats amb uns coneixements mínims sobre la manera com hauran
d’actuar en cas de produir-se un incendi. Aquests coneixements es poden resumir
en els punts següents:

• Si es descobreix un incendi, s’ha de mantenir la calma i donar immediata-
ment l’alarma als companys que puguin resultar-ne afectats.

• Si es troba sol, s’ha de sortir del local incendiat i tancar-lo sense clau.

• Una prioritat en prevenció és no posar en perill la integritat física.

• Comunicar l’emergència segon allò que està establert en el pla d’autopro-
tecció de l’empresa.

• No obrir una porta que s’hagi escalfat, ja que el foc està a prop; en cas
que s’hagués de fer, caldrà que ho faci lentament, col·locant-se al costat de
la paret i preferiblement amb les cames flexionades, per tenir el punt de
respiració com més baix millor.

• Si comença a cremar-se la roba, no s’ha de córrer, ens hem d’ajeure a terra
i començar a rodar.

• Si s’ha de travessar una zona àmplia amb molt de fum, s’ha d’intentar anar
de bocaterrosa, ja que l’atmosfera és més neta i respirable, i la temperatura
més baixa. Convé posar-se un mocador humit cobrint el nas i la boca.

• En cas de quedar-se atrapat en un recinte, cal tancar totes les portes, s’han de
tapar amb draps, si és possible humits, totes les entrades on pugui penetrar
el fum. S’ha d’avisar si s’està atrapat (per una finestra, per telèfon mòbil...).

• Si algú veu que pot apagar el foc mitjançant un extintor, cal utilitzar-los
actuant preferiblement amb un altre company, i sempre tenint la sortida a
l’esquena. Cal utilitzar l’agent extintor més apropiat a la classe de foc.

Nocions que ha de tenir un treballador en cas d’accident

L’emergència més habitual és la provocada per un accident laboral en el qual
poden estar afectats un o diversos treballadors; per tant, qualsevol treballador ha
de tenir unes nocions mínimes per ajudar els accidentats, que es poden resumir en
els següents punts:

• S’ha de protegir la zona per tal d’evitar que s’agreugin les conseqüències.

• Si hi ha contacte elèctric, caldrà desconnectar el corrent abans d’apropar-se
a la víctima i tocar-la.
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Sense simulacres no podem
veure si el nostre pla

d’autoprotecció és pràctic.

• S’ha d’intentar no moure l’accidentat, però en cas que sigui imprescindible
el seu desplaçament, perquè és perillós estar en el lloc de l’accident, caldrà
fer-ho sempre en bloc, mantenint recte l’eix del cap, coll i tronc.

• Caldrà fer una valoració ràpida de les conseqüències de l’accident (si
l’accidentat està conscient, si respira, si té pols, haurem de veure si té ferides
externes, fractures, cremades...).

• Avisar de forma immediata al responsable d’emergències segons el protocol
establert en el pla d’autoprotecció de l’empresa.

Nocions que ha de tenir un treballador en cas de fuites de gasos

Moltes instal·lacions tenen cremadors de gas natural i moltes indústries i magat-
zems tenen gasos inflamables que, a causa del mal estat de la instal·lació, o d’una
manipulació incorrecta, o simplement per una errada, poden ser objecte d’una
fuita. Per tant, convé que es conegui què s’ha de fer en aquest cas:

• No prémer cap interruptor elèctric.

• No utilitzar el telèfon.

• Obrir les finestres.

• Avisar els companys, sortir a l’exterior del recinte i comunicar-ho segons
allò que està establert en el pla d’autoprotecció.

• S’ha de tenir en compte que molts gasos poden ser més pesants que l’aire
(com el cas del gas natural), i per tant tendeixen a acumular-se en les zones
inferiors.

3.2.2 Programa d’exercicis i simulacres

Un dels aspectes més importants en la implantació d’un manual d’autoprotecció és
la realització de simulacres d’emergència, assajant les tres categories establertes:
conat, parcial i general. En els simulacres periòdics, es procurarà la posada en
pràctica del pla d’alarma i l’evacuació total o parcial de l’establiment.

Per tant, dins del pla anual de prevenció ha d’establir-se la realització de simu-
lacres del pla d’emergència, que permeten corregir errors i comportaments
incorrectes.

Els simulacres posen de manifest quin és el tipus de resposta davant d’una
emergència, i per tant si les previsions del pla d’autoprotecció i les seves
actuacions i mitjans són correctes, o bé si s’han de millorar.



Emergències 65 Pla d’autoprotecció

Realització de simulacres

No és habitual realitzar
simulacres amb diferents graus
de gravetat d’una mateixa
emergència. Moltes vegades no
es defineix en quin punt concret
s’ha produït l’emergència.

Per regla general, l’únic tipus de simulacre que es porta a la pràctica és aquell
que es realitza en un moment determinat sense avisar, però un simulacre es pot
realitzar de maneres diferents:

• Simulacre avisant el personal afectat del dia i hora en què realitzarà.

• Simulacre avisant el personal afectat del dia però no de l’hora.

• Simulacre avisant el personal afectat de la setmana que es realitzarà.

• Simulacre sense avisar.

En el primer any de vigència del PAU, i dintre de l’àmbit de la implantació del
pla, es farà un simulacre i s’avisarà el personal afectat del dia i hora en què es
realitzarà.

El fet de poder realitzar un simulacre de quatre maneres diferents ens ajuda a fer
una formació determinada en el moment que creiem convenient.

És lògic que en una empresa on s’acaba d’implantar un pla d’autoprotecció i on,
fins aquest moment, els operaris no han tingut cap experiència prèvia en evacuació
o actuacions per lluitar contra una emergència, no realitzarem un simulacre sense
avisar. Per tant, potser convindrà realitzar un simulacre avisant tant del dia com
de l’hora, perquè l’objectiu en aquest cas és formar els treballadors del nou pla.

També ens podem trobar en el cas que en algunes empreses l’aturada del procés
productiu, o una aturada descoordinada de les seves diferents estacions de produc-
ció, pot fer perdre una gran quantitat de recursos i de diners. Per tant, el simulacre
convindrà realitzar-lo en una hora determinada i amb el coneixement de tots de
l’hora exacta.

Un altre cas típic de realització d’un simulacre avisant del dia i de l’hora és quan
volem comprovar el temps d’evacuació, les llums d’emergència, el comportament
cívic... a instal·lacions de pública concurrència en què, a causa de la seva
complexitat i per facilitar la gestió del públic, és convenient que, com a mínim, el
personal laboral estigui assabentat. En aquest tipus d’instal·lacions, es pot valorar
igualment informar els usuaris externs o el públic, per evitar situacions d’histèria i
pànic, si els paràmetres que es pretenen avaluar es poden comprovar perfectament
amb aquest tipus d’exercici.

A mesura que el personal va coneixent el pla d’autoprotecció i té més habilitats,
podem realitzar simulacres sense avisar de la setmana, del dia, ni de l’hora quan
es farà.

Els simulacres no cal que siguin de caràcter general i, per tant, que afectin tota
l’empresa; cosa habitual en la petita i mitjana empresa. A vegades és interessant
realitzar simulacres específics a la central de control d’emergències, en un sector
determinat de l’empresa amb un risc específic, o realitzar exercicis concrets per
als equips d’intervenció amb un tipus d’emergència determinat.
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El simulacre ens serveix per comprovar el funcionament correcte d’alguns mitjans
existents, com els de detecció i alarma o els que tenen a veure amb les comunica-
cions.

Els exercicis o simulacres també serveixen per formar els equips d’intervenció en
les funcions previstes per a ells en el pla d’autoprotecció, i també per veure com
actua el personal que hagi de ser evacuat o confinat en cas de necessitat.

Moltes vegades, els simulacres ens donen informació respecte de certes cir-
cumstàncies que no han estat tingudes en compte quan s’ha realitzat el pla
d’autoprotecció, o anomalies en el desenvolupament de les funcions que han de
realitzar els components dels equips d’intervenció.

Una acció habitual en qualsevol mena d’exercici o simulacre és el càlcul del temps
de qualsevol de les accions, per veure que aquestes es fan correctament, i cada
vegada, si és possible, amb menys temps.

A l’hora de plantejar un simulacre, hem de tenir en compte quin serà l’escenari
d’emergència, hem de preveure la zona afectada i el nivell d’activació del pla.
Tenir en compte els col·lectius d’usuaris que hi participaran, hem de preveure
actuacions generals de les diferents persones, quin serà el sistema d’avaluació
(observadors, documentació, informes de participants) o si es realitzarà un assaig
del simulacre (prova d’avisos).

Finalment, un cop realitzat el simulacre, l’empresa auditora o, si fos el cas, el
coordinador de riscos laborals de l’empresa, realitzarà un informe per tal d’indicar
les disfuncions trobades. Aquest informe es pot realitzar amb diferents formats i
continguts, però és recomanable que indiqui quins són els objectius principals del
simulacre, quin és el procés per poder dur a terme el simulacre, com ha sigut
el desenvolupament del simulacre cronològicament, a quines conclusions s’ha
arribat un cop analitzades les actuacions i resultats, i quines són les recomanacions
de millora.

Contingut genèric d’un informe de simulacre

• Objectius del simulacre. Serveix per indicar quins són els objectius principals del simulacre,
que generalment són identificar les mesures de millora en els aspectes tècnics i d’organització
per tal de controlar adequadament l’emergència.

• Metodologia. Ens indica quins passos s’han de realitzar per poder dur a terme el simulacre.

• Desenvolupament del simulacre. Aquí s’indiquen els successos produïts en l’execució del
simulacre, per ordre cronològic, un cop que hem posat en ordre totes les fitxes de seguiment
dels auditors de les diferents actuacions.

• Conclusions. Serveix per plasmar les coses que no s’han realitzat segons les indicacions
del pla d’autoprotecció de l’empresa, el temps total d’actuació, i també els defectes o no-
concrecions que pot tenir el mateix pla d’autoprotecció.

• Recomanacions. Indiquem les accions que cal emprendre per a la millora de l’actuació
davant d’una emergència.

Un cop finalitzat el simulacre i realitzat l’informe que l’avalua, és recomanable
realitzar una carta d’agraïment a tot el personal que hi ha participat, de manera
activa o passiva, en què s’indiqui que la seva realització era per millorar la
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Fitxa de seguiment comuna

Per regla general, els avaluadors
del simulacre tenen una única
fitxa de seguiment comuna,
encara que el seu lloc
d’observació sigui diferent i
complimentin potser només una
part de la fitxa.

Hi ha diverses maneres de
referir-se a l’informe
posterior al simulacre: “Fitxa
de seguiment”, “Fitxa
d’autoavaluació”, “Informe
d’autoavaluació”, “fitxa
d’avaluació” o “fitxa de
control” són expressions
sinònimes.

seguretat de tots els treballadors de l’empresa, i recalcant els punts que han generat
no-conformitats, i que cal millorar.

Cal insistir molt al personal de l’empresa que els diferents simulacres que es
puguin realitzar al llarg del temps només tenen com a objectiu vetllar per la
seguretat dels seus usuaris i de les pròpies instal·lacions.

És molt habitual que gran part de les persones que realitzen un simulacre no estigui
conscienciada de la seva importància i no segueixin, per desídia, al peu de la lletra
el que se li encomana en el pla d’autoprotecció. Per tant, com a prevencionistes,
hem d’informar i formar constantment per tal que això no passi.

Per norma general, la realització de simulacres ha de ser anual i, fins i tot,
les ordenances municipals obliguen en alguns casos a la realització d’aquests
simulacres amb la col·laboració dels serveis d’emergències externs, com els
bombers, el SEM i policia. Tanmateix, les molèsties que, sobretot en l’àmbit
urbà (principalment talls de trànsit i de pas de vianants), provoca un simulacre fa
que molt sovint, s’opti per fer simulacres parcials, que evitin parcialment o total
aquestes molèsties.

Realització de l’informe posterior al simulacre

El més important de fer un simulacre és poder detectar les àrees de millora en
l’execució dels procediments d’emergència o en els mateixos procediments, per
tal que s’actuï ràpidament i eficaç en cas d’una emergència real.

A Catalunya, és obligatori fer i comunicar a la plataforma HERMES l’informe,
anomenat Informe d’autoavaluació, després de fer cada simulacre. Aquest ha
d’incloure les accions de millores identificades i què caldrà implantar.

La realització dels informes sobre com ha anat el simulacre, es fa per part
d’auditors o tècnics de protecció civil o de prevenció de riscos laborals. De
manera genèrica, a partir d’ara, els anomenarem avaluadors.

Si el simulacre es realitza pensant que el personal no ha de conèixer prèviament
que es realitzarà, els avaluadors han d’intentar passar desapercebuts, perquè la
gent reaccioni en escoltar l’alarma, i no abans.

Per altra banda, és important que els avaluadors sàpiguen què han de controlar, per
això fan servir una fitxa d’avaluació. Però no tots els avaluadors han de controlar
necessàriament el mateix; per tant, el seguiment pot ser segmentat i dividir-se
les avaluacions. Així, les fitxes de seguiment d’un simulacre es poden dividir en
fitxes de control, en funció de les persones auditades; per exemple, per als següents
casos:

• Cap d’emergència.

• Caps i equips d’intervenció.

• Equips d’evacuació.
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• Resta de personal.

• Usuaris externs a l’activitat.

En la taula 3.4 podem veure un exemple de com pot ser una fitxa (única) de
seguiment del desenvolupament d’un simulacre.

Taula 3.4. Exemple de fitxa d’avaluació de simulacre

Avaluador (nom i cognoms):

Empresa auditada:

Data: ... /... /...

Hora d’inici prevista:

Ubicació:

Persona o grup controlat: Cap d’intervenció

Temps d’audició de l’alarma T0 =... hora ... minuts ... segons

Qualitat de l’audició: Bona Regular Dolenta

Temps d’arribada al lloc de l’emergència: T1 =... hora ... minuts ... segons
T =... minuts ... segons

Temps d’avaluació de l’emergència T2 =... hora ... minuts ... segons
T =... minuts ... segons

Temps que triga a donar instruccions: T3 =... hora ... minuts ... segons
T =... minuts ... segons

Quines instruccions dona? 1.
2.
3.
4.
...

S’han complert correctament les instruccions donades: 1. Sí No
2. Sí No
3. Sí No
4. Sí No
... Sí No

Quins són els mitjans de protecció que s’han utilitzat: 1.
2.
...

Quins són els mitjans d’actuació que s’han utilitzat: 1.
2.
...

Temps d’avís al centre de comunicació per a l’evacuació: T4 =... hora ... minuts ... segons
T =... minuts ... segons

Quin és el missatge?

Temps d’intervenció de l’equip: T5 =... hora ... minuts ... segons
T =... minuts ... segons

Temps d’arribada de l’equip d’intervenció al punt de reunió de
seguretat

T6 =... hora ... minuts ... segons
T =... minuts ... segons

Temps final de l’emergència: T7 =... hora ... minuts ... segons
T =... minuts ... segons

Observacions:

S’han d’intentar emplenar totes les dades de la fitxa d’actuació, encara que els
temps d’actuació siguin molt ràpids. Per això pot ser interessant dividir la tasca
entre els diferents informadors, que es situarien en diferents llocs de la intal·lació.
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Un pla no té efectivitat al
llarg del temps si no es va
actualitzant.

Aquests indicaran totes les anomalies o coses que es creguin relevants en l’apartat
d’observacions.

La mesura dels diferents temps en què es pot dividir l’emergència és un factor molt
important; per tant, cal que el personal que ha de fer l’auditoria porti cronòmetres.

Actualment, les empreses externes que realitzen serveis de prevenció i ofereixen la
possibilitat de gestionar i auditar simulacres, s’han especialitzat i donen un servei
força correcte, ja que tenen diferents fitxes de seguiment en funció de les persones
o grups que es volen estudiar durant el simulacre.

En cas de treball d’avaluadors en grup, es designarà un responsable d’entre ells
que -com a líder o cap o coordinador principal- farà un recull de les diferents fitxes
de control del simulacre i, un cop estudiades realitzarà un informe.

3.3 Manteniment del pla

El pla d’autoprotecció és un document que canvia al llarg del temps: quan es
modifiquin el procés de fabricació, les instal·lacions, els materials a treballar o els
mateixos treballadors. Cal preveure nous riscos que es puguin produir durant els
anys en la nostra empresa, i posar-hi els mitjans per tal que no es produeixin.

Un pla d’autoprotecció s’hauria de mantenir o actualitzar com a mínim un
cop a l’any; i, en tot cas, sempre que es modifiquin les instal·lacions de
l’empresa, que canviïn els processos productius, o després d’introduir altres
canvis que impliquin modificacions del contingut del pla.

Es poden millorar les condicions de seguretat amb la implantació de mesures
adients que potser en el seu moment no es van col·locar, ja sigui per un disseny
defectuós de la instal·lació, per males ampliacions, manca de mitjans de protecció,
o fins i tot per la realització d’un pla d’autoprotecció defectuós o poc ambiciós.

El nombre de persones que intervindran passivament o directament en el cas d’una
emergència, i les dades del personal dels equips d’intervenció, hidrants exteriors,
carrers o edificis annexos, poden variar al llarg del temps; per tant, també són un
motiu de modificació i actualització del pla d’autoprotecció.

La temporalitat de la producció d’algunes empreses fa que a vegades el nombre de
treballadors augmenti de forma considerable, amb la consegüent pèrdua d’espai,
entrada de treballadors no qualificats, desconeixement de les mesures de protecció.
Per això s’ha de preveure aquesta temporalitat en el pla d’autoprotecció, ja que ens
pot fer variar les rutes d’evacuació, o ampliar-ne la quantitat, o potser s’ha de donar
formació als nous treballadors en poc temps...

És molt important estar al cas de tots els canvis que es vagin produint dintre
de l’empresa, ja que d’una banda poden millorar la protecció i prevenció enfront
d’una emergència, i nosaltres no ho teníem previst, i d’una altra poden generar
pèrdua de confiança, i per tant haurem d’imposar noves mesures de seguretat.
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Cal estar en contacte amb el cap de personal per tal que s’informi de la formació
dels nous treballadors respecte a seguretat i primers auxilis. Moltes vegades ens
podem trobar que tenim treballadors que tenen una formació en aquests aspectes
per sobre de la resta, i per tant hauríem d’aprofitar-nos dels seus coneixements i
recollir-los en el pla d’autoprotecció, amb unes fitxes d’actuació específiques.

Diferències entre actualització i revisió

L’actualització fa referència a la modificació no substancial del PAU, com serien persones
de contacte 24 hores, telèfons o adreces d’e-mail.

La revisió afectaria dades que impliquen una nova homologació del PAU, com seria el
canvi del titular i/o representant del centre, canvis en la ubicació de la instal·lació, o els
canvis d’activitats empresarials.

A Catalunya, és obligat comunicar a la plataforma HERMES un Informe descrip-
tiu de les actuacions de manteniment del pla, cada quatre anys, amb la següent
informació:

1. Període al qual es fa referència.

2. Descripció de les actuacions referents a formació que s’han realitzat:

• Programa de formació realitzat (teòric i pràctic) i objectius d’aquest.

• Sistema de control utilitzat per comprovar que el personal ha assolit
els objectius plantejats en el programa de formació.

• Resum dels resultats obtinguts pel personal al llarg del programa de
formació (percentatge de personal que ha assolit els objectius).

• Valoració del programa de formació i possibles millores de futur.

3. Descripció de les actuacions referents a la informació als usuaris que s’han
realitzat:

• Sistema utilitzat per informar sobre els riscos que genera l’activitat, les
mesures a prendre en cas d’emergència i els mitjans perquè aquestes
mesures siguin efectives (punt/s de trobada, vies d’evacuació, zona/es
de confinament).

• Valoració que en fan d’aquest sistema els usuaris. Valoració d’aquest
sistema i possibles millores de futur.

4. Descripció de les actuacions referents als mitjans i recursos que s’han
realitzat:

• Criteris utilitzats per definir els mitjans i recursos necessaris.

• Com s’han gestionat els mitjans i recursos.

• Valoració de la gestió d’aquests i possibles millores de futur.

5. Descripció de les actuacions referents als simulacres que s’han realitzat:

• Llista de tots els simulacres realitzats durant aquest període.

• Descripció de com s’han introduït les accions de millora detectades en
els simulacres en el PAU.
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Conseqüències dels
incendis

La majoria d’empreses que tenen
una emergència general
provocada per un incendi
tanquen i no tornen a la seva
activitat.

• Descripció de com s’han introduït les accions de millora en simulacres
posteriors i si la valoració és positiva o no.

6. Prioritzar les millores de futur de cara al següent període quadriennal.

7. Resum-llistat de les actualitzacions del PAU que s’han realitzat al llarg
d’aquests quatre anys (si és el cas).

3.3.1 Manteniment dels plans d’emergències que no tenen la
categoria de pla d’autoprotecció

Més enllà de les característiques i gestió dels plans d’autoprotecció, què passa
amb els plans que no tenen l’obligació de ser registrats ni de complir amb les
especificacions de Protecció Civil?

La majoria dels plans d’emergència i plans d’autoprotecció s’externalitzen a
serveis de prevenció que no tenen res a veure amb l’empresa; per tant, no poden
aprofundir en tots els riscos, ja que els desconeixen.

Un altre efecte que provoca que el pla d’emergència el realitzi una empresa externa
és el baix coneixement i implicació per part de la direcció de l’empresa que
necessita el pla.

L’externalització de l’elaboració del pla d’emergències fa que perdi identitat,
ja que és impossible que unes persones externes coneguin tota la problemàtica de
l’empresa, tant física, com personal, fent que el plantejament de la implantació
del pla sigui idealista, sense ajustar-se a la realitat.

Un problema afegit a l’externalització de l’elaboració del pla d’emergències és que
moltes vegades els responsables de la realització del pla no coneixen els canvis
que es poden produir en el sistema productiu en diferents períodes de temps, i la
quantitat, variació i mobilitat dels usuaris.

Per finalitzar, cal dir que, encara que l’elaboració del pla d’emergències sigui
interna, no dona garanties de la seva implantació i manteniment, perquè depèn
molt dels responsables en prevenció implicats (comandaments operatius, tècnics
de PRL, delegats de prevenció) i de la importància que l’equip directiu doni al pla.

De fet, molts plans d’emergència no s’implanten al cent per cent per falta de
voluntat dels responsables de prevenció implicats, perquè els seus continguts no
són ben concrets i efectius, o bé pel desconeixement dels mateixos usuaris.

Molts plans d’emergències només estan pensats per fer front al risc d’incendi
interior. Potser serà el risc a considerar més important en la majoria de plans,
per la freqüència i conseqüències que pugui provocar, però segur que no és
l’únic risc, ja que dintre de qualsevol empresa pot haver-hi un accident greu,
un tall de subministrament elèctric (que segons en quins casos pot generar una
emergència)...
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Problemes en el
manteniment del pla

La falta de conscienciació dels
mateixos empresaris fa que

moltes vegades no es faci un
correcte manteniment del pla

d’emergències. D’altra banda,
també pot haver-hi una manca de

recursos de control per part de
l’Administració, que no té prou
volum d’inspectors per revisar

els plans i fer complir les normes.
I, d’altres, són els mateixos

treballadors designats els qui no
insisteixen en la seva

importància.

Freqüentment, els
responsables econòmics de
les empreses consideren la

prevenció com a una
despesa a evitar.

A vegades hi ha desconnexió entre els diferents apartats que engloben el pla
d’emergències, com és el cas de voler implantar mesures de protecció sense tenir
en compte l’avaluació de riscos, i fins i tot l’actuació que s’hauria de fer.

És habitual no proposar l’adequació de les mesures de protecció per lluitar amb
els riscos avaluats. Com tampoc no es preveu treballar en la prevenció, posant
mesures de control als riscos avaluats i a les seves causes.

Els empresaris solen realitzar el pla d’emergències bàsicament per dos motius.
El primer perquè, per tal de ser competitius i/o per exigència dels seus clients,
han d’estar dintre d’un sistema de qualitat (sigui ISO 9000, EFQM o d’altres),
i aquestes normatives els obliguen a tenir present la prevenció de riscos i la
realització d’un pla d’actuació en cas d’emergències. El segon és per complir
la Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre), que
insta l’empresari a realitzar una documentació respecte a la prevenció de la seva
empresa, que és similar a un pla d’autoprotecció bàsic.

Hem de tenir en compte que, al nostre país, la gran majoria d’empreses són petites
o mitjanes, i amb risc baix, cosa que fa que els empresaris no siguin conscients dels
efectes nocius sobre la productivitat de no observar i gestionar bé la prevenció de
riscos laborals. Perquè un altre problema és que els riscos financers derivats de
la falta de prevenció no se solen analitzar, tret que es produeixi una contingència;
per tant, aquests costos econòmics no solen estar ben contemplats pels empresaris.

D’altra banda, ens trobem amb el problema de l’administració, que no té prou
volum d’inspectors per comprovar de forma que les empreses compleixen les lleis
de prevenció i encara menys de fer sensibilització.

Els treballadors moltes vegades també col·laboren a fer que no s’implanti o es
mantingui correctament un pla d’emergències, bé per manca de coneixement o
per no contemplar la seguretat entre les seves prioritats personals. En aquest
sentit, els delegats de prevenció i els treballadors designats juguen un paper clau
en la involucració i sensibilització dels altres treballadors i en fer una gestió ferma
davants els empresaris, per tal que es faci una millora continuada del sistema de
prevenció d’emergències i es gestioni de manera òptima.

També tenim la problemàtica referent a la gestió d’implantació i, concretament,
en la impartició de la informació i formació dels treballadors, que hauria de ser:

• dintre de la jornada laboral, i, si és possible dintre del seu horari habitual,
per facilitar l’assistència obligada de tots els empleats.

• específica del seu centre de treball o de l’àrea d’activitat en què treballa
dintre de l’empresa.

• professional, amb formadors i material didàctic atractiu.
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3.4 Alguns aspectes per millorar els nostres plans

Per tal de millorar un pla d’autoprotecció o un pla d’emergències, hem de tenir en
compte diferents consideracions, tant en el contingut com en la seva elaboració i
posterior implantació.

Per tant, quan detectem un risc, haurem d’estudiar les causes i conseqüències, i
quines podrien ser les mesures de control i les de protecció, així com la concreció
de les instruccions, per tal d’actuar en prevenció i també en el cas de produir-se
una emergència generada pel risc avaluat.

És important que tot el personal sàpiga què ha de fer; per tant, hem de saber
quines serien les funcions bàsiques de tot el personal en cas d’una situació
d’emergència, deixant a la direcció de l’activitat l’organització i la concreció de les
instruccions; ja que ells coneixen més exactament les actituds i habilitats dels seus
treballadors, i les bondats i deficiències de la seva empresa, per tant poden assignar
d’una forma més coherent les fitxes d’actuació, encara que el prevencionista pot
indicar quines podrien ser.

Un altre punt a tenir en compte si volem millorar els resultats d’un PAU o d’un pla
d’emergències és la involucració de la direcció i alts càrrecs des del moment que
es considera que s’ha de realitzar aquest document. D’aquesta manera coneixeran
amb profunditat la natura dels riscos als quals estan exposats, i per tant podran
prendre decisions adequades en l’organització i resposta del personal enfront d’una
situació de risc o emergència.

Aquest coneixement del PAU o del pla d’emergències, per part de l’alta direcció,
facilita que aquesta sigui més receptiva a realitzar les millores necessàries en
prevenció, i que prioritzi encertadament les activitats encaminades al control i
protecció dels riscos.

Un altre aspecte que hem de vigilar són els centres d’activitats on es contracten
o subcontracten personal d’altres empreses amb un grau de mobilitat molt gran,
que pot arribar fins i tot a treballar únicament uns pocs dies al mes, com és el cas
de les hostesses. Això fa que hi hagi el risc que el personal laboral no conegui el
lloc de treball, i estigui desvinculat de qualsevol operatiu d’emergència. Aquí la
repetició de les informacions, la conscienciació de la importància de la seguretat
en general i el dinamisme de la cartelleria d’informació del centre en cas d’emer-
gències, esdevenen factors rellevants per evitat l’alienació d’aquests treballadors
vers els procediments i les actuacions per evitar les situacions d’emergències i, si
escau, actuar davant d’elles.

En cas d’una situació de risc, les solucions i respostes senzilles són les que tenen
més possibilitats de poder-se dur a terme. Així doncs, cal ser pràctics i realitzar
el text del nostre document de forma entenedora i clara, sense ambigüitats, i que
les accions i actuacions a emprendre siguin fàcils de dur a terme.
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Introducció

Depenent del tipus de pla d’emergències que s’hagi de fer, serà necessari realitzar
alguna mena de càlcul o fer-ne algun tipus de dibuix.

Els establiments industrials, amb poques excepcions, estan obligats a calcular el
nivell de risc intrínsec a l’hora de preparar el seu pla d’autoprotecció. El mètode
que ens recomana el Reglament de seguretat contra incendis en establiments
industrials (RSCIEI) es basa en el càlcul de la densitat de la càrrega de foc
ponderada i corregida. Es poden utilitzar altres mètodes sempre que es justifiqui
adequadament en el projecte o pla d’autoprotecció, però no és habitual.

Un pla d’autoprotecció ha d’incloure l’inventari dels mitjans d’autoprotecció
contra incendis, el recorregut d’evacuació, la diferenciació de sectors, la situació
de quadres elèctrics, etc., per escrit i també de manera gràfica, a partir d’un plànol
o més.

Un prevencionista, en teoria, no cal que tingui coneixements de dibuix tècnic en
arquitectura, ni de realització de plànols. En principi, pot delegar aquestes feines
a un projectista seguint les indicacions especificades, però això és cada vegada
menys habitual.

En petites i mitjanes empreses, el prevencionista freqüentment ha de compatibi-
litzar la seva tasca amb altres feines. La necessitat de conèixer el dibuix assistit
per ordinador CAD pot ser relativa, però per a un professional que es dediqui a
temps complet a la prevenció el coneixement de les eines informàtiques per a les
modificacions de plànols és un valor afegit.

De plans d’emergències n’hi ha molts tipus, i es fan adaptats a les necessitats de
les diferents empreses, per tant qualsevol persona que vulgui ser prevencionista o
que ho sigui però es vulgui especialitzar en l’elaboració de plans d’emergència
ha d’intentar veure’n i llegir-ne el màxim nombre possible, per tal d’ampliar
horitzons i fer-se l’esquema més adequat per a cada situació.

A l’apartat “Nivell de risc intrínsec i càrrega de foc ponderada i corregida”
veurem com es pot trobar el nivell de risc intrínsec d’incendi d’una activitat
mitjançant el càlcul de la densitat de càrrega de foc ponderada i corregida, i
tenint en compte les diferents fórmules que es poden utilitzar i com es poden
interrelacionar segons les circumstàncies de l’empresa. Aquest nucli d’activitat
està destinat a potenciar el càlcul matemàtic dels riscos intrínsecs d’incendi; per
tant, s’han d’intentar entendre les fórmules, treballar amb les taules dels annexos
de l’RSCIEI que trobareu al web i fer els càlculs matemàtics amb una calculadora.

A l’apartat “Edició de plànols. QCad” s’analitzen els coneixements i tècniques
de dibuix que ha de dominar un prevencionista, a més ens introduirem en el món
del disseny assistit per ordinador mitjançant el programa QCad que hi ha en el
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Linkat, per tal de fer-nos una idea de com funciona un programa de dibuix en
dues dimensions. Us ha de servir per endinsar-vos en el món del dibuix mitjançant
eines CAD; per tant, heu d’executar el Linkat i utilitzar l’aplicació de dibuix QCat
seguint les instruccions i utilitzant l’assistent d’ajuda del mateix programa.

Finalment, en l’apartat “Com fer el pla d’emergències. Un cas pràctic” veurem
un esquema de pla d’emergència bàsic i un exemple de pla d’emergència més
complet, que us pot servir de guia per confeccionar els casos reals que us podeu
trobar a la vostra vida professional.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis d’autoavaluació
i les activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de
l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.
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Resultats d’aprenentatge

1. En acabar la unitat didàctica, heu de ser capaços del següent:

• Relacionar els tipus i les característiques de plans d’emergència amb els
tipus d’activitats i els seus riscos potencials.

• Elaborar un pla d’emergència segons la normativa, sobre plànols d’emergèn-
cia contra incendis i d’evacuació d’edificis, a partir de les característiques
constructives i els espais dels edificis.

• Determinar els continguts dels documents del pla d’emergència, amb rela-
ció a l’avaluació dels riscos, els mitjans de protecció, les accions, els equips
d’emergència i la implantació del pla, segons models establerts.

• Determinar les accions i la seqüència en conats d’emergència, emergències
parcials i emergències generals, segons la perillositat de la situació.

• Determinar la informació necessària i les accions que s’han de dur a
terme en un simulacre d’emergència, evacuació o incendi, segons el tipus
d’emergència i les persones afectades, a partir de procediments establerts
de simulacre.

• Identificar les instal·lacions relacionades amb les emergències, els mitjans
humans disponibles, els mitjans de protecció, i les vies i condicions
d’evacuació d’edificis, a partir de representacions gràfiques de plànols
d’emergències en edificis.

• Determinar les actuacions, les vies d’evacuació i els mitjans de lluita en
situacions d’emergència, segons les diferents zones de riscos.

• Determinar les accions, la seqüència, la senyalització, la comunicació a
entitats externes i les activitats d’entrenament dels plans de lluita contra
incendis, a partir de procediments i protocols establerts.
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Podeu consultar l’RD
2267/2004 a la secció
“Annexos” del web del
mòdul.

Podeu consultar la
Normativa bàsica
d’autoprotecció (NBA), a
la secció “Annexos” de
l’apartat.

1. Nivell de risc intrínsec i càrrega de foc ponderada i corregida

El nivell de risc intrínsec d’incendi en un establiment és un valor que el Reglament
de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI), RD 2267/2004,
de 3 de desembre ens obliga a controlar. Aquest nivell de risc s’ha de determinar
en tots els establiments industrials, amb les excepcions previstes. Aquest valor
ens portarà a decidir si la instal·lació és compatible amb els processos industrials
que s´hi duran a terme.

Podem calcular també el nivell de risc intrínsec per a establiments no industrials
i, encara que no tindrà cap efecte per limitar l’activitat de l’empresa, sí que és una
bona eina per prendre decisions per disposar de mitjans de seguretat, de prevenció
i de lluita contra incendis.

Per determinar el nivell de risc intrínsec, primer hem de conèixer la càrrega
de foc ponderada i corregida de l’empresa.

Per calcular la càrrega de foc ponderada i corregida podem utilitzar fórmules a
partir de les masses dels productes combustibles, fórmules a partir de la superfície
i/o volum que ocupen les activitats amb cert tipus de combustibles.

1.1 Determinació del nivell de risc intrínsec

Qualsevol activitat industrial que hagi d’aplicar l’RSCIEI, ha de calcular el nivell
de risc de cada sector i de la totalitat de l’establiment.

Què s’entén per sector d’un establiment?

Segons l’Annex I del Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials,
que tracta la caracterització dels establiments industrials en relació amb la seguretat contra
incendis, en el cas dels establiments ubicats dintre d’un edifici considerem com a sector
d’incendi els espais que estan aïllats per elements resistents al foc durant el temps que
està establert en cada cas. A més, segons el tipus d’establiment i el risc intrínsec calculat
en cada sector, aquest sector no pot superar unes dimensions determinades. Per contra,
considerem que els establiments que desenvolupen la seva activitat en espais oberts sota
una estructura de cobertura parcial o total tenen un únic sector o àrea d’incendi, que és la
totalitat del seu perímetre.

Depenent del nivell de risc d’incendi i del tipus d’establiment, els elements
estructurals portats, les cobertes, les mitgeres i els mitjans d’autoprotecció han
de complir uns mínims, per tal que es puguin comportar correctament en cas
d’incendi.
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Càlcul de càrrega

És pot calcular la càrrega de foc
segons l’RSCIEI amb el mètode

de les masses o amb el mètode
de la densitat de càrrega de foc

de cada procés.

El nivell de risc intrínsec d’incendi es defineix pel grau de probabilitat i
perillositat que pot tenir un sector o edifici segons els tipus de combustibles
que contingui.

Segons la densitat de càrrega de foc, podem considerar fins a vuit nivells de risc
intrínsec (taula 1.1). Aquests nivells estan dividits en tres grans grups: risc baix
amb un nivell de risc 1 i 2, risc mitjà amb uns nivells de risc 3, 4 i 5, i risc alt amb
uns nivells de risc 6, 7 i 8.

Taula 1.1. Nivell de risc intrínsec d’incendi (taula 1.3 de l’annex 1 de l’RSCIEI)

Nivel de risc intrinsec Densitat de càrrega de foc ponderada i corregida

Mcal/m2 MJ/m2

Baix 1 Qs ≤ 100 Qs ≤ 425

2 100 < Qs ≤ 200 425 < Qs ≤ 850

Mitjà 3 200 < Qs ≤ 300 850 < Qs ≤ 1.275

4 300 < Qs ≤ 400 1.275 < Qs ≤ 1.700

5 400 < Qs ≤ 800 1.700 < Qs ≤ 3.400

Alt 6 800 < Qs ≤ 1.600 3.400 < Qs ≤ 6.800

7 1.600 < Qs ≤ 3.200 6.800 < Qs ≤ 13.600

8 3.200 < Qs 13.600 < Qs

La densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, té com a unitats megajoules
partits per metre quadrat (MJ/m2) o megacalories partides per metre quadrat
(Mcal/m2).

L’RSCIEI preveu dos mètodes per calcular la densitat de càrrega de foc d’un sector
d’incendi:

• El primer l’anomenem el mètode de les masses, ja que obtenim el resultat
a partir de la massa de cada un dels combustibles que ens podem trobar en
aquella àrea.

• El segon l’anomenem el mètode de les superfícies.

L’RSCIEI també preveu que s’utilitzin altres mètodes per a l’avaluació del risc
intrínsec, però, en aquest cas, en el projecte s’ha de justificar el mètode emprat. Un
d’aquests mètodes és el mètode AQR. Aquesta sigla significa ‘anàlisi quantitativa
de risc’, i és molt utilitzada per a l’avaluació de riscos en les indústries químiques.

Depenent del nivell de risc intrínsec, la configuració i la ubicació, els establiments
industrials tenen uns requisits constructius. Tots aquests requisits els podem
trobar en l’annex 2 del Reglament de seguretat contra incendis en establiments
industrials. Un exemple el podem trobar en la taula 2.1 sobre la màxima superfície
construïda admissible per a cada sector d’incendi de l’annex esmentat, que a partir
del nivell de risc intrínsec i de la configuració de l’establiment industrial (A, B o C)
ens diu quines dimensions pot arribar a tenir un sector d’incendi (a més, preveu les
excepcions tenint en compte les mesures de protecció contra incendis instal·lades).
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El mètode de les masses és
el mètode més exacte, però
es fa difícil d’obtenir-ne
totes les dades.

Moltes vegades les empreses incompleixen les normes sobre les dimensions dels
sectors d’incendi depenent del nivell de risc intrínsec, ja que no es preveuen fins
que no es fa un pla d’autoprotecció o bé les instal·lacions es van construir sense
pensar en el seu contingut i en el nivell de risc intrínsec que tindria. Per tant, és
un punt importat que cal verificar quan fem una avaluació a l’empresa.

Fins i tot l’estabilitat al foc dels elements estructurals portats, depenen del nivell
de risc intrínsec de l’activitat i de la configuració del mateix edifici (vegeu la
taula 2.2 de l’annex 2 de l’RSCIEI). En aquest cas ens hauria d’assessorar un
arquitecte per esbrinar quina és l’estabilitat de les estructures de l’empresa. Si
aquesta estabilitat no és correcta respecte al nivell de risc intrínsec, només es
poden fer dues coses, que en general l’empresari no vol fer: o reduir la càrrega
de foc i, per tant, reduir la quantitat de materials combustibles (generalment fruit
de la producció industrial de l’empresa o del seu emmagatzematge), o traslladar
l’activitat a un altre establiment que compleixi les condicions estructurals.

Les cobertes de l’establiment també depenen del nivell de risc d’incendi i del
tipus de configuració de l’establiment. Com es pot veure en les taules 2.3 i 2.4 de
l’annex 2 de l’RSCIEI.

La resistència al foc dels murs que divideixen l’edifici d’un establiment respecte
a un altre depèn del nivell de risc intrínsec i de si la seva funció és de càrrega o
no.

Així, doncs, si volem conèixer la resistència al foc dels diferents elements
delimitadors de l’establiment industrial i les restriccions en dimensions, entre
altres coses hem d’anar a consultar l’annex 2 de l’RSCIEI.

1.1.1 Càlcul de la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida,
pel mètode de les masses d’un sector d’incendi

És el mètode més exacte, però que menys s’utilitza, atesa la complexitat que
pot comportar conèixer la massa (quilograms) de cadascun dels combustibles,
incloent-hi els materials constructius, si fos el cas, de la zona. Un exemple
d’aquesta complexitat pot ser una taula amb la superfície de fusta i les potes d’acer:
en aquest cas la fusta és combustible i, per tant, hauríem de desmuntar-la i pesar-
la per saber el pes. Si fem el mateix amb prestatgeries, cortines i altres elements
combustibles, pot arribar a ser una feina feixuga i complicada, i fins i tot en alguns
casos impossible.

El mètode de les masses és aconsellable per a magatzems de materials específics,
on no hi hagi una gran varietat de materials combustibles.

La fórmula que s’ha d’utilitzar en el càlcul de la càrrega de foc ponderada i
corregida mitjançat el mètode de les masses és la següent:

Qs =

∑i
1Gi · qi · Ci

A
·Ra
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En què:

• Qs és la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector o àrea
d’incendi (MJ/m2 oMcal/m2). És més habitual treballar amb megacalories
partides per metres quadrats, Mcal/m2.

• Gi és la massa de cada un dels combustibles (i) que hi ha al sector o àrea d’in-
cendi, incloent-hi els materials constructius combustibles (quilograms).

• qi és el poder calorífic de cada un dels combustibles (i) que hi ha al sector
d’incendi (MJ/kg o Mcal/kg). El podem trobar en la taula 1.2. Poder
calorífic de diverses substàncies (q i = Q s).

• Ci és el coeficient que pondera el grau de perillositat per combustibilitat de
cada un dels combustibles (i) que hi ha al sector d’incendi (adimensional).
El coeficient de perillositat per combustibilitat el trobem en la taula 1.4.

• Ra és el coeficient que corregeix el grau de perillositat per activació inherent
a l’activitat industrial que es desenvolupa al sector d’incendi, producció,
muntatge, transformació, reparació, emmagatzematge... (adimensional).
El risc d’activació el podem trobar en la taula 1.3, i en aquest cas en les
columnes de fabricació i venda.

• A és la superfície construïda del sector d’incendi o superfície ocupada de
l’àrea d’incendi (m2).

Abans d’aplicar la fórmula hem de recopilar totes les dades, consultant l’RSIEI o
documents tècnics.

qi: poder calorífic dels combustibles

A la taula 1.2 podem trobar quantes megacalories o megajoules pot tenir un
producte per cada quilogram (En la taula original de l’RSCIEI els noms de
les activitats estan en ordre alfabètic, en aquest exemple hem fet la mateixa
correlació encara que en aquest cas no estiguin en ordre. Mentre que a la taula
de l’RSCIEI podem trobar moltes més substàncies, però no hi són totes les
substàncies conegudes. Així, doncs, podem dir que és una bona guia però sempre
serà incompleta -cal buscar les propietats dels productes per separat, en cas de no
trobar-les-).

Ra: risc d’activació d’incendi associat

El risc d’activació d’incendi és el coeficient que corregeix el grau de
perillositat per activació, segons el risc estimat a l’activitat industrial que
es porta a terme al sector d’incendi.
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Taula 1.2. Poder calorífic de diver-
ses substàncies (taula 1.4 de l’annex 1
de l’RSCIEI)

Producte MJ/kg Mcal/kg

Oli de cotó 37,2 9

Oli de creosota 37,2 9

Oli de lli 37,2 9

Oli mineral 42 10

Oli d’oliva 42 10

Oli de parafina 42 10

Acetaldehid 25,1 6

Acetamida 21 5

Acetat d’amil 33,5 8

Acetat de polivinil 21 5

Acetona 29,3 7

Valor de Ra quan tenim més d’un combustible

Quan hi ha diverses activitats o elements en un mateix sector, es pren com ha factor de
risc d’activació (Ra) el de l’activitat amb més risc d’activació, sempre que aquesta ocupi
com a mínim un 10% de la superfície del sector o àrea d’incendi.

Taula 1.3. Valors de densitat de càrrega de foc mitjana de diversos processos industrials, d’emmagatze-
matge de productes per cada risc d’activació associat a l’activitat, Ra (taula 1.2 de l’annex 1 de l’RSCIEI)

Activitat Fabricació i venda Emmagatzematge

Qs Ra qv Ra

MJ/m2 Mcal/m2 MJ/m3 Mcal/m3

Adobs
químics

200 48 1,5 200 48 1,0

Olis comes-
tibles

1.000 240 2,0 18.900 4.543 2,0

Olis comes-
tibles,
expedició

900 216 1,5 18.900 4.543 2,0

Olis:
mineral,
vegetal i
animal

1.000 240 2,0 18.900 4.543 2,0

Acer 40 10 1,0 - - -

Acer,
agulles d’

200 48 1,0 - - -

Acetilè,
omplir
ampolles

700 168 1,5 - - -

Àcid
carbònic

40 10 1,0 - - -

Àcids
inorgànics

80 19 1,0 - - -

Acumuladors 400 96 1,5 800 192 1,5

Acumuladors
d’expedició

800 192 1,5 - - -

A la taula completa del RSCIEI, els noms de les activitats estan en ordre alfabètic.
La taula 1.3 n’és un extracte i hem fet la mateixa correlació, encara que en
aquest cas no estiguin en ordre. A la taula de l’RSCIEI podem trobar moltes
activitats asociades a productes químics, encara que no hi són totes les substàncies
conegudes.
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Observeu a la taula 1.3, que el risc d’activació (Ra) d’una activitat o producte no
ha de ser necessàriament igual en fabricació i venda que en emmagatzematge.

A l’hora de cercar una activitat en la taula 1.2 de l’annex 1 de l’RSCIEI hem
de contemplar que una mateixa activitat es pot anomenar de diferents maneres,
i que, si bé generalment en els llistats d’activitats com aquest cada activitat ve
esmentada un cop i hem d’assignar-la de manera inequívoca, hi ha algun cas que
podria haver dubtes, i pot haver diferències d’opinió en la seva assignació. En cas
de dubtar entre dues o més activitats, sempre agafarem la que tingui més densitat
de càrrega de foc.

Exemple de la correcta elecció de l’activitat

Pot ser que no trobem fàcilent l’activitat al llistat amb el nom que nosaltres tenim al cap.
Això ens porta a buscar una activitat que s’hi assembli per tal de poder-hi donar un valor
coherent amb la densitat de càrrega de foc i el risc d’activació.

Sempre hem de referenciar-nos a la realitat de l’empresa. D’altra banda, podem hem de
cercar la documetnació legal de l’empresa per contractar l’activitats declarada de la mateixa,
que també en pots orientar per a definir l’activitat que hem de relacionar per determinar la
seva densitat de càrrga de foc.

Per exemple, observeu que a la taula 1.2 de l’annex 1 de l’RSCIEI no hi figuren els bars
(entesos com al locals que serveixen begudes que habitualment es prenen davant del
taulell). Si anem al document oficial de Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques
(CNAE), trobarem segurament aquest establiment en un d’aquest dos epígrafs:

• 5610 Restaurants i establiments de menjars

• 5629 Altres serveis de menjars

El CNAE de l’empresa ens ajudarà a determinar en quina activitat del RSCIEI enquadrem
l’establiment, ja que si bé el nom “bar” no hi figura, sí figura “restaurantes”.

Així podem determinar amb seguretat que és l’activtat “restaurantes” la que farem servir de
referència.

Ci: coeficient de perillositat per combustibilitat

En la taula 1.4 podem trobar els valors del coeficient de perillositat per combusti-
bilitat (Ci) que ens dóna l’RSCIEI.

Taula 1.4. Grau de perillositat dels combustibles (taula 1.1 de l’annex 1 de l’RSCIEI)

Perillositat Valor coef. Descripció

Alta Ci = 1,6 Líquids classificats com a classe A en la ITC MIE-APQ1.
Líquids classificats com a subclasse B1 en la ITC MIE-APQ1.
Sòlids capaços d’iniciar la combustió a una temperatura inferior a
100 °C.
Productes que poden formar barreges explosives amb l’aire a
temperatura ambient.
Productes que poden iniciar combustió espontània amb l’aire a
temperatura ambient.

Mitjana Ci = 1,3 Líquids classificats com a subclasse B2 en la ITC MIE-APQ1.
Líquids classificats com a classe C en la ITC MIE-APQ1.
Sòlids que comencen la ignició a temperatura compresa entre 100
°C i 200 °C.
Sòlids que emeten gasos inflamables.
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Punt d’ignició, punt
d’inflamació i punt d’incendi
són conceptes sinònims.

Resultats del càlcul de
càrrega de foc

En el cas que tinguem diferents
sectors d’incendi, hem de tenir
en compte els decimals del
resultat fins que calculem la
càrrega de foc total, encara que
en la presentació dels resultats
podem arrodonir-lo, i el podem
deixar sense decimals.

Taula 1.4 (continuació)

Perillositat Valor coef. Descripció

Baixa Ci = 1,0 Líquids classificats com a classe D en la ITC MIE-APQ1.
Sòlids que comencen la ignició a una temperatura superior a 200
°C.

La taula fa referència a l’instrucció tècnica complementària MIE APQ-1, que la
trobem al Reial decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Emmagatzematge de Productes Químics i llurs instruccions tècniques comple-
mentàries MIE APQ 0 a 10).

La taula 1.4 fa referència al punt d’ignició de diferents productes. Al RSCIEI
no trobem cap més informació sobre el punt d’ignició -també anomenat punt
d’inflamació- dels productes, que els haurem de cercar en d’altres referències. A
la taula 1.5 exposem el punt d’ignició d’alguns productes extrets de la ITC MIE-
APQ1 perquè ens serveixin de guia.

Taula 1.5. Punt d’inflamació d’alguns productes

Productes Punt d’ignició
(°C)

Descripció Grau de
perillositat

Valor C i

Gasolina -39 Líquid classificat com a
subclasse B1 en la ITC
MIE-APQ1.

Alt 1,6

Alcohol etílic 18

Acetona -18

Benzol 11

Aiguarràs 35 Líquid classificat com a
subclasse B2 en la ITC
MIE-APQ1.

Mitjà 1,3

Alcohol etílic 18 Líquid classificat com a classe
C en la ITC MIE-APQ1.

Fusta de pi 225 Sòlids que comencen la ignició
a una temperatura superior a
200 °C

Baix 1,0

Paper prensat 230

Polietilè 340

Poliamida 420

Poliester 345

Glicerina 160 Líquid classificat com a classe
D en la ITC MIE-APQ1.

Oli lubricant 149-232

Per altres casos, haurem d’anar a buscar les característiques dels materials
combustibles que estiguin en un sector d’incendi per calcular la càrrega de foc.

Exemple d’aplicació del mètode de les masses

Ens trobem en una nau industrial que té un petit magatzem de 100 m2, amb una resistència
i aïllament respecte al foc, i integritat contra el pas de les flames i dels gasos, suficient
per considerar-lo un sector d’incendi. La quantitat màxima dels materials combustibles
que podem trobar a l’interior són els següents: 1 tona de carbó i 300 litres d’oli mineral.
Calculeu la densitat de càrrega de foc ponderada i corregida (Mcal/m2) i el nivell de risc
intrínsec d’aquest sector:
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• L’enunciat ens dóna la massa (Gi ) dels dos productes combustibles. En cas que estiguin
físicament en l’establiment, encara que hi hagués poca quantitat dels combustibles, hauríem
de posar la quantitat màxima i tots els productes combustibles que l’empresa té en aquest
àrea.

• El poder calorífic (qi ) el trobem en la taula 1.6, valor per al carbó de 7,5 Mcal/kg, i per a l’oli
mineral de 10 Mcal/kg (la densitat de l’oli mineral és de 0,92).

Taula 1.6. Poder calorífic del carbó i
de l’oli mineral (taula 1.4 de l’annex 1 de
l’RSCIEI)

Producte MJ/kg Mcal/kg

Carbó 31,4 7,5

Oli mineral 42 10

• La densitat de l’oli mineral és de 0,92 (consulteu els llibres o enciclopèdies que ens donin el
valor de la densitat d’aquest producte).

• El coeficient de perillositat per combustibilitat (C i ) és el valor que segurament costarà més
de trobar, ja que en la taula 1.1 de l’annex 1 de l’RSCIEI no s’especifiquen bé els productes i
haurem de consultar altres documents. Com que el carbó és un material sòlid que comença
la ignició a una temperatura superior a 200 °C, el coeficient de perillositat per combustibilitat
és baix i, per tant, té un valor d’1. En el cas de l’oli mineral, com que té un punt d’inflamació
entre 149 i 232 °C, està classificat segons la ITC MIE-APQ1 com a líquid de classe D (punt
d’inflamació superior a 100 °C), i el coeficient de perillositat per combustibilitat és baix i també
té un valor d’1.

• El risc d’activació (Ra) dels dos productes el podem trobar en la taula 1.7. En aquest cas,
la dificultat rau en el fet que un mateix producte pot tenir Ra diferent si està pensat per a
la fabricació i venda o si està pensat per a l’emmagatzematge. Tal com diu l’enunciat, els
dos productes estan emmagatzemats, per tant hem de consultar l’Ra de la columna més a la
dreta. Tant l’oli mineral com el carbó ens donen que el risc d’activació és igual a 2, per tant,
per posar-ne el valor no hem de discernir si el que té un Ra més gran ocupa el 10% o més de
l’espai.

Taula 1.7. Risc d’activació associat del carbó i l’oli mineral extret de la taula 1.2 de l’annex 1
de l’RSCIEI

Activitat Fabricació i venda Emmagatzematge

Qs Ra qv Ra

MJ/m2 Mcal/m2 MJ/m3 Mcal/m3

Carbó - - - 10.500 2.524 2,0

Olis:
mineral,
vegetal i
animal

1.000 240 2,0 18.900 4.543 2,0

Qs =

∑i
1 Gi · qi · Ci

A
·Ra

Qmagatzem =
(1 Tn·1.000 Kg/Tn·7,5 Mcal/Kg·1)+(300 l·0,92 Kg/l·10 Mcal/Kg·1)

100 m2 · 2

Qmagatzem = 205.2 Mcal/m2 ≈ 205 Mcal/m2

• Amb el resultat de la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, podem trobar el nivell
de risc intrínsec del sector d’incendi segons la taula 1.8.

Taula 1.8. Nivell de risc intrínsec d’incendi 3, extret de la taula 1.3 de l’annex 1 de l’RSCIEI

Nivell de risc intrínsec Densitat de càrrega de foc
ponderada i corregida

Mcal/m2 MJ/m2

Mitjà 3 200 < Qs ≤ 300 850 < Qs ≤ 1.275
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Podeu consultar el Reial
decret 656/2017, de 23 de
juny, pel qual s’aprova el
Reglament
d’emmagatzemament de
productes químics i les
seves instruccions
tècniques
complementàries MIE
APQ 0 a 10 a la secció
“Annexos” del web del
mòdul.

Per seguir aquests
exemples, repreneu la
taula 1.3, taula 1.4 i taula
1.5 del punt anterior.

Segons si la càrrega de foc
és en producció o
emmagatzematge, la
fórmula de la densitat de
càrrega de foc varia.

Tenim una densitat de càrrega de foc ponderada i corregida de 205 Mcal/mˆ2. En la taula
podem comprovar que un nivell de risc intrínsec mitjà de 3 està entre els valors (200 <
Qs ≤ 300) Mcal/ mˆ2, per tant ja tenim el resultat.

Quan calculem la càrrega de foc ponderada i corregida d’un sector d’incendi,
podem arrodonir el resultat, ja que en la taula 1.3 de l’RSCIEI, “Nivell de risc
intrínsec d’incendi”, els valors que indiquen en quin nivell som no porten decimals
(si posteriorment s’ha de calcular la densitat de càrrega de foc total de diferents
sectors, és convenient deixar dos decimals).

1.1.2 Càlcul de la densitat de càrrega de foc pel mètode de la
superfície

El mètode de la superfície de càrrega de foc de cada procés és una variant
del mètode de les masses. Aquí la massa de cada element la substituïm per
la superfície de cada zona amb procés diferent, i el poder calorífic de cada
combustible és substituït per la densitat de càrrega de foc dels diferents processos.

Podem dir que aquest mètode és el més utilitzat a l’hora de valorar la densitat
de càrrega de foc d’un sector d’incendi, bàsicament perquè és força més senzill
saber la superfície o el volum que ocupa una activitat dins d’un sector que no pas
esbrinar la massa que té cada un dels combustibles d’aquest sector.

A efectes de càlcul, no es comptabilitzen dipòsits, o acumulació de materials
o productes reunits per a la manutenció dels processos productius de muntat-
ge, transformació o reparació, o resultants d’aquests processos, si el consum
o producció és diari i constitueixen l’anomenat magatzem de dia. Aquests
materials o productes es consideren incorporats al procés productiu de muntatge,
transformació, reparació..., en què s’utilitzin o del qual procedeixin.

En el mètode de la densitat de càrrega de foc de cada procés, es poden utilitzar
dues fórmules, depenent de si estem en una activitat de producció, transformació o
reparació, o si estem en zones d’emmagatzematge. Les fórmules són les següents:

a) Càlcul de la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector
d’incendi en activitats de producció, transformació, reparació o qualsevol
altra de diferent de l’emmagatzematge:

La fórmula que s’utilitza per calcular la densitat de càrrega de foc ponderada i
corregida pel mètode de les superfícies (no emmagatzematge) és la següent:

Qs =

∑i
1 qsi · Si · Ci

A
·Ra

En què:

• Qs és la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector o
àrea d’incendi (MJ/m 2 o Mcal/m 2). És més habitual treballar amb
megacalories dividides per metre quadrat (Mcal/m2).
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Càrrega de foc

La diferència entre la densitat de
càrrega de foc entre producció i

emmagatzematge és que la
primera està calculada per a m2 i

la segona, per a m3.

• qsi és la densitat de càrrega de foc de cada zona amb procés diferenciat
segons els distints processos que es realitzin en el sector d’incendi (i)
(MJ/m2 o Mcal/m2). La podem trobar en la taula 1.3, en les columnes
de fabricació i venda (esquerra de la taula; qsi = Qs).

• S i és la superfície de cada zona amb procés diferent i densitat de càrrega
de foc, q diferent, en m 2.si

• Ci és el coeficient que pondera el grau de perillositat per combustibilitat de
cada un dels combustibles (i) que hi ha al sector d’incendi (adimensional).
El coeficient de perillositat per combustibilitat el trobem en la taula 1.4.

• Ra és el coeficient que corregeix el grau de perillositat per activació inherent
a l’activitat industrial que té lloc al sector d’incendi, producció, muntatge,
transformació, reparació, emmagatzematge... (adimensional). El risc
d’activació el podem trobar en la taula 1.3.

• A és la superfície construïda del sector d’incendi o superfície ocupada de
l’àrea d’incendi (m2).

b) Càlcul de la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector
d’incendi en activitats d’emmagatzematge:

La fórmula per calcular la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, pel
mètode de les superfícies en cas d’emmagatzematge és la següent:

Qs =

∑i
1 qvi · si · hi · Ci

A
·Ra

En què:

• Qs és la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector o àrea
d’incendi (MJ/m2 o Mcal/m2). És més habitual treballar amb megacalories
dividit per metre quadrat Mcal/m2.

• qviés la densitat de càrrega de foc, aportada per cada m3, de cada zona
amb diferent tipus d’emmagatzematge (i) que hi ha en el sector d’incendi
(MJ/m3 o Mcal/m3). La podem trobar en la taula 1.3, en les columnes
d’emmagatzematge (dreta de la taula; qvi = qv).

• si és la superfície ocupada en planta per cada zona amb diferent tipus
d’emmagatzematge (i) que hi ha al sector d’incendi en m2.

• hi és l’alçària d’emmagatzematge de cada un dels combustibles (i) en m.

• Ci és el coeficient que pondera el grau de perillositat per combustibilitat de
cada un dels combustibles (i) que hi ha al sector d’incendi (adimensional).
El coeficient de perillositat per combustibilitat el trobem en la taula 1.4
“Grau de perillositat dels combustibles”, o en la taula 1.5 “Punt d’inflamació
d’alguns productes”.

• Ra és el coeficient que corregeix el grau de perillositat per activació inherent
a l’activitat industrial que té lloc al sector d’incendi, producció, muntatge,
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Als annexos d’aquest
apartat podeu trobar un
estudi que enllaça les
activitats industrials que
figuren al RSCIEI amb el
seu corresponent C i

transformació, reparació, emmagatzematge... (adimensional). El risc
d’activació el podem trobar en la taula 1.3, “Valors de densitat de càrrega
de foc mitjana de diversos processos industrials, d’emmagatzematge de
productes i risc d’activació associat”. En aquest cas podem utilitzar la
columna més a la dreta, Ra-emmagatzematge.

• A és la superfície construïda del sector d’incendi o superfície ocupada de
l’àrea d’incendi (m2).

Ci en el càlcul per superfícies

Observem que en el calcul de càrrega de foc per superfçícies a cada activitat s’ha de
multiplicar pel seu Ci. Però el quin és, doncs, el Ci que correspon a una activitat?

La resposta la tenim a la guia tècnica del RSCIEI. A la pàgina 40 hi diu:

En cas que hi hagi més d’un material a l’activitat, s’ha d’aplicar el corresponent Ci del
producte de més risc de combustibilitat, sempre que aquest material superi almenys el
10% en pes de tots els materials implicats en aquesta activitat.

És a dir, quan apliquem les fórmules de les superfícies o del volum, el que hauríem de fer
per saber el Ci d’una activitat, és aplicar el corresponent al C i del producte representatiu
amb major risc de combustibilitat, entenent com a combustible representatiu aquell que
superi al menys el 10% en pes de tots els materials implicats en aquella activitat.

Sembla que això soluciona el problema de determianció del C i , però, a la pràctica, pot
ser tant difícil determinar el percentantge dels materials existents com fer el càlcul pel
mètode de masses, pel que el càlcul per superfície perd gran part de la seu atractiu com a
alternativa més senzilla.

Per aquest casos, hi han estudis que han establert equivalencies d’activitats a C i , que
són útils per simplificar el càlcul. No obstant, quan puguem determinar amb una mínima
seguretat quins son el combustibles més representatius, farem servir la taula 1.1 de l’annex
1 del RSCIEI.

Exemple d’aplicació del mètode de les superfícies dels processos industrials

Calculem el nivell de risc intrínsec d’incendi de l’oficina de l’encarregat de producció
d’una indústria que pels tancaments i elements estructurals forma un sector d’incendi
independent, amb una superfície de 150,6 m2, i tenint en compte que el coeficient de
perillositat per combustibilitat és baix:

• La densitat de càrrega de foc (qsi ) de la zona la podem trobar en la taula 1.9. En aquest
cas trobem tres tipus d’oficines, que tenen una càrrega de foc diferent, atès que en l’estudi
que s’ha fet la mitjana de la càrrega de foc de cada tipus d’oficina (amb els materials que
contenen) dóna un valor diferent. Per oficines comercials entenem les més habituals, el tipus
d’oficina estàndard administrativa. Les oficines postals són oficines destinades a recepció i
expedició de material postal. I les oficines tècniques són les oficines no tan administratives,
destinades bàsicament a personal tècnic que les utilitza per gestionar la informació produïda
dins del sistema productiu d’una empresa. Per tant, l’opció que hem d’agafar en aquest cas
és la d’oficina tècnica qsi = 144 Mcal/m2.

Taula 1.9. Densitat de càrrega de foc i risc d’activació d’oficines, extret de la taula 1.2 de
l’annex 1 de l’RSCIEI

Activitat Fabricació i venda Emmagatzematge

Qs Ra qv Ra

MJ/m2 Mcal/m2 MJ/m3 Mcal/m3

Oficines
comercials

800 192 1,5 - - -
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Oficines
postals

400 96 1,0 - - -

Oficines
tècniques

600 144 1,0 - - -

• En aquest cas, el risc d’activació (Ra) el podem trobar en la taula 1.9, i com que només hi ha
una activitat és aquest: Ra = 1.

• L’enunciat diu que el coeficient de perillositat és baix i, per tant, el seu valor és 1.

• En aquest cas la superfície que ocupa l’activitat i la del sector és la mateixa, per tant, en la
fórmula s’ha de multiplicar i dividir pel mateix valor.

Qs =

∑i
1 qsi · Si · Ci

A
·Ra

Qoficina =
144 Mcal/m2 · 150, 6 m2 · 1

150, 6 m2
· 1 = 144 Mcal/m2

• Amb el resultat de la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, podem trobar el nivell
de risc intrínsec del sector d’incendi segons la taula 1.10.

Taula 1.10. Nivell de risc intrínsec d’incendi 2 (taula 1.3 de l’annex 1 de l’RSCIEI)

Nivell de risc Densitat de càrrega de foc ponderada i
corregida

Mcal/m2 MJ/m2

Baix 2 100 < Qs ≤ 200 425 < Qs ≤ 850

El nivell de risc intrínsec és baix (2).

1.2 Càlcul de la densitat de càrrega de foc general, ponderada i
corregida, d’un edifici

Un cop s’ha calculat la densitat de càrrega de foc (pel mètode de les masses o
tenint en compte la superfície) de cada activitat dels diferents sectors d’incendi
que hi pugui haver, si n’hi ha més d’un, s’ha de passar a calcular la densitat de
càrrega de foc de l’edifici industrial.

La fórmula que s’ha d’utilitzar en el càlcul de la densitat de càrrega de foc general,
ponderada i corregida, d’un edifici és la següent:

Qe =

∑i
1Qsi ·Ai∑i

1Ai

En què:

• Qe és la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de l’edifici
industrial (MJ/m2 o Mcal/m2). És més habitual treballar amb megacalories
dividides per metres quadrats, Mcal/m2.

• Qsi és la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de cada un dels
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Superfície de la indústria

Només es té en compte la
superfície construïda, i
excepcionalment la no
construïda quan s’utilitza per a
l’emmagatzematge.

sectors o àrees d’incendi (i) que componen l’edifici industrial (MJ/m2 o
Mcal/m2).

• Ai és la superfície construïda de cada un dels sectors o àrees d’incendi (i)
que componen l’edifici industrial, en m2.

Exemple d’aplicació de la densitat de la càrrega de foc de cada zona amb procés
diferent

Tenim un edifici de tres plantes de 500 m2 cada una. La primera i segona planta es
comuniquen mitjançant dues escales no protegides, la tercera és independent de les
anteriors ja que té una escala d’accés pròpia i els materials constructius l’aïllen com a
sector diferenciat.

A la primera planta tenim una petita botiga de material d’oficina, i a la segona, un magatzem
també de material d’oficina amb una alçària màxima d’emmagatzematge de 2,5 m, en
què els productes emmagatzemats ocupen el 75% de l’espai. A la tercera planta trobem
unes oficines comercials. Considerem que els materials combustibles tenen un grau de
perillositat per combustibilitat baix, i calculem la càrrega de foc, ponderada i corregida, i el
nivell de risc intrínsec de cada sector i de l’edifici:

• L’enunciat ens indica directament que tenim dos sectors d’incendi totalment diferenciats, d’una
banda la primera i segona planta, i d’una altra la tercera.

• En el primer sector d’incendi hem d’unir les dues fórmules, ja que tenim una part de venda i
una altra d’emmagatzematge.

• El 75% de l’espai de la segona planta està ocupat per material emmagatzemat, per tant
aquesta superfície és de 375 m2.

• La densitat de càrrega de foc i el risc d’activació de la primera i segona planta, els trobem en
la taula 1.2 de l’annex 1 de l’RSCIEI amb la definició de material d’oficina; de les columnes
de l’esquerra obtenim el valor de l’activitat de venda, i de les columnes de la dreta, els valors
de l’activitat d’emmagatzematge. Si ens fixem en el risc d’activació, és mitjà per a la venda
(valor 1,5) i alt per a l’emmagatzematge (valor 2), atès que el segon és més gran i supera el
10% de la superfície total del sector és el que agafem per aplicar al càlcul.

• La densitat de càrrega de foc i risc d’activació de la tercera planta es troben en la taula 1.2 de
l’annex 1 de l’RSCIEI, en la fila que diu “Oficines comercials”.

• El nivell de risc intrínsec de cada sector i de tot l’edifici el trobem en la taula 1.3 de l’annex 1
de l’RSIEI (taula 1.1).

Qs1 =
(168 Mcal/m2·500 m2·1)+(313 Mcal/m3·375 m2·2,5 m·1)

(500+500) m2 · 2 = 754, 87 Mcal/m2

Nivell de risc intrínsec del sector 1 = mitjà 5.

Qs2 =
192 Mcal/m2 · 500 m2 · 1

500
· 1, 5 = 288 Mcal/m2

Nivell de risc intrínsec del sector 2 = mitjà 3.

Qedifici =
(754,87 Mcal/m2·1000 m2)+(288 Mcal/m2·500 m2)

(1000+500) m2 = 599, 25 Mcal/m2

Nivell de risc intrínsec de tot l’edifici = mitjà 5.

1.3 Càlcul de la densitat de càrrega de foc general, ponderada i
corregida, d’un establiment industrial amb més d’un edifici

En cas que el nostre establiment industrial dugui a terme activitats en més d’un
edifici, ubicades en un mateix recinte, podem utilitzar la mateixa fórmula per al
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càlcul de la densitat de càrrega de foc d’un edifici. En aquest cas, hem de tenir
clar que, en comptes de parlar de sectors, parlem d’edificis diferenciats i hem de
considerar els espais lliures, com ara aparcaments, magatzems a l’aire lliure i patis
que pugui tenir el nostre establiment.

La fórmula que s’ha d’utilitzar en el càlcul de la densitat de càrrega de foc general,
ponderada i corregida, d’un establiment industrial és la següent:

QE =

∑i
1Qei ·Aei∑i

1Aei

En què:

• QE és la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de l’establiment
industrial (MJ/m2 o Mcal/m2). És més habitual treballar amb megacalories
dividides per metres quadrats (Mcal/m2).

• Qei és la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de cada un
dels edificis industrials (i) que componen l’establiment industrial (MJ/m2

o Mcal/m2).

• Aei és la superfície construïda de cada un dels edificis industrials (i) que
componen l’establiment industrial, en m2.

Exemple 1. Aplicació del càlcul de la càrrega de foc ponderada i corregida en un
establiment industrial amb diferents edificis

Tenim un establiment industrial que consta de dos edificis totalment independents. El primer
és un magatzem de peces metàl·liques amb una superfície de 1.000 m2. El segon és un
edifici destinat bàsicament a oficines comercials i zona de serveis per als treballadors, i té
en total una superfície de 600 m2. Tots dos edificis estan situats a l’interior d’un pati de
2.000 m2.

En fer el càlcul de la càrrega de foc ponderada i corregida de cada un dels edificis (tenint
en compte els diferents sectors), els valors resultants són de 550 Mcal/m2 (nivell de risc
intrínsec mitjà 5) i 222 Mcal/m2 (nivell de risc intrínsec mitjà 3), respectivament. Calculeu
el nivell de risc intrínsec i la càrrega de foc ponderada i corregida de tota l’empresa.

La superfície del pati s’ha de descartar, ja que es consideren pel càlcul les superfícies
construïdes i només es consideren les superfícies externes si es fan servir per a
emmagatzematge de productes combustibles i/o aparcament de vehicles.

Qs1 =
(550 Mcal/m2·1.000 m2)+(222 Mcal/m2·600 m2)

(1.000 +600) m2 = 427 Mcal/m2

El nivell de risc és mitjà 5, segons la taula 1.3 de l’annex 1 de l’RSCIEI (veure taula 1.1)

En els casos que hem d’esbrinar la Qs (la densitat de càrrega de foc, ponderada
i corregida, del sector o àrea d’incendi, i la qvi (la densitat de càrrega de foc que
hi ha en el sector d’incendi, de cada zona amb diferent tipus d’emmagatzematge,
el primer que hem de fer primer és buscar en la taula 1.2 (“Valors de densitat de
càrrega de foc mitjana de diversos processos industrials, d’emmagatzematge de
productes i risc d’activació associat”) de l’annex 1 de l’RSCIEI (taula 1.11). És
possible que no sempre trobem la definició de l’activitat com ens la defineix el
client o el CNAE (codi nacional d’activitats). En aquest cas haurem de cercar el
seu equivalent més proper.
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Taula 1.11. Densitat de càrrega de foc i risc d’activació de les activitats d’aquesta indústria, extret de la
taula 1.2 de l’annex 1 de l’RSCIEI

Activitat Fabricació i venda Emmagatzamatge

Qs Ra qv Ra

MJ/m2 Mcal/m2 MJ/m3 Mcal/m3

Oficines
comercials

800 192 1,5 - - -

Restaurants(1) 300 72 1,0 - - -

Aparcaments,
edificis

200 48 1,5 - - -

Estampat
de metalls

100 24 1,0 - - -

Oficina
tècnica

600 144 1,0 - - -

Lavabos(2) - - - - -

Conserves 40 10 1,0 372 89 1,0

Caixes de
fusta

1.000 240 2,0 600 144 1,5

Calderes,
edificis de

200 48 1,0 - - -

Exemple 2. Aplicació del càlcul de la càrrega de foc ponderada i corregida en un
establiment industrial amb diferents edificis

Col·laborem en elaborar el pla d’autoprotecció d’una indústria i, ens demanen fer el càlcul
del nivell de risc intrínsec d’incendi per verificar que s’adapta a la normativa i, en cas
contrari, proposar les accions necessàries per adaptar-lo. Trobem el nivell de risc intrínsec
dels diferents sectors i edificis, i de la totalitat de l’empresa, a partir del coneixement de la
càrrega de foc ponderada i corregida en Mcal/m2.

Aquesta empresa està destinada a l’elaboració de confitats i està dividida en diferents
edificis:

• Edifici 1. Està dividit en dos sectors d’incendi totalment diferenciats. A la primera planta hi ha
oficines comercials de 550 m2, més un menjador per als treballadors de 230 m2. A la planta
baixa hi ha el garatge de l’empresa, que ocupa una superfície de 780 m2.

• Edifici 2. Està destinat a la fabricació per estampació i serigrafia de llaunes i pots de vidre.
És un únic sector d’incendi. La superfície destinada a la producció és de 400 m2, amb una
oficina tècnica de 10 m2 i uns lavabos de 50 m2.

• Edifici 3. Està destinat a l’envasat dels confits, amb una superfície destinada a la producció
de 1.200 m2. La part destinada a emmagatzematge ocupa una superfície de 3.000 m2 (dels
quals 2.000 m2 estan destinats a productes emmagatzemats fins a una alçària de 4 m, i la
resta són passadissos). Aquestes llaunes i pots de vidre estan emmagatzemades en caixes
de fusta que poden arribar a ocupar un volum de 6.000 m3 (només en fusta).

• Edifici 4. És un edifici destinat a les calderes de l’empresa i ocupa una superfície de 30 m2.

En aquest exercici podem fer servir totes les fórmules comentades al llarg d’aquest nucli
d’activitat. Extraiem les dades de la (taula 1.11). Dintre de les opcions d’activitat de l’annex
1 de l’RSCIEI, trobem com a equivalent més proper l’activitat de “Conserves”.

Resolució de l’edifici 1:

Qs =

∑i
1 qsi · Si · Ci

A
·Ra

Qs1−edifici1 =
(192 Mcal/m2·550 m2·1)+(72 Mcal/m2x230 m2·1)

(550+230) m2 · 1, 5 = 234, 92 Mcal/m2
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Qs2−edifici1 =
(48 Mcal/m2·780 m2·1)

780 m2 · 1, 5 = 72 Mcal/m2

Qe =

∑i
1 Qsi ·Ai
∑i

1 Ai

Qedifici1 =
(234,92 Mcal/m2·780 m2)+(72 Mcal/m2·780 m2)

(780+780) m2 = 153, 46 Mcal/m2

Resolució de l’edifici 2:

Qs =

∑i
1 qsi · Si · Ci

A
·Ra

Qedifici2 =
(24 Mcal/m2·400 m2·1)+(144 Mcal/m2·10 m2·1)+0

(400+10+50) m2 · 1 = 24, 0 Mcal/m2

Resolució de l’edifici 3:

Qs =

∑i
1 qsi · Si · Ci

A
·Ra

Qs =

∑i
1 qvl · si · hi · Ci

A
·Ra

Qedifici3 =
(10 Mcal/m2·1.200 m2·1)+(89 Mcal/m3·2.000 m2·4 m·1)+(144 Mcal/m3·6.000 m3·1)

(1.200+3.000) m2 · 1, 5

Qedifici3 = 567, 14 Mcal/m2

Resolució de l’edifici 4:

Qs =

∑i
1 qsi · Si · Ci

A
·Ra

Qedifici4 =
(48 Mcal/m2·30 m2·1)

30 m2 · 1 = 48 Mcal/m2

Resolució de tota la indústria:

QE =

∑i
1 Qei ·Aei
∑i

1 Aei

Qtotal =
(153,46 Mcal/m2·1.560 m2)+(24 Mcal/m2·460 m2)+(567,14 Mcal/m2·4.200 m2)+(48 Mcal/m2·30 m2)

(1.560+460+4.200+30) m2

Qtotal = 421 Mcal/m2

El nivell de risc és mitjà 5, segons la taula 1.3 de l’annex 1 de l’RSCIEI (veure taula 1.1)
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En aquest apartat us
introduirem en un senzill
programa que us permetrà
introduir-vos en l’edició de
plànols.

2. Edició de plànols. QCad

El coneixement de les normatives constructives per analitzar els riscos inherents
a la construcció per poder valorar o participar en el disseny del recorregut
d’evacuació i per saber com i on s’han de col·locar els elements d’autoprotecció
és evident que resulta de molta utilitat a un prevencionista. Aquests coneixements,
juntament amb els altres comuns de prevenció que estudiem a la resta de crèdits
del Cicle Formatiu de Grau Superior en Prevenció de Riscos Professionals, es
materialitzen en els plans de prevenció, els plans d’emergència i, si escau, en els
plans d’autoprotecció.

El contingut d’aquesta documentació es basa en la definició dels procediments
que s’han de seguir i en l’establiment dels elements materials de protecció que
s’han d’utilitzar. Aquests textos escrits s’han de complementar necessàriament
amb plànols per contextualitzar l’espai físic al qual es refereixen els documents
i per situar dins d’aquest espai els mitjans de protecció, extinció i evacuació al
centre de treball, tant a nivell d’edifici com en la resta d’instal·lacions i espais que
hi intervenen (per exemple, un punt de trobada exterior o un espai de circulació
de vehicles a l’aire lliure dintre del recinte de l’empresa).

Si bé en una avaluació de riscos o en un pla d’emergència seran necessaris els
plànols per il·lustrar el contingut i situar els elements de protecció, quan parlem
del pla d’autoprotecció aquesta necessitat es converteix en requisit legal.

Així, segons l’Annex II, sobre contingut mínim del pla d’autoprotecció (PAU)
de l’RD 393/2007, com a mínim, un PAU han de contenir:

• Un pla de situació, comprenent l’entorn proper urbà, industrial o natural en
què figurin els accessos, les comunicacions...

• Plànols descriptius de totes les plantes dels edificis, de les instal·lacions i
de les àrees on es porta a terme l’activitat.

• Plànols d’ubicació per plantes de tots els elements i/o instal·lacions de risc,
tant els propis com els de l’entorn.

• Plànols d’ubicació dels mitjans d’autoprotecció, d’acord amb la normativa
UNE.

• Plànols de recorreguts d’evacuació i àrees de confinament, reflectint el
nombre de persones que cal evacuar o confinar per àrees segons els criteris
fixats en la normativa vigent.

• Plànols de compartimentació d’àrees o sectors de risc.

Un problema que un prevencionista troba molt sovint és que, en empreses
industrials antigues, els plànols de la planta no estan en cap format, ja que s’han
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Podeu consultar l’RD
393/2007 a la secció

“Referències” del web del
mòdul.

Programari de CAD

Es coneix com a CAD (de
l’anglès computer aided design
-disseny assistit per ordinador-)
el programari destinat a assistir

el disseny en tasques
d’enginyeria, arquitectura i altres

àmbits que hi estan relacionats.

perdut, perquè s’han fet malbé amb el temps o perquè l’arquitecte no els va donar
a l’industrial en el seu moment. Sol passar el mateix en activitats familiars o de
petita entitat de serveis o venda, en què els locals han passat a mans de diferents
propietaris o llogaters, i fins i tot són en edificis de certa antiguitat.

Un altre problema amb el qual ens podem trobar és que els plànols antics només
els tinguem disponibles en paper i, per tant, que siguin difícils de modificar. Es
pot solucionar aquest problema fent una còpia d’aquests plànols i, posteriorment,
col·locant-hi adhesius identificadors dels diferents elements de protecció i del
recorregut d’evacuació. Això podria ser vàlid com una mesura provisional només
en alguns casos, ja que s’hauria de revisar si s’han fet actuacions per modificar
els elements estructurals (passadissos, portes...) per augmentar la seguretat de
l’empresa, o altres actuacions que hagin modificat els plànols originals.

A més, al llarg del temps és fàcil que s’hagin fet modificacions rellevants a les
instal·lacions que afectin recorreguts d’evacuació o altres elements de seguretat,
com el canvi de lloc dels transformadors o dels quadres elèctrics, la instal·lació
de calderes i conduccions d’aire o similars, i fins i tot actuacions que poden haver
modificat la sectorització del risc.

Les empreses i els serveis de prevenció que, en aquests projectes de creació
o modificació de plans d’emergència i evacuació o de PA, han pogut disposar
d’un delineant han permès al prevencionista centrar-se en els aspectes tècnics del
projecte. Així, el delineant ha introduït les modificacions en els plànols que el
prevencionista li ha indicat segons el seu estudi. En altres casos, el treball d’edició
de plànols s´externalitza a un especialista en delineació. Em ambdós casos cal una
coordinació entre els dos professionals.

Quan el mateix prevencionista té la competència de crear i editar plànols, eliminem
la necessitat de coordinar dos treballs diferents; per tant, sense ser estrictament
matèria de prevenció, la creació i l’edició de plànols és un contingut rellevant per
a la vostra ocupabilitat i professionalització com a prevencionistes.

Per a un prevencionista, tenir coneixements de dibuix tècnic suposa un valor
afegit. Aquest coneixement pot ser útil tant si treballeu més habitualment en la
confecció dels ja mencionats plans d’emergència i/o autoprotecció com si treballeu
en assessorament preventiu de manera genèrica, ja que sempre és recomanable,
quan no necessari, que la documentació que feu estigui acompanyada de plànols
de situació o plànols d’alçada, per poder il·lustrar les mesures de prevenció
disposades sobre els treballs en un edifici, procediments de treball especials
(per exemple, quan s’especifiquen rutes de circulació), projectes d’adequació de
maquinària...

En l’actualitat, la utilització de programes informàtics per a l’elaboració i edició
de plànols ha facilitat la feina i ha posat a l’abast de tothom eines relativament
senzilles per fer-la.
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Saber interpretar un plànol

Qualsevol prevencionista que
faci un pla d’emergències o
d’autoprotecció ha de tenir
coneixements bàsics de dibuix
tècnic o d’interpretació de
plànols.

L’especialització del prevencionista fa que aquest, si es dedica a fer plans
d’autoprotecció de certa entitat, hagi de fer treballs amb programes CAD o
similars, de disseny assistit per ordinador.

En l’actualitat existeix una oferta molt amplia de programes CAD en el mercat,
tant de dues com de tres dimensions (2D i 3D).

Molts d’aquests programes ofereixen la possibilitat de treballar totes dues dimen-
sions i totes tres dimensions; però, si som pràctics, a un prevencionista només
li interessen les dues dimensions, ja que els plànols de planta dels edificis o
establiments solen ser un alçat en 2D.

Un dels programes que hi ha en el mercat és el QCad, que es troba en el sistema
operatiu lliure Linkat. Encara que és poc potent és ideal per començar a conèixer
els programes de disseny assistit per ordinador 2D. El concepte de treball i de la
iconografia de tots dos programes és molt semblant, com qualsevol d’aquest tipus.

Tots els programes de disseny per ordinador tenen multitud de funcions. En realitat
s’ha de ser especialista i expert en la matèria per poder-ne treure tot el rendiment,
però per a la feina que ha de fer un prevencionista només cal tenir instruccions
bàsiques de dibuix, de modificació dels elements i de gestió de la informació.

2.1 Interpretació de plànols

Un prevencionista no té perquè ser un delineant, ni de bon tros, però ha de
tenir quatre conceptes i normes bàsics per poder modificar un plànol amb certa
coherència.

Primer de tot, cal dir que els plànols de recorregut d’evacuació i de situació dels
mitjans d’extinció, entre altres coses, són plànols anomenats de planta, en què
bàsicament la vista de la secció de la planta és com si fos una vista aèria de l’edifici,
del qual s’ha tret el sostre, com per exemple els plànols de situació a l’hora de
comprar un pis.

En la figura 2.1 podem veure un exemple de plànol de planta d’un edifici, en
què es distingeixen perfectament les escales (part inferior esquerra), les portes
(formant 90º amb les parets i fent un radi d’un quart de circumferència) i les
finestres (la paret es fa més estreta).

Les qüestions importants de la nostra representació s’han de comentar en una
llegenda, que no deixa de ser un quadre resum de les icones que introduïm:
extintor, BIE, recorregut d’evacuació...
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Un DIN A4 és un foli normal
que mesura 297 mm x 210

mm, un DIN A3 té les
dimensions doblades de
l’anterior, i un DIN A2 fa

dues vegades un DIN A3.

Figura 2.1. Exemple de plànol de planta

El gruix de les línies de representació indiquen la importància de l’element dibui-
xat i de la seva visualització en aquella vista; per tant, una línia gruixuda serveix
per representar arestes vistes, i una línia fina per representar cotes, ombrejats,
línies de referència o línies de cotes, entre altres. Les línies discontínues, marcades
amb traços i punts o amb traços sols, ens indiquen que són línies auxiliars, com
eixos, línies ocultes, peces adjacents...

Habitualment, els textos utilitzats en un plànol amb format DIN A4 o DIN A3
tenen una alçària que oscil·la entre els 2,5 i els 7 mm. Aquests formats són els més
utilitzats a l’hora de representar recorreguts d’evacuació. També és recomanable
el DIN A3 i, excepcionalment, el DIN A2.

Les escales de reducció més habituals utilitzades en la construcció són 1:10, 1:100
i 1:1.000, en què el dividend ens indica la mida del dibuix, i el divisor, la mida
real.

Els plànols dels plans d’emergències han de seguir les normes gràfiques de
dibuix tècnic, i és recomanable que tinguin les característiques següents:

• Format DIN A3, ja que en un altre format de dibuix el plànol o és massa petit
per poder-lo interpretar correctament o és massa gran per poder-lo observar
completament, a banda dels inconvenients que suposen els plecs.

• Escala 1:500 o, excepcionalment, més reduïda, si les dimensions del dibuix
ho exigeixen. Hem de pensar que els plànols són en planta de construcció,
que és una escala normalitzada, i la reducció ens permet veure correctament
les dimensions de l’edifici, establiment o àrea.
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Linkat i QCad

El QCad és un programari lliure
per al sistema operatiu Linux, i
el podeu descarregar en el seu
web: linkat.xtec.cat.

2.2 Conceptes bàsics del programa de disseny QCad

La Generalitat de Catalunya té un sistema operatiu basat en el Linux anomenat
Linkat. Els programes o software d’aquest sistema operatiu són de programari
lliure, per tant els pot utilitzar qualsevol persona que els tingui instal·lats. Un dels
programes que té el Linkat és el QCad.

QCad és una aplicació gratuïta de codi obert per al disseny assistit per ordinador
(CAD) en dues dimensions (2D). QCad permet crear dibuixos tècnics com plànols
d’edificis, interiors, peces mecàniques o esquemes i diagrames, i funciona en
Windows, macOS i Linux. El codi font de QCad es publica sota la GPL, una
de les llicències de codi obert més conegudes.

Alguns dels avantatges que té el QCad són:

• És programari lliure de llicència oberta i gratuït.

• És relativament fàcil de fer servir si se segueixen les instruccions.

• Disposa de manuals d’ús i de tutorials.

• Funciona de manera similar a la majoria de programes de disseny assistit
per ordinador en 2D.

2.2.1 Entorn QCad

La manera de treballar en QCad es basa en l’ús de les barres d’eines, en els menús
desplegables i en la línia de comandament.

Un cop que entrem en l’aplicació es crea una nova sessió de dibuix i s’obre la
pantalla principal o editor de dibuix. Inicialment, el nom del dibuix denominat
per QCad és document sense nom, que es canvia per un altre quan l’usuari ho
considera convenient. En la figura 2.2 podem veure la presentació de la pantalla
de treball de l’editor de dibuix.
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Figura 2.2. Pantalla principal del QCad

En el programa podem observar diferents àrees de treball:

• Àrea gràfica o de dibuix. Apareix amb fons de color negre, és la zona
central de la pantalla i la que ocupa més extensió, i com el seu nom indica
està destinada a la realització de dibuixos.

• Barra de menús. Està situada en la part superior de la pantalla, i si cliquem
en les diferents opcions de menú (Fitxer, Editar, Veure...) s’obren submenús
que contenen la gran majoria de comandaments i utilitats del QCad.

• Barra d’eines estàndard. Està situada just a sota de la barra de menús.
Aquí apareixen les ordres i opcions utilitzades més habitualment pels
usuaris del programa, com poden ser zooms, Obrir i desar fitxer, Retallar,
Copiar...

• Eines Cad. Estan situades en la part esquerra de la pantalla. Aquí hi ha un
seguit d’icones i submenús que ens deixen utilitzar ordres de dibuix, de text,
d’acotació, de modificació...

• Línia de comandaments. Està situada en la part de sota de la pantalla. És
una finestra de color blanc que mostra les sol·licituds del comandament en
execució, i en la línia que diu Comandament podem introduir l’ordre que
necessitem en aquell moment, si no volem utilitzar les icones de les eines
Cad o les opcions de la barra de menús.

• Llista de capes. Està situada en la part dreta de la pantalla, el fons és de
color blanc, i aquí es poden visualitzar totes les capes que hi ha en el dibuix,
esborrar-les, modificar-les, activar-les...
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Treballar amb ordres
d’edició o modificació agilita
la feina del delineant.

Ajudes a l’hora de treballar

Totes les barres d’eines (Estàndard, Comandament, Llista de capes...) es poden
activar o desactivar quan es vol. En cas de desactivar-les totes, només ens queda
la pantalla gràfica i la barra de menús. Aquesta activació o desactivació es pot fer
mitjançant la Barra de menús \Veure \Barres d’eines, o si situant-nos damunt de
la barra de menús o qualsevol altra icona i fent clic en el botó dret del ratolí.

La tecla de funció F1 ens obre la pantalla d’ajuda del programa, on podem resol-
dre dubtes d’utilització d’ordres o qualsevol altre coneixement que necessitem del
programa.

Si posicionem el cursor del ratolí damunt d’una icona i esperem durant un segon,
apareix una breu explicació del que fa aquesta instrucció.

Com podem veure en la figura 2.3, molts comandaments del programa obren el que
s’anomena quadres de diàleg, que mostren totes les opcions que tenen i permeten
gestionar-les d’una manera més ràpida i intel·ligible.

Figura 2.3. Quadre de diàleg d’atributs de capa

Una cosa que cal tenir en compte a l’hora de treballar amb un programa de
dibuix és que es pot fer una figura dibuixant-ne el contorn com si utilitzéssim
un llapis; però no és la manera habitual de treballar, ja que tenim ordres d’edició
o modificació molt potents.

Així, doncs, moltes vegades podem començar un dibuix a partir de dues línies,
una d’horitzontal i una altra de vertical, i posteriorment copiar, retallar..., fins a
obtenir la figura que volem. Com en l’exemple de la figura 2.4, en què veiem,
a l’esquerra, dues línies de partida; en el centre, aquestes línies copiades a la
distància volguda, i a la dreta, la figura que es volia fer retallant les parts sobrants.
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Figura 2.4. Procés de creació d’una figura geomètrica

Si ens col·loquem amb el cursor en qualsevol part de la pantalla gràfica de dibuix,
i movem la roda del ratolí, podem ampliar o reduir la imatge des del punt en què
el punter està situat.

Un objecte es pot seleccionar si hi cliquem al damunt directament amb el cursor. Si
cliquem amb el cursor en una part de la pantalla gràfica en què no hi ha cap element
dibuixat i arrosseguem (prement el botó esquerre del ratolí) cap a l’esquerra,
qualsevol objecte que estigui tot o en part dins d’aquesta finestra queda seleccionat;
però si arrosseguem d’esquerra a dreta, només seleccionem els elements que estan
totalment dins de la finestra generada de color verd.

QCad pot treballar amb quatre tipus de coordenades, les cartesianes absolutes,
les cartesianes relatives, les polars absolutes i les polars relatives:

• Cartesianes absolutes: són les coordenades X i Y referides a l’origen de
coordenades (0,0) d’un sistema cartesià.

• Cartesianes relatives: són les coordenades X i Y referides a l’últim punt
que s’ha introduït. Les coordenades sempre han d’anar precedides pel
caràcter @ si volem que es refereixin a l’últim punt.

• Polars absolutes: són les coordenades que s’indiquen mitjançant la distàn-
cia a l’origen de coordenades, i l’angle del vector de distància en el pla X-Y.
En aquest cas, tots dos valors (distància i angle) han d’anar separats pel
caràcter menor (<).

• Polars relatives: són les coordenades que s’indiquen mitjançant la distància
i l’angle respecte a l’últim punt introduït. Els valors han d’estar precedits
pel símbol @ i separats entre ells pel símbol menor que (<).

Exemple de coordenades a QCad

• Exemple de cartesianes absolutes. Especifiqueu el primer punt: 23,50 respecte a 0, 0 de
la plantilla de dibuix, aquest punt s’introdueix en 23 unitats en X i en 50 unitats en Y.

• Exemple de cartesianes relatives. Especifiqueu el punt següent: @23,50 respecte a l’últim
punt. Aquest punt s’introdueix en 23 unitats en X i en 50 unitats en Y.

• Exemple de polars absolutes. Especifiqueu el punt següent: 23,50 respecte a zero, zero de
la plantilla de dibuix. Aquest punt està a una distància de 23 unitats i amb un angle de 50°.
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La barra de menús està
situada en la part superior
de la pantalla de treball del
QCad.

• Exemple de polars relatives. Especifiqueu el punt següent: @23,50 respecte a l’últim punt.
Som a una distància de 23 unitats amb un angle de 50°.

Les prestacions de les diferents opcions que tenen els menús desplegables de la
barra de menús o les icones responen als criteris següents:

• Una fletxa triangular a la dreta (inferior o al mig) indica que es pot desplegar
un altre menú.

• Les lletres e minúscula que podem trobar a la dreta ens fan d’accés directe
a aquesta funció, sense haver-nos de desplaçar per dins del menú.

• Tres punts seguits ens indiquen que l’opció va a parar a un quadre de diàleg.

En cas que tinguem una equivocació o no sapiguem continuar, podem prémer la
tecla Esc del teclat (part superior esquerra) per anul·lar l’ordre o instrucció que
estàvem donant.

Els arxius es desen amb l’extensió dxf ; per tant, si els volem obrir amb un
altre programa de disseny hem de tenir en compte que s’han d’obrir amb l’opció
d’aquesta extensió.

2.2.2 Comandaments segons la barra de menús

La barra de menús està dividida en catorze menús, les opcions més importants
dels quals analitzarem ràpidament. Els menús de guions i ajuda no s’expliquen
en aquest llibre, ja que, d’una banda, podem utilitzar l’ajuda amb la tecla de funció
F1, i els guions no són pràctics per al cas que ens ocupa (seria complicar aquestes
nocions bàsiques).

Menú ’Fitxer’

El menú Fitxer s’encarrega de gestionar la informació del fitxer. Per exemple pot
crear un nou fitxer, obrir un fitxer ja fet, desar el fitxer en curs, exportar-lo a un
altre sistema, imprimir-lo, i també inclou l’opció de sortir del programa.

Es poden activar totes les icones del menú Fitxer i veure-les en la pantalla
mitjançant l’opció de la barra d’eines del menú Veure.

Menú ’Edita’

El menú Edita és un menú típic en qualsevol programari, que inclou les ordres
d’edició de desfer les últimes accions, refer el que s’ha desfet, retallar, copiar,
enganxar (amb referència o sense). Però té dues opcions força importants tant per
al format de l’aplicació com per a les característiques del dibuix que hem de fer.
Aquestes opcions són les següents:
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• Preferències de l’aplicació. En aquest apartat podem canviar l’idioma del
programa, els colors, les unitats per defecte (mil·límetre, metre, polzada...)...
En la figura 2.5 podem veure el quadre de diàleg que trobem quan cliquem
sobre aquesta opció.

Figura 2.5. Quadre de diàleg de Preferències de l’aplicació

• Preferències del dibuix actual. Podem introduir valors com el format del
full on s’imprimirà, la unitat principal del dibuix, si activem o no la reixa,
valors de les cotes (altura de text, tipus de fletxa o marca, decimals...).

Menú ’Visualitza’

El menú Visualitza, en les deu primeres opcions, ens serveix per activar la reixa
de fons, ampliar, reduir, veure una part, tornar a la vista prèvia..., per tant, tenir
a disposició les opcions de zoom respecte al dibuix. Cal recordar que hi ha una
barra d’eines que s’anomena Vista que té les icones d’aquestes opcions, i per tant
podem treballar directament amb aquestes icones.

Una opció del menú Visualitza és la d’activar o desactivar la Barra d’estat, que
se situa a la part inferior de la pantalla i ens indica la posició del cursor en cada
moment en coordenades cartesianes i polars, i quantes entitats hi ha seleccionades.

Una altra opció del menú Visualitza és la barres d’eines que ens dóna en un
submenú on podem activar o desactivar totes les icones, línies de comandament...,
que poden omplir la pantalla.

L’última opció del menú Visualitza és Passar a la línia d’ordres, que ens guia
directament a la línia de comandament perquè pugem escriure directament el nom
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Per confirmar una opció de
dibuix...

...i que aquesta opció no es
repeteixi, com en el cas de línia
(demana final de línia un rere un
altre), cal prémer el botó dret del
ratolí.

d’una opció (en anglès) o introduir una dada numèrica. És millor situar-se en
aquesta línia amb el ratolí.

Menú ’Selecciona’

El menú Selecciona té diferents opcions que podem utilitzar per seleccionar els
objectes dibuixats en la pantalla gràfica. Té deu opcions i entre elles destaquen
les següents: Selecciona-ho tot, (De) Selecciona una entitat, (De) Selecciona el
contorn.

Cal recordar que la manera més ràpida per seleccionar entitats és utilitzant
el cursor del ratolí, fent clic directament sobre l’objecte o obrint una finestra
arrossegant el ratolí.

Menú ’Dibuixa’

El menú Dibuixa té deu opcions, set de les quals són pròpiament de dibuix, i cada
una d’aquestes set s’obren en un submenú amb les diferents varietats que podem
utilitzar. Les altres tres opcions són la de Text (amb un quadre de diàleg en què
podem modificar la font, l’alçada, posar símbols...), la d’Ombrejat (per ratllar o
ombrejar un contorn tancat determinat amb diferents patrons) i la d’inserir una
imatge des d’un arxiu extern amb format bmp, jpg, entre altres.

Les icones de dibuix estan representades en la barra d’eines Cad, on de dalt a baix
i d’esquerra a dreta identifiquem les opcions de Punt, Línia, Arc, Cercle, El·lipse,
Spline, Polilínia, Text, Cotes (no de dibuix), Ombrejat i Inserir imatge.

Icones de la barra d’eines Cad.

Cal indicar que totes aquestes ordres les podem trobar habitualment a l’esquerra
de la pantalla, en les icones de les eines Cad, per tant l’accés és molt més ràpid
que mitjançant el menú de text.

Si, per exemple, premem l’opció de línia apareix el menú següent, on podem fer
una línia de diferents formes, com mostra el menú gràfic de línies i polígons, de
dalt a baix i d’esquerra a dreta, tenim dos punts, un punt i un angle, horitzontal,
vertical, rectangle, bisectriu, paral·lela, paral·lela mitjançant un punt, punt i
tangent, tangent-tangent, ortogonal, angle relatiu, polígon amb centre i vèrtex,
polígon vèrtex-vèrtex i línia a mà alçada.

Menú gràfic de línies i polígons.

Un cop seleccionada una de les opcions de línia, en el mateix lloc ens apareixen
una sèrie d’icones que ens serveixen per situar-la en el dibuix, com per exemple
sobre la reixa, en un extrem d’un altre element, en el centre d’un cercle, en el
punt mig... Fins i tot podem restringir la posició de l’element ortogonalment,
verticalment..., perquè la línia es mantingui sempre en les posicions indicades.
Aquestes opcions són molt importants per facilitar el dibuix.
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En el menú Modifica podem
trobar les eines que més

han ajudat a treballar amb
un programa Cad.

Menú ’Modifica’

És molt important que ens fixem
que un cop seleccionat l’objecte

o objectes que volem editar, hem
clicar en la fletxa de color negre

que assenyala cap a la dreta, sota
la barra d’eines Cad que trobem

a l’esquerra de la pantalla.

Menú ’Cota’

Des del punt de vista del prevencionista les cotes no són relativament importants,
ja que, en principi, serveixen per indicar la distància, l’angle, el radi..., que pot
tenir un element o que hi ha entre elements. De totes maneres, va bé conèixer per
sobre les diferents opcions.

Si mirem el menú d’acotació, podem veure les diferents ordres d’acotació que ens
subministra el programa.

Menú d’acotació.

Menú ’Modifica’

El menú Modifica és un dels més importants del programa de dibuix, ja que, com
hem dit, la potència dels programes de disseny assistit per ordinador rau en la
rapidesa a què es pot editar i modificar qualsevol entitat, per tant amb aquestes
eines executem molt ràpidament el procés de construcció d’un dibuix.

Menú Modifica.

• L’opció Mou/Copia fa una còpia de l’element o elements seleccionats. Un
cop seleccionats els objectes en la línia de comandaments se’ns demana el
punt de referència, que és el punt base per fer el desplaçament o còpia, es fa
amb el ratolí i, si es vol, amb algunes de les opcions de restricció o forçat.
A continuació, ens demana que especifiquem el punt de destinació; per tant,
hem d’actuar de la mateixa manera per dir on volem fer la còpia. Un cop
fet l’anterior, surt una pantalla de diàleg que ens demana què volem fer amb
aquest objecte, si volem eliminar l’original o conservar-lo, i si en comptes de
fer una còpia en volem fer diverses. En aquest cas, hem d’indicar el nombre
de còpies que volem fer sense comptar l’original. A més, les còpies poden
agafar els atributs actuals i/o la capa actual.

• L’opció Gira fa girar un element al voltant d’un punt determinat; a més
pot fer còpies de l’element o elements originals amb un angle determinat.
Primer de tot, ens demana seleccionar l’objecte de referència, en segon
lloc ens demana que especifiquem el punt de referència a partir del qual
l’objecte seleccionat rotarà, en tercer lloc s’obre una pantalla de diàleg que
ens demana si volem eliminar o conservar l’original (per tant, tindrem dos
elements), o si volem fer còpies múltiples. També ens demana l’angle de
rotació i ens deixar triar les opcions d’utilitzar els atributs actuals de dibuix
i la capa actual.

• L’opció Escala ens demana els mateixos passos que l’opció Rota; l’única
diferència apareix en la pantalla de diàleg, que ens demana si volem
mantenir l’original o fer còpies múltiples, com en l’apartat anterior, però
també ens demana el factor d’escala, si mantenim proporcions, si el factor
d’escala en Y és diferent, i si actualitzem l’objecte amb els atributs i/o la
capa actual.

• L’opció Simetria, com el nom indica, fa un element o elements simètrics
respecte als elements seleccionats a partir d’un eix de simetria. Primer de
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Roteu a dos

Roteu a dos és una ordre poc
pràctica i poc utilitzada, per tant
no és recomanable treballar-hi si
no coneixem perfectament la
resta d’instruccions del
programa.

tot ens demana que seleccionem l’element o elements, en segon lloc ens fa
especificar el primer punt de simetria, en tercer lloc hem d’especificar el
segon punt de l’eix de simetria, en quart lloc surt una finestra de diàleg que
ens permet escollir entre deixar l’original o conservar-lo, i/o actualitzar la
simetria amb els atributs i/o capa actuals.

• L’opció Mou i gira, com sempre, un cop seleccionats els objectes, ens
demana que especifiquem el punt de referència, després ens demana el punt
de destinació (que pot ser el mateix que el punt de referència) i, seguidament,
se’ns obre la finestra de diàleg, i ens demana si volem eliminar l’original o
el volem conservar, o si volem fer còpies múltiples, en quin angle girem
l’objecte, i si utilitzem els atributs actuals i/o la capa.

• L’opció Retalla retalla diferents elements a partir d’una entitat seleccionada,
que és l’aresta de tall. Primer de tot demana que seleccionem l’entitat límit
(element o línia de tall), en segon lloc ens demana que seleccionem l’entitat
que s’ha de retallar (retalla la banda que no hem marcat respecte a l’aresta),
i així successivament va preguntant fins que sortim de l’opció amb Esc, ja
que si premem el botó dret del ratolí ens torna a demanar una altra vegada
l’entitat límit que s’ha de retallar.

• Retalla dos serveix per retallar dues entitats que es creuen a la vegada, i la
zona en què s’han seleccionat manté tots dos elements. En primer lloc, ens
demana que seleccionem la primera entitat que s’ha de retallar i, després,
que seleccionem la segona entitat per retallar.

• Estira serveix per allargar elements arrossegant-los amb el ratolí. Hem
de fer una finestra de selecció i, per tant, primer ens demana la primera
cantonada, després la segona cantonada, en tercer lloc ens demana que
especifiquem un punt de referència i, a partir d’aquest punt, arrosseguem
per estirar els objectes seleccionats en la finestra anterior, per acabar hem
de prémer el botó esquerre del ratolí.

• L’opció Aixamfrana serveix per unir els costats de dues entitats. En primer
lloc ens demana que seleccionem una entitat; després, que seleccionem
la segona entitat (segons en quin costat indiquem la segona entitat ens fa
el xamfrà cap a una direcció o cap a una altra). Per sortir de l’ordre cal
prémer dues vegades el botó dret del ratolí, ja que, si no, ens demana
contínuament entitats per fer el xamfrà. És una opció poc potent respecte a
altres programes, perquè no deixa indicar de quants graus volem l’angle o
a quina distància comença el xamfrà respecte a l’extrem dels dos elements.

• L’opció Arrodoneix fa exactament el mateix que l’opció anterior, el xamfrà;
però en aquest cas la unió de les dues entitats es fa mitjançant un petit radi,
que tampoc no podem especificar.

• Divideix és una opció que parteix una línia entre els punts que marquem.
Aquesta partició no es veu a simple vista, però un cop hem marcat dos punts
la línia s’ha convertit en dues línies independents (el primer punt és per
indicar l’entitat, el segon punt per indicar el lloc del tall).
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Esborrar un element

En el programa QCad és pot
esborrar un element

seleccionant-lo i posteriorment
prement el botó Supr del teclat.

Sempre que utilitzem
qualsevol opció del menú
Força, obliguem l’element

que estem dibuixant a
complir aquesta condició

per força.

• L’opció Propietats pot modificar les característiques d’un element. Primer
de tot ens demana de quina entitat volem saber les propietats, i després
apareix una finestra de diàleg que ens indica les propietats de l’element i
ens permet modificar-les. Com podem veure en la figura 2.6, en el cas d’un
cercle ens indica la capa, el color, el gruix de línia, el tipus de línia, el centre
en x i y, i el radi.

Figura 2.6. Pantalla de diàleg de les propietats d’un cercle

• Atributs és una opció igual que Propietats, però només ens demana la
capa, el color i el gruix de línia, per tant és menys potent. Cal seleccionar
l’element abans d’entrar l’ordre.

• Suprimeix permet esborrar elements. Cal seleccionar els elements abans
d’entrar l’ordre.

• Descompon serveix per explotar un element o un conjunt d’elements que
estan relacionats entre si, com pot ser un bloc, cotes (separar línia de cota,
del text, de les fletxes)...

• Descompon el text en lletres: si seleccionem un text i posteriorment
seleccionem aquesta opció tot el text queda totalment desagrupat per lletres.
Aquesta funció té poca utilitat.

Menú ’Força’

En el menú Força trobem una sèrie d’opcions que poden fixar l’element que estem
editant o dibuixant en una posició determinada o en un punt determinat, com
pot ser la intersecció de dues línies, el centre d’un cercle, el final d’una línia...
Un exemple és la restricció a posicionar l’element a l’extrem d’una altra entitat,
que ens indica fixar l’element que estem dibuixant en l’extrem d’un altre element
dibuixat amb anterioritat.

Restricció a posicionar l’element a
l’extrem d’una altra entitat.

Menú ’Mesura’

Moltes vegades hem de saber la distància dels recorreguts d’evacuació, o entre
extintors, o de l’àrea d’un sector d’incendi; per tant, el menú Mesura ens serveix
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Trobareu la figura 2.2 al
punt “Entorn QCad”, a
l’inici d’aquest apartat.

per rebre informació dimensional que ens interessa. Dins d’aquest menú tenim les
opcions de distància d’un punt a un altre, distància d’una entitat a un punt, l’angle
entre dues línies, la longitud total de les entitats seleccionades i l’àrea poligonal.

Menú ’Capa’

Les capes són un element força útil a l’hora d’editar plànols i obtenir només la
informació que ens interessa. D’una manera gràfica podríem dir que les capes
són com petites làmines de vidre sobreposades on es pot dibuixar; a més aquestes
capes es poden visualitzar totes alhora, o només les seleccionades. Podem crear
una capa per al camí d’evacuació, una altra per als mitjans d’extinció i una altra
per identificar els diferents sectors.

Quan sigui interessant visualitzar totes les capes relacionades amb el pla d’autopro-
tecció les tindrem activades; quan en un moment donat no en vulguem visualitzar
alguna, la desactivarem; així podem veure el plànol tal com el va fer l’arquitecte
o amb tots els elements de prevenció, mobiliari...

Les opcions incloses en el menú Capa són les de mostrar la capa, ocultar la capa,
afegir una capa, treure una capa, editar una capa, canviar la visibilitat i bloquejar
la capa perquè no desaparegui quan es vulgui esborrar indiscriminadament. Quan
afegim una capa o l’editem, s’obre un quadre de diàleg que es pot veure en la figura
2.2, aquí li podem posar nom, color, gruix del traç i tipus de línia.

Hem de recordar que, en la columna dreta de la pantalla del QCad, habitualment
hi ha activada la llista de capes amb les seves opcions de treball.

Menú ’Bloc’

Els blocs serveixen per fer llibreries d’elements que ens interessen. El QCad no té
una opció que permeti que un bloc creat en un arxiu s’insereixi en un altre, i això
és una limitació força important.

Podem fer un bloc amb la simbologia d’un extintor amb un text que identifiqui el
tipus d’agent extintor, i el podem inserir en els llocs on han de ser els extintors
d’aquest tipus

Com que el QCad no és una eina funcional, ja que és més pràctic copiar l’element
d’un lloc a un altre, no ens sembla convenient estendre’ns en l’explicació d’aquest
menú.

Menú ’Finestra’

El menú Finestra organitza els arxius de dibuix que tinguem oberts alhora. En la
figura 2.7 podem veure com hem organitzat tres arxius oberts en forma de mosaic.
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Figura 2.7. Exemple d’organització en mosaic de tres fitxers oberts, amb el menú Finestra obert

Les opcions són Tanca-ho tot (tanca tots els arxius oberts), Mosaic (posa els
arxius visibles en forma de trencaclosques), Cascada (els arxius se sobreposen uns
damunt dels altres), Següent o Anterior (es visualitza l’arxiu anterior o posterior
a l’actual, respectivament), i al final hi ha la llista dels arxius oberts i el que hi ha
actiu en aquest moment està remarcat.
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Trobareu més informació
sobre el pla d’emergència
a la unitat “Plans
d’emergència i
d’autoprotecció:
conceptes i normativa”,
dins d’aquest mateix
mòdul.

3. Com fer el pla d’emergències. Un cas pràctic.

Un pla d’emergències per a una activitat no té estipulada una dimensió mínima ni
màxima. La seva extensió dependrà, entre d’altres, de la quantitat i naturalesa de
factors de risc detectats, de les dimensions, els espais i la complexitat de l’espai
físic avaluat o dels equips d’intervenció necessaris. Així mateix, dependrà de si
l’activitat està afectada:

• Per l’RD 393/2007, de 23 de març, on s’estableix la Norma bàsica d’au-
toprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats
que poden donar origen a situacions d’emergència, o bé

• Pel Decret 30/2015, de 3 de març, segons el qual s’aprova el catàleg
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el
contingut d’aquestes mesures, ja que en aquest últim cas el pla d’emergèn-
cies estarà contingut dins d’un pla d’autoprotecció (PAU) que ha de complir
els requisits legals.

A partir de les seves especificacions, nivell de detall i característiques, podríem
dividir la profunditat que adquireix un pla d’emergències en tres grups o nivells:
bàsic, genèric i pla d’autoprotecció.

El pla d’emergències bàsic normalment el fa un prevencionista extern a l’activitat,
que té un coneixement mínim d’aquesta. El pla d’aquestes característiques el fem
quan l’empresari compleix amb l’LPRL amb un nivell mínim de compromís, o bé
perquè per les dimensions i característiques de l’establiment no és necessari tenir
un pla més ambiciós.

El pla d’emergències genèric, entès com un pla d’emergències més profund que
el bàsic, respon no només a l’estricte compliment de l’article 20 de l’LPRL, sinó
que ho fa integrat en el pla de prevenció i avaluació de riscos i amb una estructura
i continguts més complets que els del bàsic:

• Aquest pla aborda la identificació i l’avaluació dels riscos, les accions i
mesures necessàries per a la prevenció i el control de riscos, les mesures de
protecció i les actuacions que cal adoptar en cada cas d’emergència. Aquí
trobaríem plànols detallats de l’edifici i de l’entorn, la localització exacta
al plànol dels elements de protecció i les rutes d’evacuació fins al punt de
trobada.

• Preveu protocols de les diferents actuacions segons el tipus d’emergència, i
els protocols dels serveis d’intervenció són més detallats. Alhora, normal-
ment trobarem que les fitxes d’actuació estan més treballades i concretades
per a cada tipus d’usuaris.
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Podeu consultar la Norma
bàsica d’autoprotecció

(NBA) a la secció
“Annexos” del web del
mòdul. I si voleu saber

més del cas dels PEI a les
centrals nuclears també
podeu consultar el Reial

decret 1546/2004 a la
secció “Referències”.

• Podríem dir que abasta fins als límits del pla d’autoprotecció, però sense que
sigui necessari complir estrictament amb els requisits legals d’estructura del
pla ni fer cap registre administratiu.

Els plans d’autoprotecció, que segueixen la Norma bàsica d’autoprotecció, són
els més complets. Entre aquests també en podem trobar diferències, segons el
grau de perillositat que comporti l’activitat. Hi ha algunes activitats que tenen una
reglamentació específica per l’autoprotecció i també amb més exigència, coneguts
com a plans d’emergència interior (PEI), com, per exemple, a les plantes nuclears.

3.1 Pla d’emergències bàsic

Els plans d’emergències bàsics són més o menys similars, i habitualment es fan en
establiments comercials o de serveis de mida petita o mitjana. Entre ells podríem
trobar certes diferències, però bàsicament es tracten els apartats següents:

• Descripció de l’empresa. Es detallen les dades mes importants de l’empre-
sa. En cas que l’empresa tingui diversos centres s’especifica a quin centre
es refereix el pla. Les dades més importants són les següents:

– Nom de l’empresa:...........................

– CIF:...........................

– Nom del centre:...........................

– Adreça:...........................

– Activitat principal:...........................

– Configuració de l’establiment respecte a l’entorn (tipus d’edifici
A,B,C...):...........................

– Ús principal de l’edifici (si cal):...........................

– Ubicació de l’establiment (planta baixa...):...........................

– Accessos:...........................

• Nombre d’ocupants. S’especifica el nombre d’ocupants del centre a fi de
quantificar les necessitats d’evacuació de persones que es produirien en cas
d’emergència. S’ha de diferenciar entre:

– Nombre màxim d’ocupants a l’establiment:...........................

– Nombre mitjà de treballadors:...........................

– Nombre mitjà de clients:...........................

• Mitjans tècnics de protecció. Relació ordenada dels diferents elements
de protecció, com extintors, BIE, hidrants, llums d’emergència, i s’han
d’indicar les característiques rellevants de cada un. En el cas d’un extintor:

– Identificació:...........................

– Ubicació:...........................
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Punts de trobada

En el pla d’emergències cal
situar tants punts de trobada o
reunió en cas d’evacuació com
sigui necessari, però alhora han
de ser els mínims possibles per
facilitar el recompte de personal
per part dels responsables dels
equips d’emergència.

És molt important que cada
treballador sàpiga què ha
de fer en cas de produir-se
una emergència.

– Agent extintor:...........................

– Capacitat:...........................

– Eficàcia:...........................

• Mitjans humans de protecció. Bàsicament es preveu una única persona
que conegui el procediment d’actuació, que és designada com a cap d’emer-
gència:

– Cap d’emergència:...........................

– Cap d’emergència suplent:...........................

• Sortides d’evacuació i punts de reunió. Designació de les possibles
sortides d’evacuació de l’establiment, i concreció del punt o punts de reunió
per als usuaris en cas que es produeixi una emergència que obligui a sortir
de l’empresa.

• Classificació de les emergències. Habitualment es fa una breu descripció
de les emergències, seguint el criteri de classificació segons la gravetat. Per
simplificar, la diferenciació es fa entre conat d’emergència i emergència ge-
neral. Pràcticament sempre les úniques emergències previstes són l’incendi
i l’accident greu.

• Actuacions en cas d’emergència. En aquest apartat es fa una relació de les
accions que s’han de dur a terme per tal de minimitzar les conseqüències
provocades per una emergència. Generalment, totes les actuacions estan
marcades pel cap d’emergència, mentre que la resta del personal només ha
de seguir les seves instruccions i actuar de suport.

En aquest apartat se solen incloure les fitxes d’actuació diferenciades per a
cada emergència prevista, i s’hi descriu la situació i les actuacions que s’han
d’emprendre.

Una empresa pot tenir un únic establiment/centre de treball o més. Quan
en tingui més serà necessari també assenyalar de quin centre es tracta, i ha
d’haver-hi un pla per a cada centre.

Per altra banda, moltes vegades es fan fitxes d’actuació genèriques per als
treballadors, com per als usuaris externs, sense tenir en compte el tipus
d’emergència. És interessant guardar una còpia signada per tal d’assegurar-
nos que ha rebut la informació mínima corresponent.

Exemple de fitxa d’actuació bàsica en cas d’accident

• En cas de descobrir un accident: protegir la persona accidentada i si és possible senyalitzar-
lo, i avisar el cap d’emergència.

• El cap d’emergència analitza la situació: si està controlada, fi de l’emergència, en cas contrari,
avisa els serveis d’emergència externs.

• Quan arribi el servei d’emergència extern: el cap d’emergència informa de l’estat de la
persona accidentada i del lloc on es troba.

• En cas que la persona o persones accidentades hagin de ser traslladades en ambulància: el
cap d’emergència si ho considera convenient, ha d’avisar la família i ha de decretar la fi de
l’emergència.
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Llista de telèfons

La llista de telèfons que podem
necessitar en cas d’emergència, a

més de constar en el pla, ha
d’estar molt disponible per a les

persones involucrades en la
gestió de les emergències

(informadors, cap
d’emergències...). Una bona eina

és tenir la llista al costat del
telèfon fix de les dependències o

gravades en les agendes dels
telèfons mòbils o dels

buscapersones.

• En qualsevol cas, desprès d’una emergència se n’han d’investigar les causes.

Exemple de fitxa d’actuació bàsica per a personal extern

• En cas de detectar una emergència, s’ha d’avisar urgentment el personal de l’empresa.

• En qualsevol cas, s’han seguir les instruccions del personal de l’empresa en cas
d’emergència.

• El sistema de comunicació d’alarma és oral per part d’algun treballador.

• El punt de reunió es troba a la plaça de l’Església.

• En qualsevol cas, sempre s’ha de mantenir la calma.

• Implantació i manteniment del pla d’emergències. En aquest apartat es
comenta el tipus de formació o informació que han de rebre els treballadors
de l’empresa mitjançant una ponència, com han d’actuar en les diferents
emergències, com han de rebre les fitxes d’actuació o si han de fer algun
curs de primers auxilis.

També s’insta a fer el manteniment dels mitjans tècnics de protecció segons
les normatives vigents, i a revisar les mesures de seguretat en cas que s’hagi
produït una emergència.

• Documentació complementària. En aquest apartat es poden posar infor-
macions que el prevencionista consideri d’interès per facilitar la protecció
de l’activitat.

És interessant afegir-hi una llista de tots els telèfons d’emergència que
podem utilitzar i que és convenient que siguin a la centraleta telefònica.
Aquests telèfons solen ser els dels responsables d’emergències de l’empresa,
dels serveis d’extinció públics, del servei de transports de ferits contractat
per l’empresa, si escau, de l̀ hospital o mútua concertat per l’empresa en cas
d’accidents, i el número genèric d’emergències del territori.

També és convenient posar les instruccions sobre com s’utilitza un extintor
o una BIE, i el manteniment que s’ha de fer d’aquests elements segons el
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.

Seria bo afegir-hi alguna informació de normes bàsiques d’actuació en
primers auxilis com, per exemple, no moure la persona accidentada si no
coneixem el tipus de lesions que pateix; no donar-li aigua en cas que tingui
una ferida al cap, al coll, al tòrax o a l’abdomen...; què s’ha de fer en cas de
ferida, cremada, hemorràgies externes...

3.2 Confecció del Pla d’emergències: un cas pràctic

<newcontent> A continuació veurem com es fa un pla d’emergències amb una
estructura completa, i ho veurem a través d’un exemple. En aquest cas hem escollit
l’Institut Segura, un centre (no real) d’Educació Secundària.
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Tot pla d’emergències ha de
tendir a ser pràctic, no
burocràtic, i amb uns
protocols clars i eficaços
d’actuació.

Segons l’Annex I del Catàleg d’activitats i centres amb obligació d’autoprotecció
en protecció civil, del Decret 30/2015, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes
mesures, han de fer un pla d’autoprotecció:

Article 1.“g) Activitats docents: [...] 2. Qualsevol altre establiment d’ús docent sempre que
disposi d’una altura d’evacuació igual o superior a 28 m, o d’una ocupació igual o superior
a 2.000 persones.”

Decret 30/2015, Annex I.

Així que, com que es tracta d’un centre docent, el primer que hem de veure és si
està subjecte o no a tenir pla d’autoprotecció.

Observem:

1. Segons els plànols, l’edifici fa 18 metres d’alçada màxima, amb una
diferència entre la cota d’origen d’evacuació més alta possible i la cota de
la sortida de l’edifici que li correspon, de 16 metres.

2. L’edifici té una superfície total de 3.900 m2. Fem el càlcul de la seva
ocupació màxima per zona/tipus d’activitat atenent la taula 2.1. del CTE DB
SI sobre “densitats d’ocupació”, i ens dona un resultat d’ocupació màxima
de 1.725 persones.

Per tant, el centre no està subjecte a la normativa d’autoprotecció. Com que
de tota manera és un lloc de notable concurrència on hi treballen més de 40
persones i tenen gairebé 700 alumnes, és necessari fer un pla d’emergència i
evacuació exigent, i farem servir l’estructura i els continguts referenciats a l’NBA
per desenvolupar aquest pla.

Estructura del pla d’emergències segons el model del PAU

Segons la Normativa bàsica d’autoprotecció (NBA), un pla d’autoprotecció (PAU) ha de tenir
la següent estructura:

• Índex.

• Capítol 1.

Identificació dels titulars i de l’emplaçament de l’activitat.

Direcció postal de l’emplaçament de l’activitat. Denominació d’aquesta, nom i/o marca.
Telèfon i fax.

Identificació dels titulars de l’activitat. Nom i/o raó social. Adreça postal, telèfon i fax.

Nom del director/a d’emergències i del director/a del pla d’actuació en cas d’emergència, en
cas que siguin diferents. Direcció postal, telèfon i fax.

• Capítol 2.

Descripció detallada de l’activitat i del medi físic en què es desenvolupa.

Descripció de cada una de les activitats desenvolupades objectes del pla.

Descripció del centre o establiment, dependències i instal·lacions on es desenvolupin les
activitats objectes del pla.

Classificació i descripció dels usuaris.
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Descripció de l’entorn urbà, industrial o natural en què figurin els edificis, instal·lacions i àrees
on es desenvolupi l’activitat.

Descripció dels accessos. Condicions d’accessibilitat per a l’ajuda externa.

• Capítol 3.

Inventari, anàlisi i avaluació de riscos.

Descripció i localització dels elements, instal·lacions, processos i producció..., que puguin
donar origen a una situació d’emergència o incidir de manera desfavorable en el seu
desenvolupament.

Identificació, anàlisi i avaluació dels riscos propis de l’activitat i dels riscos externs que la
puguin afectar.

Identificació, quantificació i tipologia tant de les persones que duen a terme l’activitat com
de persones alienes a l’activitat que tinguin accés als edificis, instal·lacions i àrees on es
desenvolupa l’activitat.

• Capítol 4.

Inventari i descripció de les mesures de protecció.

Inventari i descripció de les mesures i mitjans humans i materials de què disposa l’entitat per
controlar els riscos detectats, actuar davant una situació d’emergència i facilitar la intervenció
dels serveis externs d’emergències.

Les mesures i els mitjans, humans i materials, disponibles en aplicació de disposicions
específiques en matèria de seguretat.

• Capítol 5.

Programa de manteniment d’instal·lacions.

Descripció del manteniment preventiu de les instal·lacions de risc que en garanteix el control.

Descripció del manteniment preventiu de les instal·lacions de protecció que en garanteix
l’operativitat.

Realització de les inspeccions de seguretat d’acord amb la normativa vigent.

• Capítol 6.

Pla d’actuació davant una emergència.

Identificació i classificació de les emergències.

En funció del tipus de risc. En funció de la gravetat.

En funció de l’ocupació i els mitjans humans.

Procediments d’actuació davant emergències.

Detecció i alarma.

Mecanismes d’alarma. Mecanismes de resposta davant l’emergència.

Identificació i funcions de les persones i equips que portaran a terme els procediments
d’actuació en emergències.

Identificació del responsable de la posada en marxa del pla d’actuació davant emergències.

• Capítol 7.

Integració del pla d’emergències en altres d’àmbits superiors.

Protocols de notificació de l’emergència.

Col·laboració dels responsables d’emergència amb els plans i les actuacions del sistema
públic de protecció civil locals.

• Capítol 8.

Implantació del pla d’emergències.

Identificació del responsable de la implantació del pla.

Programa de formació i capacitació per al personal amb participació activa.

Programa d’informació i formació a tot el personal sobre el pla.

Programa d’informació general per a tots els usuaris.
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La descripció de la
instal·lació serveix per tenir
una idea general de
l’establiment.

Senyalització i normes per a l’actuació de visitants.

Programa de dotació i adequació de mitjans materials i recursos.

• Capítol 9.

Manteniment de l’eficàcia i l’actualització del pla d’emergències.

Programa de reciclatge de formació i informació.

Programa de substitució de mitjans i recursos.

Programa d’exercicis i simulacres.

Programa de revisió i actualització de totes les documentacions que formen part del pla
d’emergències.

Programa d’auditories i inspeccions.

• Annexos.

– Annex 1.

Directori de comunicació.

Relació nominal de l’equip humà amb intervenció en emergències.

Telèfons del personal d’emergències.

Telèfons d’ajuda exterior.

Altres formes de comunicació.

– Annex 2. Formularis per a la gestió d’emergències.

– Annex 3. Plànols.

A continuació, mostrem l’aplicació d’aquesta estructura en el cas pràctic que ens
ocupa.

3.2.1 Índex

Tot document de certa amplitud necessita un índex per trobar fàcilment la infor-
mació que es vol consultar en cada moment. Aquest estarà compost dels capítols
i annexos que figuren a l’NBA més els que poguem afegir per extensió com a
apartats o subcapítols.

3.2.2 Capítol 1. Identificació dels titulars i de l’emplaçament de
l’activitat

Aquí es donen les dades sobre la titularitat del centre docent, es descriu l’activitat
que s’hi du a terme i es localitza el recinte i cadascun dels seus edificis, si escau.

a) Descripció de la instal·lació:

L’Institut Segura és un establiment escolar destinat a la formació d’alumnes que
cursen educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius:

• Aquest centre consta de tres edificis totalment independents destinats a
diferents funcions. El principal està destinat a la formació i als serveis
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necessaris per dur a terme aquesta formació, el segon és un transformador,
i el tercer un vestuari. Tots tres estan separats entre ells per un espai
no construït que podem designar com a exterior destinat a pati, pista
poliesportiva o aparcament. Tot el perímetre del recinte està separat de
l’exterior per una balla metàl·lica.

• L’institut està situat al centre de la ciutat de Prevenció, no s’hi fa cap
activitat que pugui provocar un risc d’emergència extern, que pugui afectar
la població i el medi ambient que l’envolta. En qualsevol cas, si l´hagués,
al no ser un PAU, normalment no entraríem en més detalls.

• La instal·lació està dotada de tots els mitjans de protecció que marca la
normativa en prevenció d’incendis segons les dimensions, volum d’usuaris
i activitats que s’hi realitzen, com ara llums d’emergència, extintors i BIE.

• A fora no hi ha cap hidrant, ni propi del centre ni municipal: ni al pati, ni
als carrers que l’envolten. L’edifici es va construir en els anys setanta, però
s’han eliminat les barreres arquitectòniques per a persones amb mobilitat
reduïda que hi havia originalment.

b) Identificació de la instal·lació:

En aquest apartat es donen les dades que serveixen per identificar la instal·lació.
Les principals són les següents (per l’exemple, nomem omplim les dades amb
valor afegit per l’avaluació dels riscos):

• Nom:

• Raó social

• CIF

• Adreça postal

• Telèfon

• Fax

• Correu electrònic

• Sector (tipus): terciari

• Activitat principal: formació

• Nombre d’ocupants totals: 1.600

• Tipus d’ocupants: professors, personal administratiu i de servei, neteja i
manteniment, alumnat

c) Identificació dels responsables en seguretat:

En aquest apartat es donen els noms de les persones de contacte en cas d’emer-
gència. Les dades personals s’afegeixen en l’annex 1, “Directori de comunicació”.
Aquestes persones són les següents:
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No hi ha un format
preestablert de com hem de
definir les nostres
instal·lacions.

• Cap d’emergència: el director o directora

• Cap d’emergència suplent: qualsevol membre de l’equip directiu (subdi-
rector/a d’FP, caps d’estudis, secretari/ària, administrador/a, coordinador/a
pedagògic/a)

• Coordinador/a de prevenció de riscos laborals: el designat pel centre

• Cap de manteniment: si és extern, el nom de l’empresa mantenidora

3.2.3 Capítol 2. Descripció detallada de l’activitat i del medi físic en
què es desenvolupa

Una bona descripció de les característiques de l’activitat i de les del lloc on es
desenvolupa aquesta activitat ajuda a avaluar correctament els possibles riscos.

a) Descripció de cada una de les activitats desenvolupades objectes del pla:

L’activitat principal del centre és l’educació. L’edat mínima dels alumnes és de
dotze anys, ja que s’imparteix l’ESO; l’edat dels alumnes més grans pot variar, ja
que en el centre s’imparteixen cicles formatius de grau mitjà i superior, i cursos
ocupacionals. Per tant, podem identificar com a usuaris habituals preadolescents,
adolescents i persones adultes. La formació la podem dividir en:

• ESO

• Batxillerat

• Cicles formatius de grau mitjà

• Cicles formatius de grau superior

Per fer l’activitat principal, aquesta institució té altres activitats necessàries per al
seu funcionament: administració, neteja i manteniment. Aquestes últimes dues
activitats les desenvolupen empreses externes, per la qual cosa hem de tenir en
compte els riscos notificats per aquestes a la coordinació d’activitats empresarials.

b) Descripció del centre o establiment, dependències i instal·lacions on es
desenvolupen les activitats objectes del pla:

Les nostres instal·lacions tenen la característica de ser un establiment de tipus C,
ja que tots edificis de què consta estan a una distància superior a 3 m de qualsevol
altre edifici i, per tant, són totalment independents. Les característiques del centre
es poden veure en la taula 3.1.
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Taula 3.1. Característiques constructives de l’Institut Segura

Principal Transformador Vestuaris

Any de construcció 1970 1970 1970

Alçària total - 4 m 3 m

Nre. de plantes 5 1 1

Sup. útil construïda

Sortides exteriors 1 principal
1 alumnes

1 poliesportiu
1 garita conserge

1 caldera
1 biblioteca

1 sortida 1 sortida per vestuari

Escales 2 0 0

Sectors d’incendi 4 1 2

Fonaments - - -

Estructura Formigó armat Paret de càrrega Paret de càrrega

Forjat Bigues de formigó Bigues de formigó Bigues de formigó

Coberta Plana i inclinada Plana Plana

Tancament exterior Mur de totxanes Mur de totxanes Mur de totxanes

Tancament interior Envans - Envans ceràmics

Revestiment sostre Enguixat i plaques de polièster Enguixat Enguixat

Revestiment parets Enguixat i pintat Enguixat Ceràmic

Revestiment paviment Gres Formigó Gres

Els sectors d’incendi de l’edifici principal són els següents:

• Aulari, departaments i administració

• Sala d’actes i laboratoris

• Caldera

• Garita del conserge

Alguns sectors no estan perfectament aïllats, atès que hi ha canals de conductes
elèctrics, com és el cas de l’aulari i la sala d’actes. En la taula 3.2 podem veure
les activitats del centre.

Taula 3.2. Activitats del centre

Edifici Planta Activitat/ús Ocupació màxima

Teòrica Declarada

Principal Baixa Administració

Aulari

Gimnàs

Cuina/menjador

WC
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Taula 3.2 (continuació)

Edifici Planta Activitat/ús Ocupació màxima

Tallers d’arts gràfiques,
automoció, mecànica i SEPRO

Biblioteca

Arxius

Caldera

Garita del conserge

1a Aulari

WC

Taller de manteniment

Administració

2a Aulari

WC

Tallers d’arts gràfiques i
SEPRO

Administració

3a Laboratoris

4a Sala d’actes

Transformador Baixa Transformadors elèctrics

Vestuaris Baixa Vestuaris

En la taula 3.3 es descriuen les característiques de les instal·lacions principals
de l’institut. El que hem d’omplir a la columna “Característiques” són totes les
dades rellevants que tinguem disponibles per a la seguretat, com per exemple si la
instal·lació elèctrica té presa de terra, si els quadres elèctrics són segurs i porten
el seu manteniment, l’última prova de funcionament del subministrament elèctric
alternatiu, estat del manteniment de les calderes, sistema d’extinció fix d’incendis,
si l’enllumenat d’emergència funciona i si es troba en tots els accessos i recorregut
d’evacuació predesignats, la presència de fossa sèptica...

Taula 3.3. Instal·lacions de l’Institut Segura

Instal·lació Característiques

Instal·lació elèctrica

Subministrament elèctric alternatiu

Instal·lació de gas

Calderes i escalfadors

Subministrament d’aigua potable

Aigua per a extinció d’incendis

Enllumenat d’emergència

Renovació d’aire forçat

Aire condicionat

Aire comprimit

Ascensors

Aigües residuals
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És molt important que
definim els accessos per on

poden entrar els bombers,
per tenir així una

coordinació més ràpida en
cas d’emergència.

c) Descripció dels accessos. Condicions d’accessibilitat per a l’ajuda externa:

Per exemple:

“L’Institut Segura està situat al barri de la Precaució. El seu emplaçament és urbà,
però és molt a prop d’un polígon industrial i de les vies del tren.

El centre està envoltat per una tanca perimetral. Les portes principals d’accés
estan situades a l’extrem NE de la tanca, al carrer Y s/n. L’entrada esquerra del
centre està destinada a l’entrada i sortida dels alumnes i a l’entrada de vehicles
que hagin de carregar o descarregar materials. La porta del mig està destinada a
l’entrada dels treballadors del centre i visitants. L’entrada de la dreta està destinada
exclusivament a vehicles (utilitaris, motocicletes i bicicletes).

Els camions de bombers poden accedir tant per l’entrada principal dreta com per
l’esquerra. En aquesta última és més estreta, pel que quan sigui possible, els
orientarem cap a l’entrada principal.”

En la taula 3.4 s’analitza l’accessibilitat dels bombers.
Taula 3.4. ’Check-list’ d’idoneïtat d’accessibilitat de les vies d’accés pels serveis d’extinció

Condicions d’accessibilitat (intervenció dels bombers i evacuació de persones) del carrer Y

Característiques Requisits Es compleix

Amplada total > 8 m SÍ NO

Amplada útil (ni voravia ni laterals) ≤ 3’5 m SÍ NO

Capacitat portant ≤ 20 KN/m2 SÍ NO

Alçada lliure ≤ 4,5 m SÍ NO

Pendent < 15% SÍ NO

Via pública apta per a bombers? SÍ NO

En la taula 3.5 podem trobar les condicions d’accessibilitat dels bombers per la
façana.

Taula 3.5. ’Check-list’ d’idoneïtat d’accessibilitat pels serveis d’extinció per la façana

Característiques Requisits Es compleix

Alçària ampit < 1’2 m SÍ NO

Alçària de les finestres ≤ 0,8 m SÍ NO

Amplada de les finestres ≤ 1,2 m SÍ NO

Distància entre finestres verticalment < 25 m SÍ NO

Hi ha elements que dificultin l’entrada per les finestres a
plantes amb al alçària d’evacuació?

> 9 m SÍ NO

Façana apta per a bombers? SÍ NO

d) Documentació gràfica:

Aquí només inclouríem el plànol de situació respecte a l’entorn pròxim urbà, amb
els accessos, comunicacions... Els plànols descriptius de totes les plantes dels
edificis, de les instal·lacions i de les àrees on es fa l’activitat els adjuntarem en
l’annex 3.
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La funció principal del tècnic
de prevenció és identificar
els riscos.

3.2.4 Capítol 3. Inventari, anàlisi i avaluació de riscos

Totes les actuacions per minimitzar els riscos al nostre centre es recullen en
l’annex 2 (“Formularis per a la gestió d’emergències d’aquest document”). En
aquest apartat es concreten els riscos detectats, la priorització d’aquests riscos i el
calendari de les possibles actuacions de millora.

a) Descripció i localització dels elements i instal·lacions que puguin provocar
una situació d’emergència o incidir de manera desfavorable en el desenvolu-
pament de l’emergència:

Segons l’avaluació feta, les instal·lacions perilloses del centre són les que es
recullen en la taula 3.6.

Taula 3.6. Elements i instal·lacions perilloses

Tipus d’instal·lació Localització Àrees i/o persones
afectades

Conseqüències Propostes de mesures
de control i protecció

Màquines i eines Taller mecànic.
Taller de manteniment.
Taller d’automoció.

Persona que estigui
treballant directament amb
la màquina.

Talls.
Atrapaments.
Cops.

Utilització dels EPI
adequats.
Manteniment preventiu de
les màquines.
Formació i informació de
les persones que hagin
d’utilitzar-les.

Soldadura Taller de manteniment.
Taller d’automoció.

Persona que estigui
treballant i personal proper.

Cremades.
Pèrdua de visió.

Dutxes i zones habituals
amb aigua

Lavabos i dutxes. Qualsevol usuari. Legionel·la. Manteniment preventiu
legal.

Cantina Planta baixa aulari. Qualsevol usuari. Intoxicacions alimentàries. Desinfecció i desratització.
segons la normativa.

Escales Passadissos de l’edifici
principal.

Qualsevol usuari. Caigudes (contusions,
traumatismes...).

Col·locar baranes als llocs
que no compleixen la CTE.

b) Identificació, anàlisi i avaluació dels riscos propis de l’activitat i dels riscos
externs que la puguin afectar:

El coordinador de riscos laborals del centre (que ha de tenir una formació de
nivell bàsic, com a mínim) ha de fer una avaluació del centre conjuntament amb
altres responsables del centre o amb l’assistència del tècnic de prevenció de riscos
laborals per tal de revisar l’estat de les instal·lacions i, en cas de haver tingut canvis
en els espais o instal·lacions, o els seus usos, detectar nous possibles riscos.

Aquesta avaluació s’ha de fer segons el procediment d’avaluació de riscos inicial.

En cas de tenir dubtes respecte a la probabilitat, el tipus o la manera d’actuar davant
un risc, s’ha de comunicar al delegat de riscos laborals dels serveis territorials
on està ubicat l’Institut Segura del Departament d’Educació per tal que faci una
inspecció i dugui a terme les accions que consideri oportunes (taula 3.7).
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Taula 3.7. Riscos interns de l’Institut Segura

Tipus risc Localització/ descripció Àrees i/o persones
afectades

Locals amb risc especial Propostes de mesures
de control i protecció

Incendi Un incendi pot tenir una
multitud de causes.
És el risc més generalitzat
i es pot produir en
qualsevol lloc si les
condicions són idònies.

Qualsevol usuari. Cuina -risc baix(1).
Arxius -risc baix(1).
Taller de manteniment -risc
baix(1).
Cuina -risc baix(1).
Sala de caldera -risc
baix(1).
Comptadors elèctrics -risc
baix(1).
Transformador -risc baix(1).

Actuar segons el
procediment en cas
d’incendi.

Inundació Produïda bàsicament pel
vessament del
clavegueram que hi ha al
taller mecànic.

Qualsevol usuari. Planta baixa tallers -risc
baix.

Utilització de la bomba
d’extracció de líquids.
Escombrar i fregar l’aigua
restant.

Accident greu Bàsicament són
contusions i talls, que es
poden produir per una
activitat realitzada
inconvenientment.

Qualsevol usuari. Taller mecànic -risc baix.
Taller de manteniment -risc
baix.
Taller d’automoció -risc
baix.
Gimnàs -risc baix.

Actuar segons el
procediment en cas
d’accidents.

Actuacions antisocials Actituds violentes i
agressives, avís de bomba,
intrusió-robatori.

Qualsevol usuari. És susceptible a tot el
centre.

Cura del professorat a
l’hora d’advertir actituds
antisocials.
En cas d’avís de bomba,
actuar segons el
procediment d’evacuació.
En cas de robatori, fer les
investigacions pertinents i
avisar els Mossos
d’Esquadra si es considera
convenient.

Risc sanitari Intoxicació, contagis i
epidèmies.

Qualsevol usuari. Laboratoris -risc baix.
Cuina -baix.
Dutxes.

Actuar segons indiquin les
autoritats competents.

(1) Segons el Codi tècnic d’edificació

A més, el nostre centre pot ser afectat per altres riscos (taula 3.8), el quals, perquè
són poc probables o de poca rellevància, o tenim pocs mitjans per actuar, hem de
tenir en compte però no necessiten una intervenció tan directa.

Taula 3.8. Altres riscos

Tipus de risc Localització/ descripció Probabilitat Gravetat(1)

Explosió Taller d’automoció.
Caldera.
Cuina.
Instal·lació de gas.

Probabilitat
mitjana.

Risc greu.

Fallida estructural o elements
de l’edifici

Enfonsaments.
Esllavissaments.
Despreniments...

Probabilitat
baixa.

Risc moderat.

Fallida del subministrament
elèctric

Feines d’ordinador i aparells
elèctrics interromputs.
Manca de llum(2).

Probabilitat
mitjana.

Risc tolerable/-
moderat.

Fallida del subministrament
d’aigua.

Fuites o talls exteriors. Probabilitat
baixa.

Risc tolerable.

(1) Les propostes de mesures de control i protecció s’han de fer d’acord amb el seu grau de compliment de la normativa específica. (2)

En cas que no hi hagi llum externa suficient per il·luminar les estances interiors, és necessari evacuar el centre abans que passi una

hora des del tall elèctric, ja que els llums d’emergència no poden suportar més temps de treball.
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Podem fer l’avaluació dels
riscos externs consultant
l’ajuntament.

És molt important tenir en
compte els diferents tipus
d’usuaris i la seva quantitat,
per tal de definir el pla.

L’avaluació dels riscos externs que ens afecta és prevista en el Pla de protecció civil
de Catalunya (PROCICAT) i, sobretot, en el plans de protecció civil municipal fets
per l’ajuntament del municipi o districte on hi ha l’institut.

Quan hi hagi riscos externs, un responsable municipal es posarà en contacte amb el
nostre centre per informar de la situació i per indicar les mesures extraordinàries
que podem aplicar. Qualsevol usuari (professor, alumne, personal de manteni-
ment...) ha de seguir les indicacions donades pels responsables municipals per
salvaguardar la pròpia integritat personal i de la resta.

Observem el Pla d’actuació municipal (PAM) i, si escauen, els altres plans
d’emergències d’àmbit superior, extraiem les amenaces (identifiquem els factors
de risc) i els incloem al nostre pla d’emergències. També integrarem al nostre
pla les indicacions del PAM respecte del procediment que cal seguir en cas
d’emergència general de confinament.

Així, reflectim els riscos externs que ens afecten segons l’ajuntament a què pertany
l’Institut en la taula 3.9.

Taula 3.9. Riscos externs

Tipologia Localització Probabilitat

Accident de transport de
mercaderies perilloses

Circulació de vehicles a l’avinguda
XY.

Baixa.
Durant tota la jornada.

Estació de trens. Baixa.
Circulació poc freqüent de 10 h a
16 h.
Circulació habitual a partir de les
18 h i preferentment en horari
nocturn.

Indústria química Terme municipal:
• Químiques ABC.
• Societat d’Aigües del Ter.

Molt baixa.
Risc baix per la distància
d’aquestes instal·lacions al nostre
centre.

Inundació per pluges Tota la zona. Molt baixa.
Per la situació del centre i el relleu
físic de la zona.

Haurem de trobar els plànols d’ubicació per plantes de tots els elements i/o
instal·lacions de risc, tant els propis com els de l’entorn, en l’annex 3 (“Plànols
d’aquest pla d’emergències”).

c) Identificació, quantificació i tipologia de les persones tant afectades per
l’activitat com alienes a aquesta activitat que tinguin accés als edificis, ins-
tal·lacions i àrees on es desenvolupi l’activitat:

El nombre d’usuaris que poden estar afectats per qualsevol tipus de risc que es
pugui produir al nostre centre pot variar molt durant les hores del dia de la jornada
laboral, com en el cas dels caps de setmana o període de vacances.

També el volum de persones habituals que utilitzen les instal·lacions varia depe-
nent del curs acadèmic; per tant, aquestes dades són modificades al començament
de curs pel coordinador de riscos laborals i s’adjunten a la plantilla col·locada a
aquest efecte en l’annex 3 (“Plànols d’aquest pla d’emergències”).
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Depenent de la quantitat de
personal i les seves

característiques, dins d’una
instal·lació l’actuació en cas

d’emergència pot variar.

De manera indicativa cal dir que aquest centre té una mitjana de 1.400 alumnes,
140 professors en plantilla i 8 persones de personal administratiu i de serveis.

Personal extern habitual a les nostres dependències a causa de subcontractes o
serveis de les diferents administracions: 7 persones de neteja, 1 de manteniment,
2 persones per a la cantina, i 1 bibliotecària.

A més, hem tenir en compte usuaris externs que utilitzen puntualment les nostres
instal·lacions, com poden ser familiars o tutors d’alumnes, personal del Depar-
tament d’Educació, empreses de serveis de recollida de residus, transportistes
o reposadors, personal de manteniment d’instal·lacions, usuaris de la biblioteca
pública Joan ABC, agents de policia, habitants de la garita del conserge...

Respecte a la distribució horària podem dir que el màxim volum és entre les 8 h i
les 14 h, i dilluns, dimarts i dijous de 16 h a 17 h, en què conflueixen alumnes que
cursen l’ESO, batxillerat i cicles formatius.

L’altra franja horària punta, però no tan conflictiva pel volum de persones, sol ser
de 17 h a 20.30 h dilluns, dimarts, dimecres i dijous; de 16 h a 20.30 h divendres;
i de 15 h a 16 h dilluns, dimarts i dijous.

Hi ha hores en què el volum de persones és mitjà o baix: de 7.30 h a 8 h, de 14.30
h a 15 h i de 20.30 h a 11 h de dilluns a divendres, i els dimecres també de 15 h a
17 h.

La resta d’hores del dia, el centre resta buit, igual que els dies fora del calendari
escolar i el període de vacances.

Al final del mes de juny i les dues primeres setmanes de setembre, les instal·lacions
resten amb un volum baix d’ocupació, ja que els alumnes no són al centre.

El mes de juliol és un més atípic, ja que el moviment d’usuaris pot variar,
encara que habitualment és baix, els usuaris bàsics d’aquest mes són el personal
administratiu i de serveis, l’equip directiu, els professors i alumnes de cursos
ocupacionals i/o oposicions, i el personal de neteja i manteniment.

Al mes d’agost, si hi ha actuacions de remodelació de l’edifici o de les ins-
tal·lacions, resta al centre el personal d’empreses contractades i una persona del
Departament d’ensenyament (una persona d’administració i serveis del centre o
del consorci o servei territorial educatiu). Aquí l’important és recollir en el seu
moment els factors de risc associats a les activitats de manteniment que s’han
d’efectuar i que el centre educatiu notifiqui les mesures d’emergència d’aquest
document a aquestes empreses externes perquè elles segueixin també els protocols
d’actuació i observin les mesures preventives de les instal·lacions.
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3.2.5 Capítol 4. Inventari i descripció de les mesures i mitjans
d’emergències

En situacions d’emergència, en què la rapidesa és un factor clau, és molt important
saber perfectament amb quins recursos es compta i quines mesures de protecció
s’han pres per poder avaluar amb precisió la manera més ràpida i eficaç d’actuar.

a) Inventari i descripció de les mesures i mitjans humans i materials de
què disposa l’entitat per controlar els riscos detectats davant les situacions
d’emergència i per facilitar la intervenció dels serveis externs d’emergència:

En cas que es produeixi una emergència ha de ser una persona, designada per la
direcció en aquell moment, l’encarregada de rebre el servei d’emergència extern
(SEM, bombers, policia...) per donar-li indicacions sobre el que ha passat i indicar-
li el camí per arribar al lloc del succés.

En cas que l’emergència s’hagi produït per un incendi, la persona que rebrà els
bombers ha de tenir els plànols en planta de les instal·lacions, mitjans de seguretat
i rutes d’evacuació que han d’estar permanentment actualitzades a consergeria.

En cas de preveure la necessitat que els serveis d’emergència externs hagin
d’accedir a les instal·lacions amb un vehicle, qualsevol persona de l’equip directiu
ha d’indicar a un conserge les portes que s’han d’obrir i assignar-li l’execució de
qualsevol tasca auxiliar que es consideri convenient en la situació detectada.

Si és necessari, el servei de bombers pot utilitzar tots els mitjans de protecció amb
què compta el centre, com ara les boques d’incendi equipades, els extintors... (no
hi ha cap hidrant exterior ni al pati de l’institut, ni als carrers que l’envolten).

Els responsables de trucar als serveis d’emergència externs són el personal
administratiu de secretaria, quan el cap d’emergència o professor l’autoritzi.

En situacions d’emergència general, el cap d’emergència s’ha d’identificar amb
una armilla reflectora per tal que els serveis d’emergència externs/públics l’iden-
tifiqui.

b) Mesures i mitjans, humans i materials, disponibles en aplicació de disposi-
cions específiques de seguretat en matèria de seguretat:

Cal dir que tot el personal laboral del centre està obligat a participar en les
actuacions d’emergència que es preveuen en el nostre pla d’emergències, tal com
marca l’article 29 (“Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de
riscos”) de la Llei de prevenció de riscos laborals.

El cap d’emergències és el director, i si no és present, el substitueix el cap
d’estudis i, en cas que tampoc estigui present, el secretari.

El nostre centre ha de disposar de, com a mínim, dues persones amb formació de
nivell bàsic en PRL i com a equip d’intervenció. Aquestes mateixes persones i/o
unes altres (com a mínim una persona per planta i una persona per cada sortida
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del centre) conformaran l’equip d’alarma, evacuació i confinament, que estarà
format tant pel professorat com pel personal administratiu i de serveis (PAS).

Dins de l’equip d’alarma, evacuació i confinament s´ha de designar una coordina-
ció o una definició de competències, especialment un cap d’alarma, així com un
ordre de caps o responsables alternatius de trucar als serveis d’emergència externs,
en cas necessari. En aquest cas podrien ser el personal administratiu de secretaria
o el conserge.

Podem disposar o no d’un equip de segona intervenció, la missió específica del
qual seria donar suport al cap d’emergències per coordinar-se amb els serveis
d’emergència exteriors al centre en casos d’intervenció complexa, com seria el
cas d’un incendi descontrolat. Per les dimensions del centre seria recomanable
que existís.

En el cas que s’hagi acordat amb els delegats de prevenció, el centre també
disposarà d’un equip de primers auxilis amb formació per actuar per socórrer
fins a l’arribada de l’ajuda exterior. Ateses les dimensions del centre, és molt
recomanable que el tingui.

El coordinador de riscos laborals del centre pot tenir o no un càrrec específic
d’emergències, però com a encarregat de revisar l’estat de les instal·lacions i de
detectar-ne les anomalies també ha de constar en aquest pla.

En aquest apartat només llistem els càrrecs: en el Capítol 6, apartat c) “Identifica-
ció i funcions de les persones i equips que han de portar a terme els procediments
d’actuació en emergències”, entrem en les seves funcions, i en l’annex I en farem
la relació nominal de tots els mitjans humans amb càrrec designat i els seus
substituts.

Respecte als mitjans materials de prevenció, en tenim per actuar en cas d’incendi.
Les instal·lacions de l’edifici principal tenen, al llarg del recorregut d’evacuació,
boques d’incendi equipades (BIE) de 45 mm de diàmetre i extintors de pols ABC.
En dependències on es considera que hi ha més probabilitats d’incendi s’han
instal·lat extintors ABC i de CO2.

En compliment del codi tècnic d’edificació (DB sobre Seguretat en cas d’incendi),
tenim un extintor d’eficàcia 21A-113B almenys cada 15 m de recorregut d’eva-
cuació. També estem protegits amb boques d’incendi equipades de 45, encara
que el CTE preveu que siguin de 25, però la nostra instal·lació és molt anterior a
l’aprovació d’aquest codi tècnic, i la seva aplicació no té caràcter retroactiu. No
disposem de detectors d’incendi perquè no tenim cap sector amb risc especial ni
la superfície de les edificacions supera els 5.000 m2.

Tot l’establiment està equipat amb llums d’emergència per poder fer l’evacuació
amb condicions mínimes de seguretat.

A la sala de recepció de visites hi ha instal·lada la centraleta d’alarma, de tipus
analògica, d’accionament manual i amb bateries d’emergència per si es produeix
un tall elèctric. A tot el centre hi ha un sistema acústic d’alarma operatiu en
qualsevol sector.
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Sempre s’ha d’identificar
perfectament on són els
mitjans de protecció contra
incendis, mitjançant plànols
o la descripció del lloc.

Segons el pla d’emergències, els encarregats en primera instància d’accionar
l’alarma seran els conserges.

Per activar l’alarma faran sonar un so específic a través de la megafonia, perquè
no hi ha instal·lat cap tipus de detector ni polsador d’alarma contra incendis.

Als laboratoris de física i química hi ha rentaülls i dutxes per actuar de manera
ràpida en cas que una persona s’hagi esquitxat amb un producte tòxic o corrosiu.

A consergeria hi ha una farmaciola per fer les primeres cures després d’un accident
lleu.

Al taller de fabricació mecànica hi ha una bomba d’extracció de líquids que es pot
utilitzar en cas d’inundacions o fuites localitzades.

Pel volum d’usuaris, i per a la seva distribució per les vies d’evacuació, el nostre
centre consta de dos punts de reunió, un de situat al poliesportiu i un altre de situat
a l’exterior, a l’aparcament de la piscina municipal.

Com a mesura de prevenció, tota persona que s’evacuï al punt de reunió de
l’aparcament de la piscina, ho ha de fer pel costat de la reixa externa de l’Institut
i sense baixar de la vorera.

Els mitjans contra incendis, les vies d’evacuació i la utilització d’EPI estan d’acord
amb l’RD 485/1997 de senyalització de seguretat en el treball.

Els plànols d’ubicació dels mitjans d’extinció, el recorregut d’evacuació i les àrees
de confinament, amb la indicació del nombre de persones que s’han d’evacuar o
confinar, i els plànols de compartimentació d’àrees o sectors de risc, s’adjunten
en l’annex 3 (“Plànols d’aquest pla d’emergències”).

3.2.6 Capítol 5. Programa de manteniment de les instal·lacions

Si les instal·lacions que s’han fet no tenen un programa de manteniment, és molt
possible que en el moment de produir-se una emergència estiguin en mal estat o
no funcionin correctament. És per això que és fonamental tenir un programa que
supervisi el manteniment de les instal·lacions.

a) Descripció del manteniment preventiu de les instal·lacions de risc, que en
garanteix el control:

El manteniment de les instal·lacions dels tallers mecànic, de manteniment i
d’automoció l’ha de fer el personal del mateix departament en primera instància, i
d’empreses subcontractades per a reparacions i manteniment de més envergadura.

Les instal·lacions amb una reglamentació específica, com és el cas de la caldera
de gasoil i la instal·lació de gas, s’han de fer segons la normativa específica i amb
personal de manteniment autoritzat.

La prevenció de la legionel·la en dutxes s’ha de fer un cop l’any i l’ha de dur a
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Segons el Reial decret
513/2017 s’han de dur a

terme una sèrie
d’actuacions de

manteniment a les
instal·lacions PCI.

terme el personal de manteniment acreditat per fer aquesta tasca, i s’ha d’emetre
un butlletí de treballs o algun altre document que justifiqui que s’ha fet l’operació
de prevenció.

L’entitat encarregada del servei de bar i restauració (cantina) és l’encarregada de
fer les actuacions pertinents segons la normativa per prevenir qualsevol intoxica-
ció.

El coordinador de riscos laborals del centre, en particular, i qualsevol usuari del
centre, en general, són els encarregats de vetllar pel bon estat de les instal·lacions
generals, i en cas de detectar anomalies n’han d’informar el coordinador de
manteniment, per al seu control, i si ho considera convenient, també al coordinador
de riscos laborals de zona o del servei territorial designat pel Departament
d’Educació .

El coordinador de riscos laborals és el màxim responsable de la prevenció del
centre, per tant ha d’estar informat dels riscos, de les actuacions realitzades per
neutralitzar-los i del control de qualsevol anomalia que pugui afectar qualsevol
usuari.

El responsable final de la prevenció de riscos laborals és el Departament d’Edu-
cació de la Generalitat de Catalunya i, més directament, el coordinador de riscos
laborals de la delegació territorial on està situat l’Institut.

Per tant, és el responsable de vetllar per la seguretat del personal laboral i de
qualsevol altre usuari que sigui dins de les instal·lacions del centre. Per tant, ha
de ser informat i ha d’actuar en conseqüència.

b) Descripció del manteniment preventiu de les instal·lacions de protecció,
que en garanteix l’operativitat:

El coordinador de riscos laborals és l’encarregat de vetllar per l’estat correcte
de les instal·lacions de protecció del centre i, segons ens indica el Reglament
d’instal·lacions de protecció contra incendis, és l’encarregat de fer el seguiment
de les instal·lacions de protecció contra incendis indicades en la taula següent, i
de deixar-ne registre, que s’ha d’adjuntar a l’annex 2 d’aquest pla d’emergències.

En la taula 3.10 es recull el programa de manteniment de les instal·lacions contra
incendis del coordinador de riscos laborals.
Taula 3.10. Programa de manteniment de les instal·lacions contra incendis per al coordinador de riscos
laborals

Equip o sistema Cada tres mesos

Sistema manual d’alarma
d’incendis

Comprovació del funcionament de la instal·lació (amb cada font de
subministrament).
Manteniment d’acumuladors (neteja de borns, reposició d’aigua destil·lada...).

Extintors d’incendis Comprovació de l’accessibilitat, senyalització, bon estat aparent de conservació.
Inspecció ocular de tanques, precintes, inscripcions...
Comprovació del pes i la pressió, si escau.
Inspecció ocular de l’estat extern de las parts mecàniques (vàlvules,
manegues...).
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No totes les empreses han
de tenir els mateixos riscos,
però sempre es poden
preveure el d’incendi i el
d’accident greu.

Taula 3.10 (continuació)

Equip o sistema Cada tres mesos

Boques d’incendis
equipades (BIE)

Comprovació de la bona accessibilitat i senyalització dels equips.
Comprovació per inspecció de tots els components, s’ha de desenrotllar la
manega completament i accionar la llança en cas que sigui de diverses
posicions.
Comprovació, per lectura del manòmetre, de la pressió de servei.
Neteja del conjunt i greixat de tancaments i frontisses en portes de l’armari.

En cas que el coordinador de riscos laborals detecti alguna anomalia a les ins-
tal·lacions de protecció contra incendis, ha de trucar al personal de manteniment
autoritzat perquè faci les actuacions que consideri oportunes.

Coma mínim un cop l’any el coordinador de riscos laborals s’ha d’encarregar de
revisar el bon estat dels llums d’emergència i cartells indicadors d’evacuació, sis-
temes de protecció contra incendis, EPI i instruccions d’utilització de maquinària,
i sempre després de que succeeixi una emergència.

Segons el reglament anterior del Departament d’educació, el mes de juny de cada
any el personal de manteniment autoritzat per la Generalitat de Catalunya acut
als centres educatius a fer el manteniment preventiu de totes les instal·lacions de
protecció contra incendis.

c) Realització de les inspeccions de seguretat d’acord amb la normativa
vigent:

En l’annex 2 s’adjunta o s’especifica on queden enregistrades les inspeccions de
seguretat segons la normativa dels reglaments d’instal·lacions vigents.

3.2.7 Capítol 6. Identificació i classificació de les emergències

Podem dir que aquest apartat és un dels més importants i al qual hem de prestar
més atenció a l’hora de fer un pla d’emergències, ja que ens dóna informació sobre
els riscos que afecten l’empresa o entitat, i sobre com podem lluitar per controlar-
los en cas que es produeixin.

a) Identificació i classificació de les emergències:

La identificació i classificació de les emergències es pot fer en funció del tipus
de risc (taula 3.11), de la seva gravetat (taula 3.12) o de l’ocupació i dels mitjans
humans (taula 3.13).

Al nostre institut podem definir tres situacions d’ocupació diferents: amb alumnes,
sense alumnes i sense Cap d’emergència present a les instal·lacions (el titular o una
persona de l’equip directiu de guàrdia).
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Taula 3.11.
Classificació de
les emergències
segons el tipus
de risc

Tipus de risc Risc

Risc d’origen interior Incendi

Inundació

Accident greu

Actuacions antisocials

Risc sanitari

Explosió

Error estructural o dels elements de l’edifici

Risc d’origen interior/exterior Fallada del subministrament elèctric

Fallada del subministrament d’aigua

Risc d’origen exterior Núvol tòxic

Inundació

Taula 3.12. Classificació de les emergències en funció de la gravetat

Gravetat Característiques

Conat
d’emergència

Els seus efectes són inapreciables tant en l’activitat habitual, com en els danys a
persones. És un succés que pot ser controlat d’una manera ràpida i senzilla. La
intervenció directa l’ha realitzat el personal de la zona, que possiblement no té
formació especial per solucionar el problema. És una petita alarma local i un cop
desapareguda els treballs diaris continuen sense cap problema.

Emergència parcial Risc d’origen interior . En aquest cas els efectes són apreciables i, a més, poden
tenir conseqüències en l’activitat o en el personal. De totes maneres és una situació
que es pot controlar i dominar. Generalment quan hi ha una emergència parcial s’ha
de fer una evacuació, en aquest cas parcial, i una actuació per part de l’equip
d’intervenció de la mateixa empresa, sense necessitat que intervingui un organisme
extern. En cas que l’empresa no tingui equip d’intervenció, el personal de la secció
afectada, que ha estat entrenat degudament, ha de controlar la situació.
NOTA: per l’escassa sectorització del centre i per la poca formació del personal,
l’emergència parcial passa a ser emergència general

Risc d’origen exterior . Deriva d’una situació de prealerta o alerta declarada per les
autoritats competents, que pot provocar la presa de determinades mesures de
protecció tant de persones com d’instal·lacions, per minimitzar les conseqüències si
es produeix l’emergència externa esperada.

Emergència general És el cas més greu i requereix una actuació de l’equip intern d’intervenció, si n’hi ha,
ajuda externa especialitzada (policia, bombers, servei d’emergències mèdiques...) i
l’evacuació general de la instal·lació o confinament. Les conseqüències d’aquest
tipus d’emergència són molt greus, sovint inutilitzen les instal·lacions per un llarg
període de temps i, fins i tot, provoquen la cessació de l’activitat.

Taula 3.13. Classificació de les emergències en funció de l’ocupació

Ocupació Horari escolar(1) Usuaris habituals

Amb alumnes De 8 h a 14.30 h
De 15 h a 21.30 h

Alumnes, professors, PAS, neteja i
manteniment, visites...

Sense alumnes De 7.30 h a 8.00 h
De 14.30 h a 15.30 h

PAS i/o neteja i/o professors

Sense cap d’emergències De 21.30 h a 8.00 h
Caps de setmana i vacances

Neteja
Cap

(1) No tots els dies de la setmana tenen el mateix horari escolar, com és el cas dels dimecres, en què a la tarda els alumnes entren a

partir de les 17 h, o quan hi ha sortides o activitats extraordinàries. Per tant s’ha indicat l’horari més habitual.

b) Procediments d’actuació davant emergències:

El procediment d’actuació és una part del document que requereix una anàlisi
minuciosa perquè sigui coherent. Consta de tres parts: el pla d’evacuació
(taula 3.14), el pla de confinament (taula 3.15) i les fitxes d’actuació en cas
d’emergències (taula 3.16).
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Taula 3.14. Pla d’evacuació en cas d’emergències

Qüestions a
resoldre

Respostes

Quan cal evacuar el
centre?

Quan hi hagi un risc intern, com ara d’incendi, explosió, amenaça de bomba.

Com hem d’avisar? Qualsevol persona que detecti una emergència ho ha de comunicar a un professor
de guàrdia.
El professor de guàrdia avalua el risc. Si creu que el risc exigeix l’evacuació, ho
comunica al conserge, que és l’encarregat de donar l’alarma. Si té dubtes sobre la
gravetat del risc, ho comunica al membre de l’equip directiu que està de guàrdia
(vegeu l’horari de guàrdies de l’equip directiu a consergeria), que avalua el risc i, si
cal, ho comunica al conserge per tal que doni l’alarma:
• Si hi ha més d’un conserge, l’un dóna l’alarma i l’altre obre totes les portes
exteriors tancades amb clau, inclosa la porta corredissa del pàrquing.
• Si només n’hi ha un, obre les portes exteriors tancades amb clau i la persona que
ha donat l’avís dóna l’alarma.
• En tot cas, a continuació, el conserge s’ha d’encarregar d’avisar al seu habitatge i
de desconnectar l’interruptor general de la instal·lació elèctrica que hi ha sota l’escala
de l’aulari.
El timbre d’alarma s’ha de prémer amb senyals intermitents d’1 segon intercalats amb
1 segon de silenci (XXXX____XXXX____XXXX) durant 2 minuts.
La persona que ha ordenat que es doni l’alarma (professor de guàrdia o membre
de l’equip directiu) ha de donar l’avís als Serveis d’emergència (112). També ha
d’avisar telefònicament el director o directora de l’institut si no és al centre. El director
actua com a coordinador general. Si no hi és, aquesta tasca la fa el professor que
figura en l’horari de guàrdies de l’equip directiu.

Com hem d’evacuar
el centre?

Quan sentim l’alarma d’evacuació hem de desallotjar el centre per plantes de la
manera següent:
• Les plantes s’han de desallotjar per grups de classe, començant pels que són més a
prop de la sortida o de les escales i acabant pels que són més lluny. Abans la planta
baixa que la planta primera. La planta primera d’ESO-batxillerat surt per l’escala
d’emergència; i la planta segona d’ESO-batxillerat, laboratoris de ciències i sala
d’actes, per l’escala habitual. Els de la zona de cicles formatius i d’informàtica baixen
per la dreta de l’escala; i els de la zona d’administració i manteniment, i serveis a la
producció, per l’esquerra. Així es poden evacuar dues plantes simultàniament.
• Els alumnes han de sortir d’un en un quan el professor de l’aula ho indica. Aquest
professor compta els alumnes que surten de l’aula i els torna a comptar en el punt de
reunió. Aquest mateix professor s’ha d’assegurar que l’aula queda amb les finestres i
les portes tancades (sense clau). L’encarregat de tancar les finestres i la porta de
l’aula és el delegat de la classe, que és l’últim a sortir. Un cop al passadís, el
professor ha d’anar al capdavant del seu grup d’alumnes.
• El primer professor que surt per una sortida d’emergència és el responsable de
sortida. Si la sortida és una porta amb dues fulles i una és tancada, s’ha
d’encarregar d’obrir-la. També s’ha d’encarregar de retirar la catifa per evitar
relliscades i caigudes. Això s’aplica a la porta de sortida del vestíbul, a la porta lateral
d’entrada d’alumnes i a la porta de sortida del poliesportiu. A més, el primer professor
que surt per la porta del poliesportiu s’ha de quedar davant d’aquesta sortida per
desviar la circulació de personal a dreta i esquerra.
• Qualsevol persona que sigui fora del seu espai habitual s’ha d’afegir al grup més
proper.
• Els professors de guàrdia s’encarreguen de l’evacuació de les aules que no tinguin
professor.
• El responsable de planta, que és el professor que ocupa l’aula més allunyada de la
sortida d’emergència o de les escales, s’encarrega, a més d’evacuar i comptar els
seus alumnes, de fer d’“escombra”. Això vol dir que comprova que la resta de
professors han sortit i han tancat les portes i finestres, i que no queda ningú a cap
dependència de la planta, incloent-hi despatxos i lavabos. Atès que l’ocupació d’aules
varia, i per evitar dubtes sobre qui és el responsable de planta, en sentir l’alarma els
professors d’aula se situen a la porta de la seva aula i acorden sobre la marxa qui
és el responsable de planta i l’ordre de sortida de les aules o tallers enfrontats.

Com hem d’evacuar
el centre?

En el moment d’evacuar:
• Hem de deixar allò que estem fent i hem de deixar tots els estris a l’aula.
• Hem d’anar en fila índia i no hem de córrer.
• No hem d’anar mai enrere ni hem de buscar amics, germans...
• Si hi ha fum que fa impracticable una ruta d’evacuació, hem de buscar una ruta
alternativa i, si no és possible, ens hem de confinar i fer-nos visibles per les finestres.
Si podem, hem de tapar orificis interiors de ventilació i escletxes de portes amb draps
molls.
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Taula 3.14 (continuació)

Qüestions a
resoldre

Respostes

On ens hem de
concentrar?

Els punts de reunió depenen de les sortides d’emergència:
• Els que surten per la porta del poliesportiu i per la porta lateral del taller 2
d’automoció es concentren al mateix poliesportiu, allunyats de l’edifici.
• Els que surten per la resta de sortides es concentren a l’esplanada que hi ha al
davant de l’institut i a la vorera del davant, sense ocupar la calçada per deixar pas a
possibles vehicles d’emergències.

Quines són les
tasques auxiliars?

Si hi ha més d’un conserge, un conserge obre totes les portes exteriors que estiguin
tancades amb clau (accés als alumnes a la rampa lateral, porta d’accés exterior al
poliesportiu i accés a les escales des del carrer, tots dos batents). Si només hi ha un
conserge, aquesta tasca la fa el cap de manteniment. Si aquest no és a l’institut,
aquesta tasca la fa un professor de guàrdia, que ha de demanar les claus a
consergeria.
El professor d’Automoció s’encarrega de tancar la porta tallafoc del passadís.
L’encarregat de primers auxilis és Nom, si no hi és, Nom, i si no hi és, Nom (1).
Quan s’hagi acabat l’evacuació, els responsables de planta han d’informar el cap
d’emergència (director) de les possibles incidències. Els professors d’aula també
han d’informar el cap d’emergència (director) del nombre d’alumnes evacuats i de
les possibles incidències. El coordinador general utilitza com a distintiu una armilla
reflectora per ser fàcilment identificable.

Com es fa
l’evacuació de
dependències
annexes a l’institut?

La biblioteca s’evacua per la porta de sortida a l’exterior. El taller de la casa
d’oficis s’evacua per la porta de sortida a l’exterior.

Com es fa
l’evacuació
d’alumnes amb
discapacitats?

El tutor de grups amb alumnes discapacitats s’encarrega de nomenar un responsable
d’avisar-los (alumnes amb sordesa) o acompanyar-los (alumnes cecs o amb
problemes de mobilitat). Els alumnes amb discapacitats i els seus acompanyants són
els últims a sortir, per no retardar la sortida de la resta.

Com es fa
l’evacuació del
personal de neteja i
personal de fora de
l’institut?

El personal de neteja, l’AMPA i qualsevol altra persona no inclosa en els apartats
anteriors ha de sortir del centre per la porta de sortida més propera i, seguint els
alumnes, s’han d’adreçar al punt de reunió. En cas de dubte, s’han de seguir les
instruccions del professor del grup d’alumnes més proper. Si es produeix una
emergència quan el personal de neteja està sol a l’institut, ha de notificar la
incidència al conserge o l’altre personal designat a l’efecte, el qual ha d’avisar
telefònicament el director.

Què hem de fer quan
acabi l’emergència?

Quan el coordinador general ho autoritzi, tothom s’ha d’incorporar a la seva aula o
espai de treball habitual. La tornada s’ha de fer de manera ordenada, amb el
professor d’aula al capdavant del grup fins a arribar al lloc de procedència.

(1) Les dades personals s’han d’afegir a l’annex 1 ("Directori de comunicació")

Taula 3.15. Pla de confinament en cas d’emergències

Qüestions a
resoldre

Respostes

Quan ens hem de
confinar?

Quan hi hagi un risc extern, com ara de contaminació atmosfèrica tòxica.
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Taula 3.15 (continuació)

Qüestions a
resoldre

Respostes

Com hem d’avisar? Qualsevol persona que detecti una emergència l’ha de comunicar a un professor de
guàrdia.
El professor de guàrdia avalua el risc. Si creu que el risc exigeix el confinament, ho
comunica al conserge, que ha de donar l’alarma. Si té dubtes sobre la importància
del risc, ho comunica al membre de l’equip directiu que està de guàrdia (vegeu
l’horari de guàrdies de l’equip directiu a consergeria), que avalua el risc i, si cal, ho
comunica al conserge perquè doni l’alarma:
• Si hi ha més d’un conserge, l’un dóna l’alarma i l’altre tanca les portes i les sortides
de l’edifici, i les finestres de les zones comunes.
• Si només hi ha un conserge, tanca les portes i les sortides de l’edifici i les finestres
de les zones comunes, i la persona que ha donat l’avís dóna l’alarma.
• En tot cas, a continuació, el conserge s’ha d’encarregar d’avisar a l’habitatge del
conserge.
El timbre d’alarma s’ha de prémer amb senyals intermitents de 3 segons intercalats
amb 1 segon de silenci (XXXXXXXXX___XXXXXXXXX___XXXXXXXXX) durant 2
minuts.
La persona que ha ordenat que es doni l’alarma (professor de guàrdia o membre
de l’equip directiu) dóna l’avís als bombers (tel. 085) i a la Guàrdia Urbana (per
telèfon) si escau. També ha d’avisar telefònicament el director de l’institut si no és
present al centre. El director actua com a coordinador general. Si no hi és, aquesta
tasca la fa el professor que figura en l’horari de guàrdies de l’equip directiu. El
coordinador general utilitza com a distintiu una armilla reflectora, per ser fàcilment
identificable.

Com ens hem de
confinar?

Quan sentim l’alarma de confinament ens hem de confinar a les aules o despatxos de
la manera següent:
• Hem d’entrar a l’edifici si som fora.
• Hem d’anar a la nostra aula o despatx habitual si no hi som.
• Hem de tancar portes i finestres. El professor d’aula segueix les instruccions del
responsable de planta, manté els alumnes en ordre i els compta.
Si ens hem de traslladar a una zona del centre més protegida, que no sigui la nostra
aula o despatx, els alumnes han d’anar en fila índia darrere del professor d’aula,
que fa de guia.
Si les autoritats ens diuen que ens hem de traslladar, hem d’organitzar els mitjans de
transport al centre de recepció que determinin. Hem de fer una evacuació ordenada,
com si hagués sonat l’alarma d’evacuació, fins al mitjà de transport previst.
El responsable de planta , que és el professor que ocupa l’aula més allunyada de la
sortida d’emergència o de les escales, s’encarrega, a més de confinar els seus
alumnes, de comprovar que els alumnes de la seva planta estan confinats a les aules
i que no queda ningú fora. També ha de comprovar que les portes i finestres de les
zones comunes de la planta estiguin tancades. Atès que l’ocupació d’aules varia, i
per tal d’evitar dubtes sobre qui és el responsable de planta, en sentir l’alarma els
professors d’aula s’han de situar a la porta de la seva aula i acordar sobre la marxa
qui és el responsable de planta.

Quines són les
tasques auxiliars?

Si hi ha més d’un conserge, un conserge tanca les portes i les sortides de l’edifici i
les finestres de les zones comunes. Si només hi ha un conserge, aquesta tasca la fa
el cap de manteniment. Si no és a l’institut, aquesta tasca la fa un professor de
guàrdia.
L’encarregat de primers auxilis és Nom, si no hi és Nom, i si no hi és Nom (1).
Quan s’hagi acabat el confinament, els responsables de planta han d’informar el
cap d’emergències (director) de les possibles incidències. Els professors d’aula
també han d’informar el coordinador general (director) de les possibles incidències.

Com es fa el
confinament de
dependències
annexes a l’institut?

Els ocupants de la biblioteca s’han de confinar a la mateixa biblioteca. El
bibliotecari s’encarrega de tancar totes les portes i finestres, incloses les dels
serveis. Els ocupants del taller de la casa d’oficis s’han de confinar al mateix taller.
El monitor s’encarrega de segellar les possibles entrades d’aire exterior.

Què hem de fer quan
acabi el
confinament?

Quan el cap d’emergència ho autoritza, es dóna per acabat el confinament i tothom
continua amb la seva activitat o abandona el centre si el mateix coordinador general
ho autoritza.

(1) Les dades personals s’han d’afegir a l’annex 1 ("Directori de comunicació")
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Taula 3.16. Fitxes d’actuació en cas d’emergència

Cas Tipus de fitxa Figura

Fitxes d’actuació en
cas d’emergència
general d’evacuació

Fitxa d’actuació del conserge en cas d’evacuació figura 3.1

Fitxa d’actuació de l’alumne en cas d’evacuació figura 3.2

Fitxa d’actuació d’un professor a l’aula en cas d’evacuació figura 3.3

Fitxa d’actuació d’un professor de guàrdia en cas d’evacuació figura 3.4

Fitxa d’actuació del cap de manteniment en cas d’evacuació figura 3.5

Fitxa d’actuació del cap d’emergències en cas d’evacuació figura 3.6

Fitxes d’actuació en
cas d’emergència
general de
confinament

Fitxa d’actuació dels conserges en cas de confinament figura 3.7

Fitxa d’actuació del cap d’emergències en cas de confinament figura 3.8

Fitxa d’actuació del cap de manteniment en cas de
confinament

figura 3.9

Fitxa d’actuació del professor a l’aula en cas de confinament figura 3.10

Fitxa d’actuació del professor de guàrdia en cas de
confinament

figura 3.11

Fitxa d’actuació en cas d’emergència general de personal
laboral - excepte els que tenen fitxa pròpia-, persones
d’empreses subcontractades o visitants.

figura 3.12

Fitxa d’actuació en cas d’emergència si no hi ha el cap
d’emergències (horari nocturn, estival...)

figura 3.13

Fitxa d’actuació en
cas d’accident d’un
alumne

figura 3.14

No cal que les fitxes d’actuació siguin en format gràfic, però habitualment són més fàcils d’interpretar.
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Figura 3.1. Fitxa d’actuació del conserge en cas d’evacuació
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Figura 3.2. Fitxa d’actuació de l’alumne en cas d’evacuació
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Figura 3.3. Fitxa d’actuació d’un professor a l’aula en cas d’evacuació
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Figura 3.4. Fitxa d’actuació d’un professor de guàrdia en cas d’evacuació
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Figura 3.5. Fitxa d’actuació del cap de manteniment en cas d’evacuació



Emergències 72 Eines per fer un pla d’emergències

Funcions del cap
d’emergències

Una acció que es podria afegir a
les funcions del cap

d’emergències és tenir una còpia
disponible del pla d’emergències

on nline, o guardada fora dels
edificis del centre perquè en cas
d’actuació dels mitjans externs

aquests puguin veure on són les
instal·lacions, la sectorització...

Figura 3.6. Fitxa d’actuació del cap d’emergències en cas d’evacuació
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Figura 3.7. Fitxa d’actuació del conserge en cas de confinament
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Figura 3.8. Fitxa d’actuació del cap d’emergències en cas de confinament



Emergències 75 Eines per fer un pla d’emergències

Figura 3.9. Fitxa d’actuació del cap de manteniment en cas de confinament
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Figura 3.10. Fitxa d’actuació del professor a l’aula en cas de confinament
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Figura 3.11. Fitxa d’actuació del professor de guàrdia en cas de confinament
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Figura 3.12. Fitxa d’actuació en cas d’emergència general de personal laboral -excepte
els que tenen fitxa pròpia-, persones subcontractades o visitants.
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Figura 3.13. Fitxa d’actuació en cas d’emergència si no hi ha el cap d’emergències
(horari nocturn, estival...).
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L’equip de primers auxilis ha
de tenir molt present els

procediments d’intervenció
en cas d’emergència.

Figura 3.14. Fitxa d’actuació en cas d’accident d’un alumne

c) Identificació i funcions de les persones i equips que han de portar a terme
els procediments d’actuació en emergències:

En la figura 3.15 es pot veure l’organigrama d’actuació previst a l’Institut Segura
i a la taula 3.17, les funcions dels equips d’emergència del nostre centre.
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Figura 3.15. Organigrama dels equips d’actuació del centre

Taula 3.17. Funcions dels responsables en cas d’emergència

Càrrec Funcions(1)

Cap d’emergències En tot moment és el responsable màxim de l’emergència i el coordinador general mentre aquesta duri.
Nota: pel fet de ser un centre públic i escolar, en cas d’emergència general es deleguen totes les funcions que es
considerin convenients al cap d’intervenció del servei d’emergències extern que coordini les activitats.

Cap d’alarma Té la funció específica de trucar als serveis d’emergències externs que es necessitin segons el tipus d’emergència i quan el
cap d’emergència o un professor ho requereixin.

Equip de primera
intervenció

Intervenen en els conats d’incendi i donen suport al cap d’emergències en la coordinació amb els serveis externs.

Equip d’alarma,
evacuació i
confinament

És l’encarregat d’activar o fer activar el senyal d’alarma, de tallar el corrent elèctric i d’obrir o tancar les portes que puguin
impedir l’evacuació o el confinament, depenent de l’emergència general activada. També s’encarreguen d’evacuar o
confinar l’alumnat i qualsevol altre usuari de les instal·lacions.

Equip de primers
auxilis(1)

Assisteixen els ferits fins que reben atenció mèdica. Són responsables de mantenir la farmaciola equipada i demanar les
reposicions pertinents.

(1) Si no hi ha una persona fixa encarregada de prestar els primers auxilis, aquestes funcions les pot assumir qualsevol usuari que es consideri capaç d’ajudar la persona
accidentada, sempre que no posi en perill ni la persona auxiliada ni a ell mateix, i no ha de marxar fins que arribi el servei d’emergències extern (si és necessari). En tot cas, en

l’annex del directori telefònic s’indiquen les persones que se’n poden fer responsables segons els seus coneixements.

d) Identificació del responsable de la posada en marxa del pla d’actuació
davant emergències:

El pla té com a màxima prioritat la agilitat en la salvaguarda de les vides de
les persones i, per tant, no pensem que una única persona, el cap d’emergències,
pugui ser la única responsable de decretar la posada en marxa del pla d’actuació.
Així que definirem altres persones per accelerar qualsevol protocol d’actuació.
No obstant, per evitar l’activació del pla d’actuació amb falses alarmes, tampoc
podem preveure que tothom pugui prendre aquesta decisió.

Per tant, definim com a les persones encarregades de posar en marxa el pla
d’actuació el cap d’emergències en primera instància o qualsevol professor de
l’equip directiu o cap de departament que ho consideri convenient.
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És molt important crear un
protocol de comunicació

amb entitats d’àmbit
superior, per tal d’informar i

actuar de la manera més
ràpida en cas d’emergència.

3.2.8 Capítol 7. Integració del pla d’emergències en altres d’àmbit
superior

Moltes vegades un pla d’emergències ha de preveure la sincronització amb altres
plans d’àmbit superior, com pot ser el pla d’emergències municipals, entre altres.
Per això s’han de preveure les interaccions i comunicacions que hi ha, per actuar
de manera ràpida, conjunta i organitzada.

a) Protocols de notificació de l’emergència:

Per agilitar les comunicacions amb l’exterior, qui comuniqui a l’exterior la situació
d’alarma ha de seguir un senzill però estricte protocol de comunicació:

• Trucar al número general d’emergències 112.

• Transmetre el missatge clar i curt que identifiqui el lloc i el motiu de la
trucada i l’estat de l’emergència, perquè ens puguin derivar al més aviat
possible les ajudes externes necessàries, del tipus: “Soc en X, truco de
l’Institut Segura, de Prevenció, tenim una emergència per (accident greu,
incendi, amenaça de bomba, inundació...), iniciada a les (hora d’inici), i
el resultat actual és (nombre de ferits i estat). La resta de les dades que
necessiti les preguntarà l’operador d’emergències.

• Comunicar al cap d’emergències les indicacions que han donat els serveis
d’emergències externs.

b) La coordinació entre la direcció del pla d’actuació i la direcció del pla de
protecció civil en què s’integri el pla d’emergències:

El sistema de protecció civil és un sistema integrat d’emergències on el Pla de
protecció civil de Catalunya (PROCICAT) indica quin pla d’actuació municipal
(PAM) han de tenir els ajuntaments segons cada tipus de risc que els afecti.

En aquest cas, el nostre institut no té l’obligació de generar aquesta coordinació
amb les autoritats locals, respecte de les situacions d’emergència generades a
l’interior del centre, més enllà de la gestió d’ajuda externa. El centre no té un PAU
registrat i els riscos possibles no comporten un risc per a la població general. En un
cas extrem, com podria ser per exemple d’enfonsament de l’edifici, es gestionaria
igualment pels serveis coordinats des de la central d’emergències 112.

En el cas contrari, d’haver-se de confinar o d’evacuar l’edifici per un risc extern,
només s’han de seguir les instruccions que es rebin de les autoritats locals, amb el
treball coordinat de l’equip d’alarma, evacuació i confinament.

c) Formes de col·laboració de l’organització d’emergències interna amb els
plans i les actuacions del sistema públic de protecció civil:

Atès que el nostre és un centre d’educació i a la pràctica el fruit de les nostres
activitats no poden afectar ni la població ni el medi ambient de l’entorn, és
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Generalment el responsable
de la implantació d’un pla
d’emergències és el titular
de l’empresa, però aquest
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funcions.

pràcticament impossible que participem de manera activa en els plans de protecció
civil.

Per tant, no és necessari definir un pla de col·laboració i actuació conjunta amb
els plans de protecció civil d’àmbit superior.

No obstant, podriem procoloraritzar al pla d’emergències alguna situació concreta
en la que podem combinar la trucada al número general d’emergències amb un
altre número, amb l’objectiu d’agilitzar la intervenció dels serveis externs. Si
els indiquem, aquests protocols sempre s’han de revisar i actualitzar en atenció
a les indicacions donades per aquests serveis externs. Podrien indicar, a mode
d’exemple:

• Quan es produeixi una emergència provocada per accions antisocials greus,
trucarem a la policia local.

• Quan hi hagi danys als treballadors, de caràcter lleu o greu, trucarem als
serveis d’ambulàncies concertats per la mútua.

3.2.9 Capítol 8. Implantació del pla d’emergències

El pla d’emergències no deixa de ser un document inservible si no s’implanta
adequadament. Per tant, s’han de seguir una sèrie de mesures perquè aquest pla
sigui conegut i acceptat per tots els usuaris de la instal·lació.

a) Identificació del responsable de la implantació del pla:

Segons la normativa vigent, el titular de l’activitat és el responsable de la redacció,
l’aprovació, la implantació i el manteniment del pla d’emergències, tot i que pot
delegar aquestes accions en alguns responsables de l’organització o, fins i tot,
subcontractar els serveis d’una empresa externa que compleixi certs requisits.

Per tant, en aquest cas, el responsable màxim de la gestió del pla d’emergències és
el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei
de Prevenció de Riscos Laborals dels serveis territorials on estigui situat l’Institut
Segura.

El director del centre, en ser la màxima autoritat habitual en les instal·lacions, és
el Cap d’Emergències i ha de vetllar per l’existència de la Coordinació de Riscos
Laborals, i ha d’assignar un coordinador de Riscos Laborals del centre, que s’ha
d’encarregar de gestionar totes les mesures de seguretat, verificar la implantació
del pla d’emergències, i fer-ne la divulgació i manteniment.

b) Programa de formació i capacitació per al personal amb participació activa
en el pla d’emergències:

S’han d’assignar responsabilitats respecte a aquestes tasques. En aquest cas, això
vindrà definit des del Departament d’Educació.
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Per exemple, seria: “El cap de PRL del Servei Territorial X és el responsable
de dissenyar les accions encaminades a formar i capacitar el personal en el pla
d’emergències, en coordinació amb el director i el coordinador de Riscos Laborals
del centre.

Aquest últim detectarà anualment les necessitats de formació en emergències del
personal de l’Institut i remetrà la sol·licitud de formació al director i al cap de PRL
del Servei Territorial X.”

c) Programa d’informació i formació a tot el personal sobre el pla d’emergèn-
cies:

S’ha de garantir la difusió de les instruccions i consells generals adreçats als
usuaris no dependents directament del Departament d’Educació, com poden ser
el personal de neteja o de manteniment.

Com que el programa d’informació i formació pot variar al llarg del temps s’ha
d’adjuntar la seva descripció en un annex a aquest pla d’emergències, juntament
amb l’històric que es vagi generant.

d) Programa d’informació general per a tots els usuaris:

En el nostre centre hi ha un gran volum d’usuaris habituals externs, com són els
alumnes, que han d’estar informats dels aspectes del pla d’emergències que els
poden afectar, com ara els riscos, les rutes d’evacuació, els mitjans de protecció i
les fitxes d’actuació corresponents.

Anualment han de tenir una sessió d’informació en el primer trimestre de curs
sobre els aspectes rellevants del pla d’emergències.

És convenient que en les guies dels alumnes s’inclogui la informació que els hi
correspongui del pla d’emergències, i que el coordinador de Riscos Laborals revisi
anualment aquesta informació.

Qualsevol usuari que hagi de romandre un cert temps a les nostres instal·lacions
i que, per tant, no és una visita, com ara el personal de manteniment i reformes,
o alumnes de cursos ocupacionals, o formadors externs, han de tenir una fitxa
informativa d’aspectes del pla d’emergències que han de tenir en compte (a
consergeria sempre hi ha d’haver còpies per distribuir).

Com que el programa d’informació general pot variar al llarg del temps, s’ha
d’adjuntar en un annex a aquest pla d’emergències, juntament amb l’històric que
es vagi generant.

e) Senyalització i normes per a l’actuació de visitants:

El nostre centre, en compliment del Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, de
senyalització de seguretat i salut en el treball, té la informació gràfica pertinent,
per tal que qualsevol usuari pugui:

• conèixer l’existència de determinats riscos;

• localitzar i identificar determinats mitjans o instal·lacions de protecció,
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evacuació, emergència o primers auxilis;

• saber que està obligat a utilitzar equips de protecció individual (EPI) en
determinats llocs;

• ser alertat que s’ha produït una determinada situació d’emergència.

Els cartells poden ser senyals d’advertència (forma triangular amb fons groc), de
prohibició (forma rodona amb una banda transversal descendent d’esquerra a dreta
amb un angle de 45º respecte a l’horitzontal de color vermell), d’obligació (forma
rodona amb predomini del color blau), senyals relatius als equips de lluita contra
incendis (rectangular o quadrat amb fons vermell) i senyals de salvament i socors
(rectangular o quadrat amb fons verd).

A més, en totes les vies d’evacuació hi ha d’haver plànols de les instal·lacions que
indiquin el recorregut d’evacuació, els mitjans de protecció contra incendis i la
ubicació de la farmaciola.

f) Programa de dotació i adequació de mitjans materials i recursos:

Anualment, a l’inici del curs escolar, el coordinador de Riscos Laborals ha de fer
una avaluació dels mitjans i recursos de les instal·lacions i ha de revisar l’informe
de l’empresa que fa el manteniment dels mitjans d’extinció.

Amb aquesta informació, i juntament amb l’històric de mancances de materials
i recursos, s’ha de fer una llista en què es doni prioritat a les intervencions
més necessàries que es poden fer durant aquest any amb els mitjans materials
o econòmics del centre.

Quan les intervencions siguin inabastables per al centre, el coordinador de
Riscos Laborals ha de comunicar els riscos, les mancances en prevenció... a la
Coordinació de Riscos Laborals dels serveis territorials on està situat l’IES X del
Departament d’Educació, per tal que actuï en conseqüència. En cas que aquesta
entitat no doni solucions, el cap d’emergències ha de fer les comunicacions que
consideri oportunes.

3.2.10 Capítol 9. Manteniment de l’eficàcia i actualització del pla
d’emergències

El pla d’emergències no és un document estàtic sinó que s’ha d’adaptar periòdica-
ment a fi de perfeccionar-lo i adaptar-lo a les noves característiques de l’edifici o
de l’activitat que s’hi desenvolupa. També s’ha d’adaptar a les noves normatives
o aprofitar els progressos que es facin en matèria de seguretat.

a) Programa de reciclatge de formació i informació:

Anualment la Coordinació de Prevenció de Riscos Laborals ha de vetllar perquè
la formació i la informació rebudes pels usuaris de les instal·lacions sigui la
correcta, en cas contrari ha de plantejar mesures per millorar aquesta formació,



Emergències 86 Eines per fer un pla d’emergències

que s’ha de reflectir en l’annex de formació i informació que s’adjunta en aquest
pla d’emergències.

b) Programa de substitució de mitjans i recursos:

Les condicions d’instal·lació, manteniment i substitució de tots els equips i mitjans
de seguretat contra incendis s’han de complir, segons està indicat en el Reglament
d’instal·lacions de protecció contra incendis (Reial decret 1942/1993, de 5 de
novembre) i modificacions posteriors per l’Ordre de 16 d’abril de 1998.

Qualsevol altre mitjà i recurs que no sigui de protecció contra incendis s’ha de
substituir segons indiqui la normativa específica, o en cas de no tenir-ne, quan
la Coordinació de Riscos Laborals, el cap de manteniment i l’equip directiu ho
considerin convenient.

Una directriu del centre és la implantació de mesures correctores i/o preventives
per minimitzar o eliminar els riscos detectats.

c) Programa d’exercicis i simulacres:

La realització d’exercicis i simulacres posa de manifest quin és el tipus de resposta
davant d’una emergència i, per tant, si les previsions del pla d’emergències i les
seves actuacions i mitjans són correctes o bé s’han de millorar.

Podem fer els tipus de simulacres següents:

• Simulacre en què s’avisa el personal afectat del dia i hora en què es farà.

• Simulacre en què s’avisa el personal afectat del dia, però no de l’hora.

• Simulacre en què s’avisa el personal afectat de la setmana en què es farà.

• Simulacre sense avisar.

Els simulacres no cal que siguin de caràcter general i, per tant, que afectin tot el
centre.

S’han de fer tots els simulacres que es considerin convenients, però anualment
s’han de fer dos simulacres d’emergència general d’evacuació, un en horari de
matí i un altre en horari de tarda.

El coordinador de Riscos Laborals és el responsable de gestionar els simulacres i
de la informació generada.

A l’hora de fer el simulacre, el coordinador de Riscos Laborals ha de situar els
seus col·laboradors en llocs estratègics per tal d’auditar les actuacions fetes un
cop posat en marxa el pla d’emergències.

Els auditors han de tenir un cronòmetre i un full d’anotacions per fer el seguiment
i anotar les incidències que es produeixin en el simulacre. Aquest document s’ha
d’adjuntar a l’annex d’aquest pla d’emergències.

Un cop fet el simulacre segons el que preveu el pla d’emergències, el coordinador
de Riscos Laborals n’ha de fer un informe, que s’ha de lliurar a la Coordinació
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Sempre s’ha de comunicar
a les autoritats pertinents
que es farà un simulacre.

de Riscos Laborals perquè en faci l’avaluació i defineixi les mesures que s’han
d’adoptar si es considera convenient.

Sempre que es faci un simulacre s’ha de comunicar a l’ajuntament de la localitat
pels canals de comunicació habituals, i al telèfon d’emergències 112.

d) Programa de revisió i actualització de totes les documentacions que formen
part del pla d’emergències:

El pla d’emergències i els seus annexos, més concretament, s’han de revisar i
actualitzar anualment durant el mes de setembre.

També s’ha de revisar si es detecten nous riscos, si s’han fet intervencions a les
instal·lacions que modifiquin aspectes inclosos en el pla d’emergències o en cas
de detectar anomalies o incoherències en els diferents simulacres o inspeccions.

L’encarregat de fer les modificacions i actualitzacions pertinents és el coordinador
de Riscos Laborals del centre, i les ha de revisar i aprovar la Coordinació de Riscos
Laborals i el cap d’emergències.

e) Programa d’auditories i inspeccions:

Quan la Coordinació de Riscos Laborals del centre, el Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya, el Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya, el Ministeri de l’Interior de l’Estat espanyol o qualsevol altra entitat
d’àmbit superior relacionada amb la prevenció de riscos laborals ho consideri
oportú es faran les auditories i inspeccions que es considerin necessàries.

3.2.11 Annexos

Els annexos no són públics, normalment tenen accés els membres dels equips
d’emergències, el personal directiu i el coordinador de riscos laboral del centre,
ja que contenen dades personals dels usuaris del centre i pròpies de la instal·lació.
Normalment, els annexos són tres:

• Annex 1. “Directori de comunicació”

• Annex 2. “Formulari per a la gestió d’emergències”

• Annex 3. “Plànols”
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Introducció

El principi bàsic de la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL) és prevenir
el treballador dels riscos que es deriven de la seva feina. No sempre és possible
implantar mesures que puguin eliminar o disminuir el risc. En els casos en què no
sigui possible s’hauran d’implantar mesures de protecció per tal de disminuir els
possibles danys.

L’LPRL, en l’article 4, estableix que els treballadors tenen dret a una protecció
eficaç en matèria de seguretat i salut, cosa que comporta el deure correlatiu de
l’empresari de protegir els treballadors contra els riscos laborals.

La Llei, però, és més extensa pel que fa als deures de l’empresariat i, en l’article
20, estableix que l’empresari té l’obligació d’analitzar les possibles situacions
d’emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis,
lluita contra incendis i evacuació dels treballadors.

Aquesta unitat, un cop treballades les actuacions bàsiques en matèria de lluita
contra incendis i evacuació dels treballadors, se centrarà en els primers auxilis.

A l’apartat “Primers auxilis en emergències mèdiques”, començarem estudiant
quins són els principis i normes bàsics d’actuació en primers auxilis. A continu-
ació, aprendrem a fer una valoració primària, és a dir, a reconèixer les constant
biològiques (consciència i respiració) d’un accidentat, i a actuar en conseqüència.
Aprendrem com s’ha de fer, per exemple, la reanimació cardiopulmonar, com s’ha
d’actuar en cas d’obstrucció de les vies aèries, etc.

En el segon apartat, “Valoració secundària. Tècniques de socorrisme“, veurem
com, després de la valoració primària i un cop estem segurs que la vida de la
víctima està fora de perill immediat, s’ha de fer una segona valoració que consisteix
a determinar l’estat de la víctima mitjançant la localització de totes les seves
lesions. A banda de veure com es fa, aquest apartat també explica com s’han
de proporcionar els primers auxilis necessaris per tractar les lesions detectades en
aquesta valoració secundària: cremades, hemorràgies, fractures, ferides, etc.

Per acabar, l’apartat “Materials, tècniques i organització” consta de tres parts.
La primera tracta sobre la farmaciola i altres materials per aplicar els primers auxi-
lis: ubicació, local de primers auxilis, contingut i manteniment. A continuació es
donen unes nocions sobre tècniques de maneig d’accidentats. Finalment, acabem
parlant de com ha de ser l’organització humana dels primers auxilis en l’empresa.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis d’autoavaluació
i les activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de
l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.
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Resultats d’aprenentatge

1. En acabar la unitat didàctica, heu de ser capaços del següent:

• Determinar les accions que cal fer en cas d’accident, segons el tipus, a partir
dels procediments establerts.

• Valorar la gravetat d’una persona accidentada o lesionada segons els símp-
tomes, els signes, les constants vitals i la informació de la per- sona afectada
o de testimonis.

• Prioritzar les actuacions d’atenció a persones afectades en cas d’accident
múltiple, segons el tipus i la gravetat de les lesions.

• Aplicar tècniques de primers auxilis a persones accidentades, segons els
tipus de lesió, a partir dels protocols establerts en casos de lesió, malaltia o
accident.

• Determinar el tipus i els components d’una farmaciola segons els riscos
previstos en els llocs de treball.
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Saber com i quan s’ha
d’actuar és fonamental per
garantir la supervivència del
ferit.

1. Primers auxilis en emergències mèdiques

Sovint, en les empreses es produeixen accidents o malalties sobtades que posen
en perill la vida de les persones i que requereixen una actuació immediata.

Entenem per emergència mèdica qualsevol situació en què la falta d’assistència
mèdica pot produir la mort de l’accidentat o malalt en molt pocs minuts. Davant
d’una emergència mèdica és molt important que l’atenció sigui ràpida i adequada,
i per això cal conèixer les actuacions bàsiques que s’han de dur a terme.

Els primers auxilis són les mesures que s’han d’adoptar amb un accidentat
o malalt sobtat en el mateix lloc dels fets fins a l’arribada de l’assistència
mèdica.

1.1 Principis bàsics i normes d’actuació en primers auxilis

A l’hora d’actuar davant d’una emergència mèdica, s’han de tenir presents els
principis bàsics següents:

Seqüència d’actuació en primers
auxilis: protegir, avisar i socórrer.

• No s’ha d’agreujar l’estat de la persona lesionada.

• Cal utilitzar el sentit comú.

• S’ha de facilitar l’accés de la persona lesionada, en les millors condicions
possibles, a l’atenció especialitzada.

En la majoria dels accidents produïts en l’àmbit laboral no hi ha personal mèdic
present i són els companys de treball, pròxims a la persona accidentada, els que
han d’actuar en un primer moment. Per tant, és important que els treballadors
coneguin les actuacions bàsiques inicials que s’han de dur a terme.

Davant de qualsevol emergència mèdica, la seqüència d’actuació correspon
a les sigles PAS, és a dir: protegir, avisar, socórrer.

1.1.1 Pas 1: protegir la persona accidentada i el mateix socorrista

Abans d’actuar hem d’estar segurs que tant la persona accidentada com nosaltres
mateixos estem fora de tot perill. Per això és important observar i avaluar
atentament la situació.
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L’objectiu ha de ser protegir i assegurar el lloc de l’accident per evitar que
s’agreugi la situació de les persones lesionades i que es produeixin nous accidents.
Per això s’ha de senyalitzar la zona, eliminar els riscos que encara hi hagi (incendi,
electrocució, caiguda, asfixia, intoxicació, despreniment...) i apartar la persona
accidentada de les zones de risc.

Exemples de Protecció en el lloc de l’accident

Davant d’un accident per contacte elèctric, hem de tallar el subministrament elèctric; davant
d’un escapament de gas, hem de tancar la clau del gas i obrir les finestres; davant d’un
accident amb un vehicle, hem d’apagar el contacte...

1.1.2 Pas 2: avisar

El segon pas en la cadena d’actuació és avisar, segons el tipus d’accident, la
persona encarregada dels primers auxilis en l’empresa, els serveis d’emergència
(serveis d’atenció sanitària urgent, policia, bombers), les companyies de gas,
aigua o electricitat... Cal disposar d’una llista de telèfons d’urgència en un lloc
accessible i conegut per tots els treballadors.

En avisar s’ha de donar la següent informació mínima:

• Nom i telèfon de contacte de la persona que truca.

• Localització exacta dels fets.

• Tipus i gravetat de l’emergència.

• Nombre aproximat de ferits.

• Estat dels ferits (si se sap).

• Circumstàncies o perills que podrien agreujar la situació.

Quan es truca al 112 és important
mantenir la calma per donar tota la

informació necessària.

Excepcionalment, quan les causes de l’emergència mèdica són respiratòries
(ofegament, asfíxia...), quan es tracta de traumatismes i quan l’emergència afecta
nens, es recomana anteposar el tercer pas (socórrer) i fer un minut de reanimació
cardiopulmonar abans de demanar ajut.

1.1.3 Pas 3: socórrer la persona accidentada i facilitar-ne el trasllat a
un centre sanitari

El tercer pas en la cadena d’actuació és socórrer la persona accidentada o malalt
sobtat in situ, proporcionant-li una primera assistència fins a l’arribada del
personal especialitzat. D’aquesta manera es procura que el seu estat no s’agreugi.
A l’hora de socórrer algú, s’han de seguir unes pautes generals:
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Control dels signes vitals

El control dels signes vitals
s’hauria de repetir periòdicament
i informar-ne qui es faci càrrec
de la situació.

• Actuar ràpidament, però amb calma i serenitat.

• Tranquil·litzar i confortar la persona accidentada.

• Fer un recompte de les víctimes.

• En cas que hi hagi múltiples ferits, establir quins requereixen atenció
prioritària.

• No moure la persona accidentada innecessàriament.

• Evitar el refredament.

• No administrar begudes ni aliments a la persona accidentada.

• Efectuar in situ l’avaluació primària dels ferits, és a dir, reconèixer-ne els
signes vitals (valorar l’estat de consciència, la respiració i el pols).

• Un cop s’hagi comprovat la presència de consciència, respiració i pols s’ha
d’iniciar l’avaluació secundària, és a dir, el reconeixement dels signes no
vitals (control de les hemorràgies, tractament de les ferides, immobilització
de les fractures...).

És molt important saber què s’ha de fer, però també què no s’ha de fer; per tant,
s’ha de fer només allò del que s’estigui segur que s’ha de fer.

1.2 Reconeixement de constants biològiques o valoració primària

La valoració primària consisteix en l’exploració de les constants
biològiques amb l’única finalitat de detectar-ne la presència, sense entretenir-
se a quantificar-les.

S’ha de fer de manera ràpida i sistemàtica seguint els passos següents: avaluació
de la consciència, avaluació de la respiració i avaluació del pols.

Per fer la valoració primària, es recomana apropar-se al pacient i tractar-lo sempre
des d’un costat, agenollat. Així s’està en la posició adequada per fer l’avaluació i
les actuacions conseqüents.

1.2.1 Avaluació de la consciència

Per saber si una persona accidentada està conscient, en primer lloc li hem de
preguntar si ens sent, com es troba, què li ha passat... Si no respon, li hem
de provocar un estímul (sacsejant-li lleugerament les espatlles, pessigant-lo) i
observar les seves reaccions: obertura o tancament dels ulls, moviments de cap,
gemecs... (figura 1.1).
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Figura 1.1. Comprovació de l’estat de consciència de la
víctima

Si la persona accidentada respon, passem a fer l’avaluació secundària, atès que
segur que respira i té pols. Si no hi ha cap tipus de reacció, significa que el ferit està
inconscient, per la qual cosa n’hem de comprovar la respiració immediatament.

1.2.2 Avaluació de la respiració

Quan una persona accidentada està inconscient hi ha dues possibilitats: que respiri
o que no respiri. Per avaluar la respiració apropem la galta o el dors de la mà a la
boca i nas de l’accidentat, mentre observem la zona toràcica i abdominal (figura
1.2). En lactants o nens petits pot ser més fàcil col·locar la mà sobre el pit i sentir
com respira.

Figura 1.2. Sentir, veure i notar la respiració normal

Si hi ha respiració, percebrem un efecte o més dels següents:
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Podeu aprofundir en la
posició lateral de
seguretat en el punt
“Maneig de les víctimes”,
de l’apartat “Materials,
tècniques i organització”.

Podeu trobar més
informació sobre els
procediments de
reanimació, en la secció
“Annexos” del web del
mòdul.

• Notarem a la galta o a la mà l’escalfor de l’aire exhalat.

• Sentirem l’entrada i sortida de l’aire.

• Veurem el moviment respiratori del tòrax i de l’abdomen.

Quan s’avalua la respiració és convenient comprovar-ne la freqüència. En adults
la freqüència habitual és de 12 a 16 respiracions per minut, mentre que en lactants
i nens petits oscil·la entre 20 i 30 respiracions per minut.

També és important fixar-se en si hi ha dificultats per respirar o se sent algun soroll
anormal.

En cas que la persona accidentada respiri, podem iniciar l’avaluació secundària.
Abans, però, si no hi ha cap traumatisme, l’hem de col·locar en posició lateral de
seguretat (de costat, amb el cap girat i la boca oberta). Si hi ha algun traumatisme,
no l’hem de moure. En tots dos casos, hem de continuar al seu costat vigilant els
signes vitals, després de l’avaluació secundària i fins que arribi l’ajut.

Posició lateral de seguretat.

Si la persona accidentada no respira, l’hem de col·locar en posició de decúbit
supí i (estirada mirant cap amunt) respectant l’alineació de l’eix cervical, i hem
de comprovar que la boca i la faringe estan lliures d’objectes que puguin obstruir
les vies aèries.

Posició de decúbit supí.

En una víctima inconscient les vies aèries es poden obstruir, ja que es perd el
control dels músculs i la llengua cau i bloqueja la via aèria. Per això, davant una
víctima que no respira, hem d’obrir les vies aèries mitjançant la maniobra “front-
barbeta” (figura 1.3), per evitar que la llengua obstrueixi l’entrada d’aire. Per fer
això, hem de posar una mà al front per tirar el cap enrere, hiperextensionant el coll,
i col·locar el dit índex i el del mig, de l’altra mà, a la barbeta per elevar-la. Així
aconseguim elevar la mandíbula i, amb ella, la base de la llengua.

Figura 1.3. Maniobra front-barbeta

Si hi ha respiració, no cal avaluar el pols, perquè segur que el cor funciona
correctament. Llavors farem l’avaluació secundària, i col·locarem la persona
accidentada en posició lateral de seguretat si no hi ha cap traumatisme.
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En la lipotímia la pèrdua de
consciència és lleugera, és

a dir, hi ha resposta a
estímuls externs.

Si la persona accidentada continua sense respirar, hem d’avaluar el pols, ja que no
serviria de res subministrar oxigen si no es distribueix a l’organisme per mitjà del
sistema circulatori. No obstant això, en el cas d’infants, abans d’avaluar el pols,
s’ha de començar amb la respiració artificial fent cinc insuflacions.

1.3 Alteracions de la consciència

El sistema nerviós és el que regeix i coordina totes les funcions del cos, i el cervell
és l’òrgan clau en tot aquest procés, ja que és el que rep la informació i la desxifra.
Els nervis són els encarregats de transmetre aquesta informació.

La consciència és un estat en què el cervell té ple coneixement de les
sensacions que rep i de les ordres que transmet.

No hi ha una frontera clara entre la consciència i la inconsciència. Una persona
pot estar plenament conscient, totalment inconscient o en qualsevol punt entre tots
dos extrems. El terme utilitzat quan una persona no està plenament conscient és
el de consciència alterada.

L’alteració de la consciència és l’estat en què el cervell té anul·lats
determinats actes reflexos i només reacciona davant de determinats estímuls,
en funció de la profunditat o grau d’inconsciència.

Les causes principals de l’alteració de la consciència són les següents:

• Lesions al cervell, que es poden produir per ferides al cap o per tumors.

• Manca d’oxigen (hipòxia) o de glucosa (hipoglucèmia), que pot tenir les
causes següents:

– Disminució del flux sanguini que arriba al cervell per accidents
cerebrovasculars, atacs de cor, desmais...

– Nivell baix d’oxigen o glucosa a la sang: per enverinaments, diabetis...

• Activitat elèctrica anormal a l’encèfal.

Es poden distingir diferents tipus d’alteracions de l’estat de consciència, entre els
quals destaquem la lipotímia, el coma i l’epilèpsia.
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1.3.1 Lipotímia

La lipotímia consisteix en la pèrdua de consciència breu, superficial
i transitòria deguda a una disminució del flux sanguini cerebral, però
conservant, bé que debilitades, les funcions cardíaca i respiratòria.

En cas de lipotímia, la víctima perdrà la consciència caient a terra, presentarà
una pell pàl·lida i freda per la falta d’hidratació, sobretot a l’estiu, o per la falta
d’aire per aglomeracions de gent. Les baixades del nivell de sucre en la sang també
propicien els desmais. En la majoria dels casos, la persona recupera la consciència
en menys de cinc minuts.

L’actuació que cal portar a terme és:

1. Comprovar si la víctima està conscient, preguntant-li com es troba i amb
petites sacsejades a les espatlles. Si no torna en si:

(a) Procedirem a comprovar que, efectivament, respira.

(b) Trucar als serveis d’emergències mèdiques.

(c) Col·locarem a la persona en posició lateral de seguretat (PLS).

2. Si la víctima s’adona que està a punt de desmaiar-se cal demanar-li que
s’estiri a terra.

3. Cal agenollar-se al seu costat i aixecar les cames de la víctima (es poden
recolzar els seus turmells sobre una de les nostres espatlles) o posar coixins
o algun objecte sota les cames de la víctima.

4. Cal assegurar-se que la víctima rep aire fresc.

5. Demanar a les persones que l’envolten que mantinguin una distància pru-
dencial per tal que la víctima rebi aire fresc.

6. Mentre es recupera cal tranquil·litzar-la i ajudar-la a asseure’s a poc a poc.

7. Si la víctima nota que torna a estar a punt de desmaiar-se cal demanar-li que
torni a estirar-se a terra.

8. Si se sap que és diabètic i se sospita que ha tingut una baixada de sucre
(pal·lidesa amb suor freda i alteració de la consciència), facilitar-li sucre
o una beguda dolça sempre que estigui conscient i pugui empassar. En el
cas que es disposi de l’aparell i de l’experiència per utilitzar-lo, mesurar el
nivell de glucosa a la sang; pot ser útil per assegurar que és una baixada de
sucre (hipoglucèmia).
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Convulsions

Les convulsions són
contraccions brusques,

involuntàries i anormals dels
músculs provocades per estímuls

originats en el sistema nerviós
central. Es produeixen per una
alteració de l’activitat elèctrica

del cervell.

1.3.2 Coma

El coma consisteix en una pèrdua de la consciència de manera perllongada
i profunda, és a dir, no hi ha resposta a cap estímul extern.

Quan la víctima es troba en estat de coma, està inconscient, però respira i té pols.

En cas que la víctima estigui en estat de coma se li ha d’afluixar la roba, controlar
les constants vitals de manera periòdica, i, si no hi ha traumatismes, se l’ha de
col·locar en posició lateral de seguretat (PLS), tapar i traslladar urgentment a un
centre sanitari. No se li ha de donar beguda ni menjar.

1.3.3 Epilèpsia

L’epilèpsia és una malaltia del sistema nerviós central que es caracteritza
per crisis convulsives i possible pèrdua de consciència.

L’epilèpsia és una de les malalties neurològiques més freqüents i es tracta d’un
trastorn del cervell en el qual, segons la zona cerebral afectada es produeixen
moviments (convulsions), sensacions, emocions o pèrdues de coneixement, que
són les diferents manifestacions que presenta la malaltia. La simptomatologia és
diversa segons l’àrea cerebral afectada:

• Espasmes o convulsions.

• Experimentació de fenòmens sensorials.

• Pèrdues de coneixement.

• Períodes de confusió.

• Fixació de la mirada.

Generalment, en l’epilèpsia es produeixen de manera seqüencial els fets se-
güents:

1. Hi ha una pèrdua sobtada del coneixement.

2. La víctima es posa rígida amb l’esquena arquejada.

3. La víctima pot deixar de respirar.

4. Es produeixen les convulsions.

5. Els músculs es relaxen i la respiració es normalitza.
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6. Es recupera l’estat de consciència.

En cas que presenciem una crisi epilèptica, hem de seguir els següents passos:

1. Autoprotegir-nos.

2. Mantenir la calma.

3. Treure-li les ulleres, si en porta.

4. Ajudar a respirar: afluixar el coll de la camisa, la corbata, fulards o altres
peces que quedin massa fixes al coll. Quan li passi la crisi tornarà a respirar
amb normalitat.

5. Apartar-li qualsevol cosa amb què es pugui ferir.

6. Recolzar-lo sobre un dels costats perquè no se li bloquegin les vies respira-
tòries una vegada hagi deixat de tenir convulsions.

7. Posar coixins o alguna cosa que esmorteeixi els cops que pugui donar-se.

8. Esperar pacientment: no és necessari portar la víctima als serveis mèdics
excepte si la crisi dura més de quinze minuts o si es repeteixen les crisis
sense recuperar la consciència. És freqüent que després de la crisi el pacient
caigui en un son profund i es trobi cansat i desorientat. S’ha de deixar que
la víctima descansi.

9. Esperar que la crisi finalitzi. Recordar que en la majoria de casos les crisis
cedeixen en pocs minuts.

10. Assegurar-se que la persona està totalment conscient un cop superada la
crisi. Preguntar-li el nom, la data, on és i cap a on anirà a continuació.

11. Un cop recuperat el nivell de consciència és aconsellable que se li retirin les
pròtesis dentals, si és que en porta.

En cap cas hem de (evitar):

• Lligar o subjectar amb força la persona que pateix la crisi.

• Introduir a la boca, mocadors, llapis o bolígrafs per intentar que no es
mossegui la llengua. Al fer això s’impedeix la respiració i pot ser perillós.

Caldrà trucar als serveis d’emergències (112) si...:

• la crisi dura més de cinc minuts.

• la persona (o els familiars) no sap que pateix epilèpsia, no fa tractament
específic o és el primer cop que li passa.

• la recuperació és molt lenta, si la persona sofreix un segon atac o si té
dificultats per respirar durant o després de la crisi.

• la víctima està embarassada, té signes de patir alguna altra malaltia o s’ha
ferit durant les convulsions.
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1.4 Aturada cardiorespiratòria

L’aturada cardiorespiratòria és la interrupció sobtada i simultània de la
respiració i del funcionament del cor.

Si el cor s’atura, la vida de la persona s’extingirà en breus minuts, per la qual cosa
s’ha de fer la reanimació cardiopulmonar al més aviat possible.

Amb la tècnica de la reanimació cardiopulmonar, se substitueix la funció
respiratòria (amb la respiració artificial) i la funció cardíaca (amb el massatge
cardíac extern).

Quan es produeix una aturada cardiorespiratòria, usar un desfibril·lador al més
aviat possible augmenta les possibilitats de supervivència.

1.4.1 La respiració artificial (boca a boca)

La respiració artificial consisteix a introduir en els pulmons de la víctima l’aire
contingut en la nostra boca, faringe, laringe, tràquea i bronquis.

L’aire que expirem conté aproximadament un 16% d’oxigen. Aquesta concentra-
ció d’oxigen és suficient per mantenir amb vida una persona quan l’hi introduïm
amb la respiració artificial.

Els passos que s’han de seguir són els següents (vegeu la figura 1.4):

Figura 1.4. Respiració artificial

1. Assegurar-se que les vies aèries estan obertes.

2. Pinçant amb els dits índex i polze, tancar les fosses nasals.

3. Omplir els pulmons d’aire i posar els llavis hermèticament al voltant de la
boca de la víctima.
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4. Insuflar l’aire a la boca de la víctima de manera contínua i amb força
moderada durant no més de dos segons, i comprovar al mateix temps que el
tòrax s’eleva.

5. Mantenint el cap inclinat i la barbeta elevada, retirar la boca de la víctima i
deixar que l’aire surti, observant com el tòrax descendeix.

6. Si la primera insuflació no és efectiva, comprovar que no hi ha cap cos
estrany a la boca i faringe de la víctima.

1.4.2 El massatge cardíac extern

Mitjançant la tècnica del massatge cardíac se suplanta la funció del cor i es
bomba sang a la resta de l’organisme.

Els passos que s’han de seguir per fer el massatge cardíac són els següents (vegeu
la figura 1.5):

Figura 1.5. Posicions de la mà
durant el massatge cardíac extern

1. Col·locar el pacient sobre una superfície dura i agenollar-s’hi al costat, a
l’alçada del tòrax.

2. Situar una mà sobre l’altra, amb els palmells cap avall i els dits entrellaçats
(figura 1.6), i col·locar-les sobre la meitat de l’estèrnum, tenint cura de no
recolzar els dits sobre les costelles per no pressionar-les, trencar-les o causar
nous danys.

3. Com es mostra en la figura 1.7 i la figura 1.8, exercir una pressió ferma,
amb tot el pes del nostre cos, mantenint els braços estesos, perpendiculars
al punt de contacte, per aconseguir desplaçar l’estèrnum uns centímetres (4
cm - 5 cm) cap a la columna vertebral.

4. Interrompre la pressió, sense aixecar les mans de l’accidentat perquè el tòrax
es recuperi per si mateix.
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Figura 1.6. S’han de mantenir els dits entrellaçats

Figura 1.7. S’han de mantenir els braços rectes
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Suport vital bàsic

El terme suport vital bàsic és un
terme més ampli que l’RCP i
comprèn l’RCP, l’avís i altres
actuacions en diferents
situacions d’emergència.

Dos reanimadors

Si hi ha dos o més reanimadors,
es recomana fer torns i canviar de
socorrista aprofitant les parades
de reconeixement de constants.

Figura 1.8. S’ha de comprimir l’estèrnum 4 cm - 5 cm

1.4.3 La reanimació cardiopulmonar

El massatge cardíac sempre ha d’anar acompanyat de la respiració artificial; és el
que es coneix com a reanimació cardiopulmonar (RCP).

La reanimació cardiopulmonar es pot definir com el conjunt de maniobres
realitzades per reemplaçar la funció cardíaca i respiratòria d’una persona que
està en situació d’aturada cardiorespiratòria, fonamentalment la respiració
artificial i el massatge cardíac.

El ritme de la reanimació cardiopulmonar recomanat és fer cicles de 30 compres-
sions (massatges cardíacs) cada 2 insuflacions. És a dir, s’han de fer 30 massatges
cardíacs, 2 insuflacions, 30 massatges, 2 insuflacions...

Segons les recomanacions de l’European Resuscitation Council 2010 (ERC 2010)
si el socorrista no és expert, és millor procedir directament a les compressions
sense fer insuflacions (boca a boca), a un ritme de 100 compressions/minut.
Aquesta recomanació és vàlida també, en cas que es vulgui evitar qualsevol contagi
per part del reanimador.

En el cas d’infants no hi ha canvis i la seqüència recomanada continua essent,
insuflació de rescat, 30 compressions i 2 insuflacions, 30 compressions i 2
insuflacions...
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Cada quatre cicles, s’ha de tornar a valorar si hi ha respiració. No aturarem
la reanimació fins que la víctima recuperi les constants vitals o arribi personal
sanitari i es faci càrrec de la situació, o fins que estem tan cansats que no puguem
continuar.

En el cas de lactants i infants, les tècniques utilitzades varien segons l’edat i
constitució física de l’infant.

En el cas de lactants, s’han d’utilitzar dos dits per a les compressions (figura 1.9).
Les insuflacions s’han de fer a la boca i el nas del lactant, tenint en compte que
s’ha d’insuflar l’aire que cap a la boca del socorrista, no als pulmons.

Figura 1.9. Posició de la mà per a la reanimació
cardiopulmonar de lactants

En el cas dels infants, tret que l’infant sigui molt gran, s’ha d’utilitzar només la
base d’una mà per pressionar i aixecar els dits per no oprimir les costelles (figura
1.10).

Figura 1.10. Posició de la mà per a la reanimació cardiopulmonar
d’infants

1.4.4 Els desfibril·ladors

La causa més comuna d’aturada cardíaca és la fibril·lació ventricular, que consis-
teix en un ritme anormal del cor que es pot produir quan no arriba oxigen suficient
o quan el cor resulta malmès a causa d’un infart.
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Els desfibril·ladors són
totalment ineficaços en
alguns casos, en què
només s’han de fer
compressions toràciques.

Implantació dels DEA

Els DEA són cada cop més
freqüents en alguns llocs públics
on estadísticament, pel gran
nombre de persones que s’hi
concentren, es produeixen més
aturades cardíaques com ara en
centres comercials, estadis de
futbol, aeroports o places
públiques. En els últims anys
diferents Comunitats Autònomes
han regulat l’ús i obligatorietat
dels desfibril·ladors fora de
l’àmbit sanitari en aquests
espais.

Tots hem vist algun cop, en alguna pel·lícula, un metge intentant reanimar una
persona inconscient col·locant-li sobre el pit dues plaques metàl·liques unides amb
cables a un aparell, i que transmeten una descàrrega o xoc elèctric. El que es vol
és desfibril·lar el cor del pacient.

Un desfibril·lador és un aparell que produeix l’energia necessària per dur a
terme una desfibril·lació.

No sempre que es produeix una aturada cardíaca és útil fer servir un desfibril·lador.
Només és útil en dos tipus de trastorns del ritme cardíac: en la fibril·lació
ventricular i en la taquicàrdia ventricular.

Per tal que tothom els pugui utilitzar, i no solament el personal capaç de diagnos-
ticar una fibril·lació, han sorgit els desfibril·ladors externs automàtics (DEA).

Els DEA són aparells electrònics portàtils que diagnostiquen i tracten
l’aturada cardíaca causada per una fibril·lació ventricular.

Segons el grau d’autonomia que tenen, els desfibril·ladors externs automàtics
poden ser dels tipus següents:

• DEA completament automàtic, pensat per a personal no sanitari. Dona
instruccions per col·locar els elèctrodes al pacient, determina si la desfi-
bril·lació és adequada i aconsella als assistents que se separin per emetre
una descàrrega elèctrica o bé fer el massatge cardíac.

• DEA semiautomàtic, pensat per a socorristes, personal sanitari no mèdic.
Dona les instruccions, però és l’usuari qui activa cada pas.

Desfibril·lador extern semiautomàtic.
No s’han de confondre els DEA amb els desfibril·ladors manuals que utilitza el
personal mèdic, en què es visualitza el ritme cardíac i el professional decideix el
tipus de descàrrega que s’ha d’aplicar.

Els DEA es poden utilitzar en infants a partir dels vuit anys. Per a infants d’un
a vuit anys cal utilitzar, si és possible, elèctrodes adaptats. No se’n recomana la
utilització per a infants menors d’un any.

Utilització d’un desfibril·lador

Quan es produeix una aturada cardiorespiratòria, sempre cal començar la seqüèn-
cia de reanimació cardiopulmonar (RCP) mentre algú va a buscar el desfibril·lador.
L’RCP ha de continuar fins que la màquina estigui preparada i els elèctrodes
col·locats. Els passos que s’han de seguir són els següents:

Els elèctrodes d’un DEA s’han de
col·locar un sota la clavícula dreta i
l’altre a la zona inferior i esquerra del
tòrax.

1. Treure o tallar la roba de cintura cap amunt.

2. Encendre el desfibril·lador i fixar els elèctrodes. Si el pacient està mullat,
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s’ha d’eixugar. Si hi ha molt borrissol, s’ha d’afaitar perquè no disminueixi
l’adherència dels elèctrodes.

3. Seguir les directrius visuals o de veu de l’aparell. El desfibril·lador comença
a analitzar el ritme del cor de la víctima. En els desfibril·ladors semiauto-
màtics, per iniciar aquesta fase, s’ha de prémer el botó corresponent. És
important que ningú no toqui la víctima durant l’anàlisi.

4. El desfibril·lador indica si considera necessària la descàrrega:

• Si la descàrrega està indicada, tothom s’ha d’allunyar de la víctima i
s’ha d’aplicar el xoc. En els desfibril·ladors automàtics, la descàrrega
és immediata, en els semiautomàtics, s’ha d’activar.

• Si la descàrrega no està indicada, el desfibril·lador indica que s’ha de
continuar amb l’RCP abans de tornar a analitzar el ritme del cor.

5. S’ha de continuar seguint els missatges del DEA fins que arribi ajuda
especialitzada o la víctima respiri espontàniament o en cas d’esgotament
dels reanimadors.

Avaluació del pols

Localització del pols a les caròtides.

L’avaluació del pols és una tècnica en desús. S’ha comprovat que la localització
del pols per personal no entrenat no és un mètode fiable.

Antigament, després de comprovar que no hi havia respiració, es prenia el pols.
Ara és recomanable que es passi directament a la reanimació cardiopulmonar per
no perdre temps vital, en moltes ocasions, per a la persona accidentada.

Fer ús d’un DEA o DESA és la millor manera de saber si la víctima té pols.

En la figura 1.11 podeu veure un esquema de l’actuació bàsica descrita. Les línies
discontínues recorden que l’avaluació del pols només es recomana fer-la si és
té experiència.
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Causes de les obstruccions
de les vies aèries

L’obstrucció de la via aèria es
produeix sovint per trossos
d’aliments. En els infants i
nadons també es produeix
freqüentment per joguines o
petites peces que s’introdueixen
a la boca.

Figura 1.11. Esquema de l’actuació bàsica en primers auxilis

1.5 Obstrucció de la via aèria (OVACE)

L’obstrucció de la via aèria per un cos estrany (OVACE) impedeix que l’aire, i per
tant l’oxigen, arribi als pulmons i al cervell. Es poden presentar dos casos: que es
tracti d’una obstrucció lleu o que es tracti d’una obstrucció greu.

Quan l’obstrucció és lleu, la presència d’un cos estrany en la via aèria dificulta
l’entrada d’aire a les vies respiratòries. La víctima se sol mostrar agitada, pot
parlar, tus de manera enèrgica i continuada, i respira.
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Obstruccions lleus

Un tractament agressiu, com
cops a l’esquena o compressions

abdominals pot provocar
complicacions importants i

empitjorar l’obstrucció de la via
aèria. Per això no s’ha d’aplicar

mai a les víctimes amb una
obstrucció lleu, sinó que s’han
d’observar fins que millorin o

fins que l’obstrucció es
converteixi en greu i s’hagi

d’actuar en conseqüència.

L’obstrucció greu es produeix quan les vies respiratòries estan completament
obstruïdes per un cos estrany i l’aire no pot entrar ni sortir normalment dels
pulmons. La víctima no pot respirar o ho fa de manera sibilant, no pot parlar i
generalment es posa les mans al coll o al tòrax de manera convulsiva. Inicialment
la víctima està conscient, però, si no respira, perdrà la consciència.

Les actuacions que s’han de seguir per tractar una OVACE són les següents:

• Si l’obstrucció és lleu, s’ha de deixar que la víctima continuï tossint; encara
més, animar-la a tossir i no fer res, ja que generalment la tos provoca
l’expulsió del cos estrany.

• Si la víctima mostra símptomes d’obstrucció greu i està conscient, se li
han de donar fins a cinc cops interescapulars a l’esquena. Per a això ens
hem de col·locar al costat i lleugerament al darrere de la víctima, l’hem
d’inclinar cap endavant, subjectant-li el tòrax amb un braç perquè no caigui
cap endavant, i li hem de donar fins a cinc cops secs entre els omòplats.
Després de cada cop hem de comprovar si l’obstrucció ha desaparegut
(figura 1.12).

Figura 1.12. Cal donar cinc cops interescapulars

Si els cops no resolen el problema, s’han de fer fins a cinc compressions
abdominals. És el que es coneix com a maniobra de desobstrucció o maniobra
de Heimlich(figura 1.13). La seqüència d’actuació és la següent:
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Maniobra de Heimlich

Serveix per aplicar pressió a
l’epigastri (zona davantera
superior de l’abdomen), amb la
finalitat de desplaçar el
diafragma cap amunt. Això
provocarà un augment de la
pressió dins del tòrax i obligarà a
sortir l’aire que està contingut
dins dels pulmons, que
arrossegarà l’objecte estrany.

Figura 1.13. Maniobra de Heimlich

1. Situar-se darrere la víctima, inclinar-la cap endavant i envoltar-la amb tots
dos braços.

2. Col·locar el puny entre el melic i la part inferior de l’estèrnum de l’individu,
amb el costat del polze cap a dintre, i cobrir-lo amb l’altra mà.

3. Pressionar cap a dins i cap amunt amb força suficient per fer que s’aixequin
els peus de la víctima.

4. Afluixar la pressió, repetir la maniobra fins a cinc vegades i comprovar si la
víctima ha expulsat el cos estrany.

5. Si l’obstrucció continua, s’ha de continuar alternant cinc cops a l’esquena
amb cinc compressions abdominals.

6. Si l’obstrucció continua després de repetir tres cops el cicle de cinc cops a
l’esquena i cinc compressions abdominals, s’ha de trucar al 112 i continuar
fins que arribi l’ajuda, es resolgui el problema o la víctima perdi el
coneixement.

7. Si la víctima es queda inconscient en algun moment, s’ha d’estirar a terra,
avisar el 112 i iniciar la reanimació cardiopulmonar (RCP). Durant l’RCP,
cada cop que s’obri la via aèria s’ha de revisar la boca a la recerca d’algun
cos estrany i, si cal, introduir el dit índex a la boca per arrossegar cap a fora
el cos estrany.

Qualsevol víctima d’una OVACE que hagi rebut compressions abdominals hauria
de ser examinada per un metge, ja que les compressions poden provocar danys
interns.

En la figura 1.14 es pot veure un esquema-resum de l’actuació descrita.
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Figura 1.14. Esquema de tractament de l’obstrucció de la via aèria d’un adult per un
cos estrany

Hi ha casos especials en què s’ha d’actuar d’una manera una mica diferent:

• En el cas de dones embarassades a partir del segon semestre, la maniobra
d’Heimlich s’ha de fer igual, però el punt de compressió s’ha de desplaçar
dos dits per sobre del final de l’estèrnum.

• En el cas de pacients obesos, com que no podrem agafar la víctima per la
cintura, l’estirarem a terra boca per amunt i desplaçarem també el punt de
compressió dos dits per sobre del final de l’estèrnum.

• Si la víctima és un nadó, s’ha de col·locar cap per avall per donar-li els cinc
cops interescapulars (figura 1.15). Si els cops no funcionen, s’ha de posar
el nadó sobre l’esquena i s’han de fer cinc compressions al pit, utilitzant dos
dits.

Figura 1.15. Cops interescapulars a un
nadó
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A Catalunya, de mitjana, es
produeix un ictus cada 40
minuts.

1.6 Reconeixement d’un ictus

L’ictus és la conseqüència de les malalties que causen l’alteració de la circulació
de la sang al cervell. Aquesta alteració consisteix en el taponament o el trencament
d’una artèria, que fa que no arribi sang a una part del cervell i que, per tant, les
cèl·lules cerebrals morin. Ictus és el nom científic, i potser no gaire conegut,
però popularment les seves causes tenen noms més coneguts com ara feridura,
apoplexia, vessament cerebral, embòlia cerebral o trombosi.

La característica principal de l’ictus és que qualsevol dels seus símptomes es
manifesta de manera brusca; els més comuns són:

• Debilitat que afecta un costat del cos.

• Pèrdua de visió en un ull o pèrdua parcial en tots dos.

• Pèrdua o dificultat de la parla.

• Pèrdua de força o paràlisi en un costat del cos o de la cara.

• Pèrdua de sensibilitat en un costat del cos o de la cara.

• Inestabilitat, desequilibri i incapacitat per caminar.

• Mal de cap molt fort o sobtat, no habitual.

Els ictus poden produir diferents graus de discapacitat i és la primera causa
de discapacitat i la primera causa de mort en les dones. A Catalunya provoca
més de 13.000 ingressos hospitalaris l’any.

En la gravetat de les conseqüències de l’ictus és determinant la durada de
l’afectació. Per això, com sovint la persona que pateix un ictus no pot donar
l’alerta, és molt important que tothom sigui capaç de reconèixer quan una persona
n’ha patit un. Qualsevol persona pot reconèixer o sospitar un ictus fàcilment,
aplicant la maniobra RAPID:

1. R: digues a la víctima que rigui; veuràs que torça la boca.

2. A: digues a la víctima que aixequi un braç; veuràs que un braç no el podrà
aixecar o li costarà molt.

3. P: digues a la víctima que parli; veuràs que li costarà i potser no l’entendràs.

4. I: es tracta d’un ictus, que es presenta de manera molt brusca.

5. D: actua de pressa; si té algun dels símptomes anteriors, truca ràpidament
al 112.

Mireu aquest vídeo del Departament de salut, on professionals del SEM expliquen
quines accions cal realitzar en cas de sospitar que algú pateix un ictus.
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https://www.youtube.com/embed/8bq5iHl_j-E?controls=1

1.7 Actuació en cas de part imminent

El part és l’última etapa de l’embaràs, on el fetus surt pel canal vaginal i
neix. Normalment, totes les dones embarassades saben quan serà la data i si
tenen un part de risc, obtenen la baixa mèdica; per tant, no és freqüent que les
dones embarassades donin a llum en un centre de treball. Malgrat això, és una
circumstància que pot sobrevenir-se, ja que la baixa mèdica obligatòria no es
produeix fins al dia de naixement del nadó i de vegades el part s’avança, el nadó
arriba inesperadament i no hi ha temps d’anar al centre sanitari. És aquest el
moment quan convé saber com s’ha d’actuar per ajudar en el part d’urgències fins
que arriben els professionals sanitaris.

En un part d’urgència, els perills més importants que podem trobar són:

• L’asfíxia del nadó.

• L’hemorràgia postpart de la mare.

En primer lloc cal identificar els símptomes del començament del part, tot i que
cada dona i cada part són diferents i no tots tenen lloc de la mateixa manera.
Per tant, prenem com a model un part general en què es donen aquests signes
i símptomes que apareixen seqüencialment:

1. Percepció de ganes d’orinar a causa de la pressió exercida en la bufeta i el
recte.

2. Disminució dels moviments fetals habituals.

3. Comencen unes contraccions febles, generalment no molt doloroses i sense
ritme.

4. Després d’un temps comencen a aparèixer les veritables contraccions, més
doloroses, amb una freqüència de tres a sis en una hora.

5. El tap mucós que segella el coll de l’úter es desprèn i la dona notarà com
expulsa un flux espès i una mica sanguinolent.

6. Es trenquen aigües i el sac amniòtic on ha crescut el bebè es trenca. En
aquest moment les contraccions seran més freqüents i comença la fase
d’expulsió del nadó.
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El primer que farem és alertar al servei d’emergències. Mentre que arriba
l’assistència sanitària, l’embarassada requerirà ajuda. L’ordre d’actuació serà
el següent:

1. Tranquil·litzar l’embarassada: la dona ha de respirar tranquil·lament i amb
la boca oberta.

2. Portar-la a un lloc al més còmode i net possible, en un llit o a terra, cobert
amb llençols, mantes o roba. La zona genital ha de tenir un llençol al més
net possible. En cas que no es disposi de llençol, s’utilitzaran tovalloles,
paper net o roba neta. Si és possible, rentar els genitals de la mare amb
aigua i sabó.

3. Estirar l’embarassada d’esquena amb els genolls flexionats i les cames
separades. Així es podrà veure la dilatació dels genitals i se sabrà quan
ha començat el període d’expulsió.

Normalment, fins aquí arribarà l’actuació d’ajuda. Habitualment la dona pot estar
en aquesta fase unes hores. Però quan l’úter es dilata uns 10 cm, o si se li pot veure
el cap al nadó, és el moment d’aplicar els primers auxilis i intervenir en el part.
L’actuació en aquest cas serà la següent:

1. Tranquil·litzar i aportar seguretat a la partera.

2. Durant les contraccions cal animar la mare a empènyer. Se li ha de dir que
intenti no cridar ni parlar perquè l’empenta sigui més forta i efectiva. Entre
contraccions ha de descansar i recuperar-se.

3. El primer a sortir hauria de ser el cap del nadó. Quan comenci a sortir se li
col·loca una mà al cap i s’exerceix una pressió molt suau. L’objectiu d’això
és que el part no es produeixi molt de pressa, sinó que el cap ha de sortir
durant una contracció i gràcies a l’empenta de la mare.

4. Una vegada que el cap és fora es comprova que no té el cordó umbilical
enrotllat al coll. En el cas que això passés cal no alarmar-se, i amb un dit
estirar suaument i desenrotllar el cordó, passant-lo pel cap del nadó.

5. Arribat aquest punt, la resta es produeix molt ràpidament i gairebé sense
intervenció. El cap del nadó se sosté mentre la mare segueix empenyent
fins a aconseguir treure les espatlles. S’ha de tenir en compte que el nadó
està cobert de fluids, i per tant s’ha de subjectar suau però fermament. Es
pot donar el cas que el nen vingui de natges. En aquest cas cal no alarmar-se,
simplement subjectar i deixar que surti la resta del cos sense estirar-lo.

6. Un cop fora, es posarà el nadó damunt la mare. Això és important perquè els
nounats perden molta calor, i la mare és capaç de regular la seva temperatura
corporal amb la finalitat de protegir el nen.

7. Netejar la boca i el nas del nadó, ja que ha d’expulsar tot el líquid dels
pulmons. No donar-li cops a l’esquena, només cal sostenir-lo cap per
avall i fer-li massatges suaument a l’esquena. Si el nadó comença a tossir,
esternudar o plorar és bon senyal.
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8. Cal tallar el cordó umbilical. Farem servir uns fils amples per lligar els
extrems. El primer nus es farà a uns 10 cm del nadó, i el segon a 5 cm
del primer. El tram de cordó entre els dos nusos ha d’estar net, i un cop
comprovat es tallarà amb unes tisores les més netes possibles. Un cop tallat
cal comprovar que no hi ha pèrdua de sang pels extrems.

9. Al cap de 30 min aproximadament la mare sentirà unes contraccions per
expulsar la placenta. No s’ha d’estirar el cordó, la dona sola és capaç
d’expulsar-la.

Després caldrà fer les cures posteriors al part. S’ha de comprovar que tant el nadó
com la mare es troben en bones condicions. Per a això, es valoren una sèrie de
signes:

• Color del nadó: és normal que durant els primers minuts les mans i els
peus es vegin d’un to blavós, una vegada que comenci a respirar més
profundament anirà prenent un color més rosat. Si el nadó no respira, se
li ha de netejar la boca i començar a fer respiracions artificials, insuflant
suaument sobre la boca i nas.

• Temperatura: el millor per al nadó és estar en els braços de la seva mare,
en contacte pell amb pell i, si és possible, estimulant-lo perquè prengui el
pit al més aviat possible. Es cobriran la mare i el nadó amb un llençol o
roba per evitar que agafin fred.

• Hemorràgia postpart: controlar els genitals de la mare per si hi ha sagnat.
Una hemorràgia abundant és perillosa i motiu de màxima urgència mèdica.

Un cop revisats, s’ha d’intentar portar la mare i el nadó a l’hospital més proper
al més aviat possible. Portar també la placenta, ja que pot facilitar dades als metges
sobre el part. I un cop a l’hospital, cal intentar descriure com s’ha donat el part
als professionals: quant ha durat i si la mare o el nadó han patit algun tipus de
problema.

Un cop fora, el nadó està recobert de líquid i sang que s’han de netejar. Després
s’observa en la pell una capa de greix blanquinosa. És la “vèrmix caseosa”, és
bona per als nadons i els protegeix de les infeccions i del fred, de manera que és
millor no netejar gaire el nadó.

En un part d’urgència mai:

• Pressionarem l’abdomen de la mare durant el part. Podria causar danys en
el fetus.

• Estirarem el nadó. Tant si ve de cap com si ve de natges, se’l subjecta
fermament, però en cap moment se l’ha d’estirar.

• Estirarem el cordó umbilical per afavorir l’expulsió de la placenta.

• Colpejarem a l’esquena del nadó un cop fora. Un massatge suau és suficient
per estimular-lo.



Emergències 33 Primers auxilis

2. Valoració secundària. Tècniques de socorrisme

Després de la valoració primària, un cop estem segurs que la vida de la víctima
és fora de perill immediat, s’ha de fer la valoració secundària. Aquesta avaluació
permet detectar les cremades, hemorràgies, fractures, ferides... Aleshores s’han
de proporcionar els primers auxilis necessaris per tractar aquestes lesions.

La valoració secundària consisteix a determinar l’estat de la víctima
mitjançant la localització de totes les lesions.

La valoració secundària es fa, bàsicament, mitjançant un examen minuciós de
l’accidentat. Un cop finalitzat aquest examen i conegudes les lesions, cal decidir
quines actuacions s’han de dur a terme. Per això és necessari tenir clares les
prioritats d’actuació.

2.1 Realització de la valoració secundària

Abans de començar la valoració secundària, s’ha de mirar si hi ha alguna
hemorràgia greu. Si és el cas, s’ha d’actuar per aturar-la.

Si és possible, és important començar l’exploració de la víctima parlant amb ella
per obtenir la màxima informació sobre molèsties, dolors, malalties que pateix...
D’altra banda, la conversa també ens pot servir per detectar qualsevol problema
d’orientació o memòria, i per informar la víctima del que farem.

L’examen del pacient s’ha de començar pel cap fins a arribar als peus. Per a
l’exploració es recomana fer servir totes dues mans simultàniament, a tots dos
costats del cos. Això facilita la detecció d’irregularitats per comparació. Sempre
que sigui possible cal utilitzar guants per fer l’exploració.

Els passos que s’haurien de seguir per fer la valoració secundària són els següents:

1. Palpar i observar el cap amb cura. L’objectiu és trobar les possibles
hemorràgies, inflors, enfonsaments...

2. Parlar a la víctima a cada orella i observar si respon. Mirar també si
hi ha sang o fluid transparent a les orelles, ja que poden indicar una lesió
interna.

3. Observar els ulls: si són oberts o tancats, les pupil·les (l’obertura, si
reaccionen a la llum i si són iguals), si hi ha objectes estranys, sang...
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Observar la pell

Una pell blava indica absència
d’oxigen; la pell vermella i
calenta pot indicar febre o

insolació; una pell pàl·lida i
freda pot indicar un traumatisme.

La relaxació d’esfínters pot
indicar una lesió a la

columna.

4. Observar el nas: si hi ha sang o fluid transparent pot indicar una lesió
interna.

5. Observar la boca: si hi ha ferides, cremades als llavis...

6. Observar la respiració: el ritme, la profunditat...

7. Observar la pell: el color, la temperatura i l’estat.

8. Examinar la columna, tocant-la suaument amb els dits des de la base del
crani fins on es pugui, sense moure la víctima. L’objectiu és trobar les
possibles zones adolorides, inflors, irregularitats...

9. Palpar amb suavitat les clavícules, les espatlles i el tòrax en cerca
d’irregularitats, dolor o deformitats.

10. Palpar amb suavitat l’abdomen. Un abdomen rígid pot indicar una lesió
interna.

11. Palpar els malucs i moure suaument la pelvis per detectar possibles
fractures. Observar la presència de femta, orina o sang a la roba.

12. Examinar les extremitats superiors, comprovant que els moviments de
colzes, canells i dits són normals, i que la víctima no té sensacions estranyes.
Observar també el color dels dits, ja que ens pot indicar la presència d’un
problema de circulació (quan sigui blavós o pàl·lid).

13. Examinar les extremitats inferiors. Palpar i observar les cuixes, genolls,
cames, turmells i peus buscant hemorràgies, inflors, deformitats o dolor.

Un cop feta la valoració primària amb les actuacions corresponents, i controlades
les hemorràgies, l’ordre de prioritats en l’actuació és el següent:

1. Tractar les ferides i cremades greus.

2. Immobilitzar les lesions dels ossos i articulacions.

3. Tractar qualsevol altra lesió.

4. Tornar a observar els signes vitals.

2.2 Cremades

Les cremades són les lesions que es produeixen per una exposició excessiva a la
calor. Com es mostra en la taula 2.1, poden tenir com a causa el foc, l’electricitat,
agents químics, vapors o líquids a altes temperatures o radiacions.
Generalment, les cremades es produeixen a la pell, però a vegades poden afectar
altres parts del cos.
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Taula 2.1. Tipus de cremades i les
causes principals

Tipus de cremada Causes principals

Cremada seca Flames
Objectes calents
Fricció

Cremada elèctrica Corrent de baixa tensió
Corrent d’alta tensió
Llamps

Cremada química Productes químics corrosius

Cremada per líquids o vapors Líquids bullents
Vapors

Cremada per radiació Sol
Rajos ultraviolats
Rajos X

2.2.1 La pell

La pell és l’òrgan que ocupa la superfície més gran del cos (entre 1,6 m2 i 1,8
m2 en general). Representa prop del 10% del pes corporal total. Les tres capes
principals de la pell són (vegeu la figura 2.1):

• L’epidermis. És la capa més exterior de la pell i en constitueix la barrera.
Està formada per diversos estrats, des de la zona interior, més activa, fins a
l’estrat més exterior, format per cèl·lules mortes.

• La dermis. És la capa més activa de la pell. S’hi troben els capil·lars
sanguinis i limfàtics, les terminacions nervioses, les arrels dels pèls, les
glàndules sudorípares i les glàndules sebàcies. Les terminacions nervioses
de la dermis registren les sensacions, com calor, fred i dolor.

• L’hipoderma, hipodermis o teixit adipós. És la capa interna de la pell.
Actua d’aïllant tèrmic, com a amortidor mecànic i per acumular aigua i
substàncies nutritives.

Figura 2.1. Capes de la pell

Aquestes tres capes de la pell contribueixen al desenvolupament de les funcions
que té assignades: protegir l’organisme de les infeccions, regular la temperatura
corporal, intercanviar substàncies amb l’exterior i rebre sensacions externes.
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2.2.2 Avaluació de les cremades

Per valorar la gravetat d’una cremada s’ha de tenir en compte l’extensió,
la localització i el grau de profunditat de la superfície cremada.

L’extensió i profunditat de les cremades incideix directament en la possibilitat
de supervivència. La localització incideix bàsicament en les seqüeles de les
cremades.

L’extensió fa referència al percentatge de superfície cremada. Una cremada és
més greu com més superfície de pell hi ha afectada.

En cremades molt extenses es produeix una pèrdua important de líquids, cosa que
pot causar un xoc al pacient. Els xocs poden produir la mort de la persona.

Per determinar l’extensió d’una cremada extensa o mitjanament extensa s’utilitza
la regla dels 9 o regla de Wallace. Segons aquesta regla, la superfície corporal
de l’adult es divideix en onze àrees, i a cada àrea s’assigna un percentatge del 9%
o un múltiple del 9%, amb excepció de l’àrea genital.

Les àrees assignades són les següents:

• 9% cap i coll

• 9% cada extremitat superior (7% braç i 2% mà)

• 18% cada extremitat inferior (9% cuixa, 7% panxell i 2% peu)

• 18% tronc anterior (cara anterior del tòrax i abdomen)

• 18% tronc posterior (esquena i natges)

• 1% genitals

Aplicació de la "regla dels 9" o regla de Wallace

Si una persona accidentada es crema completament les dues extremitats esquerres,
l’extensió de la cremada és de 9% (extremitat superior) + 18% (extremitat inferior) = 27%.



Emergències 37 Primers auxilis

Si la cremada es produeix
en una extremitat, es pot
acumular líquid als teixits i
causar dolor i inflor.

La regla dels 9 no s’aplica a infants. Si un infant es crema tot el cap, la superfície cremada
és superior al 9%; atès que el cap dels infants és proporcionalment més gran que el dels
adults. En aquest cas cal aplicar la regla de l’1%.

En cremades petites i disperses o quan les cremades afecten infants, la regla de
Wallace no es pot aplicar i hem de recórrer a la regla de l’1% o regla de Kirchbaum.
Aquesta regla considera que la superfície de la mà de l’accidentat correspon a un
1% de la superfície corporal total, i aquesta dimensió es pren com a referència per
calcular l’extensió de la cremada.

Respecte a la localització, hi ha certes zones considerades especials per la seva
perillositat: cara, mans, peus, genitals, orificis naturals, articulacions i zones de
flexió...

La profunditat està directament relacionada amb la temperatura i el temps
d’exposició de l’agent agressor. Com més profunda sigui la cremada, el risc que
es produeixi una infecció serà més gran.

Segons la profunditat de la pell afectada, les cremades es classifiquen en tres graus:

• Grau 1. Destrueix només la capa superficial de la pell, l’epidermis, i
produeix un envermelliment intens de la zona lesionada. Hi ha dolor.
Aquestes cremades es guareixen bé si s’actua ràpidament i no es formen
butllofes.

• Grau 2. Destrueix l’epidermis i part de la dermis. La pell es posa vermella
i en carn viva i es produeixen butllofes. La lesió és dolorosa, però se sol
guarir bé.

• Grau 3. La pell està destruïda: afecta totes les capes de la pell i el teixit
cel·lular. No hi ha dolor, atesa la destrucció de les terminacions nervioses.
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Tenint en compte l’extensió, la localització i la profunditat de les cremades, es
considera que aquestes són greus, com a mínim, en els casos següents:

• Si es tracta de cremades de tercer grau.

• Si es tracta de cremades de segon grau que afecten la cara, les mans, els
peus o la zona genital.

• Si s’estenen per complet pels braços o cames.

• Si la seva extensió és superior al 5% de la superfície del cos.

• Si la seva extensió és superior a l’1% de la superfície del cos i són de segon
grau.

• Si es tracta de cremades de segon i tercer grau en infants, persones grans i
persones accidentades amb malalties prèvies significatives.

2.2.3 Actuació general en cas de cremades

L’actuació inicial en cas de cremades pot condicionar el pronòstic i el resultat final
de la persona accidentada. Els passos que s’han de seguir són els següents:

1. Eliminar la causa de la cremada, i per a això s’ha d’evacuar l’individu de la
font de calor, apagar les flames, retirar el producte químic del contacte amb
la pell...

2. Fer una avaluació inicial i mantenir les constants biològiques.

3. Cercar altres possibles lesions, com hemorràgies, xoc, fractures. Sempre
s’ha de tractar primer la lesió més greu.

4. Refrescar la zona cremada amb aigua freda abundant, almenys durant 10
minuts.

5. Treure amb cura la roba, sempre que no estigui adherida a la pell, i les joies.

6. Tapar les cremades amb apòsits estèrils per evitar infeccions. Si no n’hi ha,
es pot fer servir un tros de llençol o un mocador.

7. Si apareixen tremolors o la zona cremada és superior al 20%, tapar la
persona cremada amb una manta tèrmica.

8. Evacuar urgentment el ferit a l’hospital, si escau.

L’evacuació a l’hospital és necessària sempre que la persona accidentada sigui un
infant, sempre que les cremades siguin greus i sempre que es tinguin dubtes sobre
la gravetat.
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Què no s’ha de fer en cas de cremades

Com totes les actuacions en primers auxilis, és important saber què s’ha de fer,
però també què no s’ha de fer. Així, doncs, en cas de cremades:

• No s’han d’aplicar pomades, cremes o pasta de dents sobre la cremada.

• No s’ha de refredar gaire el pacient, només s’ha de refredar la zona cremada.

• No s’ha de donar aigua, alcohol o analgèsics per via oral.

• No s’han de rebentar les butllofes, ja que es poden produir infeccions.

• No s’ha de desenganxar la roba o qualsevol altre element adherit a la pell.

• No s’ha de deixar sola la víctima.

• No s’ha de retardar el trasllat a la unitat de cremats de l’hospital.

Cremades elèctriques

El pas del corrent elèctric a través del cos pot provocar diferents efectes: atordi-
ment, aturada cardiorespiratòria, contraccions musculars... Localment, el corrent
pot causar cremades tant en els punts d’entrada al cos com en els punts de sortida.
Els passos que s’han de seguir són els següents:

1. Tallar el corrent elèctric.

2. Si no és possible tallar el corrent, moure la persona accidentada amb algun
objecte que no condueixi l’electricitat (un pal de fusta, una corda...). És
important no tocar la persona accidentada fins a no estar segurs que ja no
està en contacte amb el corrent.

3. Fer la valoració primària i dur a terme les actuacions consegüents.

4. Realitzar la valoració secundària i determinar totes les lesions, per tractar-
les en ordre de gravetat.

5. Refrescar les cremades de les zones d’entrada i sortida de l’electricitat amb
aigua fresca abundant.

6. Posar sobre les cremades un apòsit net i estèril per evitar que s’infecti.

7. Evacuar urgentment la persona accidentada, encara que no presenti cap
trastorn visible.

Cremades químiques

Els productes químics corrosius poden produir cremades a la pell i causar lesions
més o menys extenses, que en alguns casos arriben a ser mortals.
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Artèries i venes

Les artèries transporten sang rica
en oxigen, de color vermell viu,

des del cor fins a la resta del cos.
Les venes transporten la sang
després de donar l’oxigen als
teixits fins al cor i és de color

més fosc.

L’actuació ha de començar per la protecció pròpia i de la persona accidentada:
ventilar l’àrea per dispersar els gasos, segellar l’envàs del producte, canviar la
persona accidentada de lloc, si cal... Després, el tractament és similar al de
les cremades per flames: rentar amb aigua abundant, per arrossegar i diluir el
producte, i aturar la cremada (almenys 20 minuts); retirar la roba contaminada
mentre es va mullant la ferida; tapar la cremada; traslladar la persona accidentada
a l’hospital...

Les cremades químiques sempre són greus i és urgent anar a l’hospital.

2.3 Hemorràgies

La sang circula pels vasos sanguinis (artèries, venes i capil·lars), que la transporten
per tot el cos. Quan es malmet un vas sanguini, es pot produir una pèrdua
incontrolada de sang.

Una hemorràgia es pot definir com la sortida de sang dels vasos sanguinis
causada pel seu trencament.

2.3.1 Classificació

Les hemorràgies es poden classificar segons la procedència (segons el vas trencat),
segons a on va parar la sang i segons la gravetat.

Segons el vas trencat les hemorràgies poden ser arterials, venoses i capil·lars.

En les hemorràgies arterials se secciona una artèria. En aquest cas la sang surt
a borbolls, amb pressió, coincidint amb el batec del cor, i és de color vermell viu.
És un tipus d’hemorràgia greu.

En les hemorràgies venoses se secciona una vena, la sang surt de manera contínua,
sense força i és de color vermell fosc.

Les hemorràgies capil·lars són hemorràgies que afecten només els vasos sangui-
nis superficials que irriguen la pell. En aquest cas, la sang surt de molts punts i
sense pressió. L’hemorràgia és escassa i es pot controlar fàcilment.

Segons on vagi a parar la sang, les hemorràgies es classifiquen en externes,
internes i exterioritzades.

Si la sang surt a l’exterior a través d’una ferida de la pell, l’hemorràgia ésexterna.
Si la sang s’aboca cap a l’interior, per exemple es queda emmagatzemada a la
cavitat abdominal, l’hemorràgia és interna. Quan la sang flueix a l’exterior a
través d’un orifici natural, com el nas, l’oïda o la boca, es tracta d’una hemorràgia
exterioritzada.
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La major part de les
hemorràgies es pot
controlar per compressió
directa.

Respecte a la gravetat, les hemorràgies estan classificades en quatre grups, segons
el volum de sang perdut: classe I (lleus), classe II (greus), classe III (més greus),
classe IV (molt greus) (taula 2.2).

Taula 2.2. Classes d’hemorràgies segons la gravetat

Classe I Classe II Classe III Classe IV

Volum de sang perdut Menys de 750 cc De 750 a 1.500 cc De 1.500 a 2.000 cc Més de 2.000 cc

S’ha de tenir en compte que aquesta classificació és aproximada, ja que la gravetat
també depèn d’altres factors, com la velocitat a què es perd la sang, l’edat, l’estat
físic...

2.3.2 Actuació en cas d’hemorràgies externes

En cas d’hemorràgies externes, els passos que s’han de seguir són els següents:

1. Tranquil·litzar la víctima.

2. Posar-se guants d’un sol ús.

3. Estirar la persona accidentada a terra per prevenir caigudes.

4. Assegurar la permeabilitat de les vies aèries.

5. Controlar les constants biològiques.

6. Controlar i aturar l’hemorràgia aplicant, per ordre, els sistemes següents:
compressió directa, compressió arterial i, com a últim recurs, aplicació d’un
torniquet.

7. Prevenir el xoc hemorràgic o hipovolèmic, que és l’estat clínic en el qual
la quantitat de sang que arriba a les cèl·lules és insuficient perquè puguin
fer la seva funció normal. Per això, s’ha d’afluixar la roba o objectes que
oprimeixin la víctima, s’ha de col·locar en posició antixocs (tombat sobre
l’esquena amb les cames elevades menys de 45°), s’han d’evitar les pèrdues
de calor i s’ha d’insistir en el control de l’hemorràgia.

Posició alternativa d’antixocs.Compressió directa

La compressió directa consisteix a efectuar pressió en el punt que sagna
utilitzant un apòsit el més net possible. Si fa falta un altre apòsit, s’ha de
col·locar a sobre, sense treure el primer, ja que trauríem el coàgul que s’està
formant.
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La compressió s̀ aplica juntament amb l’elevació de la part afectada. L’elevació
disminueix la pressió de la sang en el lloc de la ferida i redueix l’hemorràgia.

Si l’hemorràgia es produeix en alguna de les extremitats, s’ha d’elevar l’extremitat
per sobre de l’alçada del cor (si l’extremitat no té cap fractura).

En la taula 2.3 es pot veure com es fa la compressió directa i l’elevació del membre
afectat.

Taula 2.3. Compressió directa i l’elevació del membre afectat

Compressió directa Elevació

Si l’hemorràgia s’atura, s’ha de tapar la ferida i s’ha de traslladar el ferit a un centre
sanitari. Si l’hemorràgia no cessa, s’ha d’aplicar la compressió arterial.

Compressió arterial

La compressió arterial consisteix a trobar una artèria i detenir la circulació
sanguínia, comprimint amb els dits l’artèria contra l’os.

S’utilitza compressió arterial, també anomenada compressió en punts de control,
quan no s’ha pogut controlar l’hemorràgia per pressió directa i elevació de
l’extremitat o quan aquests mètodes no es poden utilitzar (per exemple, quan hi ha
fractures obertes).

La tècnica consisteix en la compressió proximal sobre l’artèria, que perfon la zona
que sagna, amb la intenció de disminuir la irrigació sanguínia a la ferida oberta.
El resultat d’aquesta operació és una disminució de l’hemorràgia, però no s’atura
completament. Aquesta disminució és conseqüència de la reducció de la irrigació
de tot el membre, no tan sols de la part lesionada.

Alguns dels punts de compressió que poden ser útils per controlar una hemorràgia
són els següents (vegeu la taula 2.4):

• Artèria caròtida, al coll. És a tots dos costats de la tràquea. La compressió
contra la tràquea pot dificultar la respiració.
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• Artèria humeral, al braç. S’ha de comprimir contra l’húmer, a la part
interna del braç.

• Artèria femoral, a l’engonal. L’artèria es comprimeix amb el puny de la
mà col·locat al centre de l’engonal i amb el braç estès.

Taula 2.4. Punts de compressió arterial

Compressió arterial a l’artèria
caròtida

Compressió arterial a l’artèria
humeral

Compressió arterial a l’artèria
femoral

Si l’hemorràgia no està controlada, s’ha d’augmentar el taponament de la zona
sagnant.

Aplicació del torniquet

El torniquet és una maniobra encaminada a pal·liar una hemorràgia aguda que
no pot ser continguda pel sistema convencional, mitjançant la compressió de tots
els vasos sanguinis en una zona circular propera. S’aplica en casos molt greus
(amputacions de les extremitats, aixafaments prolongats i quan han fallat les altres
mesures).

L’aplicació del torniquet és una tècnica en desús pels riscos associats que
comporta la maniobra, com la gangrena o la mort per autointoxicació, però
que pot ser útil per part de personal sanitari entrenat.

L’aplicació del torniquet actualment es fa servir en àmbit militar, per les dificultats
d’atenció hospitalària que sovintegen en les campanyes internacionals.

El torniquet s’aplica entre la ferida i el cor, utilitzant una cinta ampla, un drap,
un mocador o similar. No s’ha d’emprar, si és possible, una bena estreta, corda,
filferro, o altres objectes que puguin tallar en comprimir. Mai no s’ha d’aplicar un
torniquet al tronc, el cap o el coll. Els passos que s’han de seguir per col·locar un
torniquet són els següents (vegeu la taula 2.5):

1. Col·locar el mocador o similar una mica per sobre de la ferida (entre 3 cm
i 5 cm).

2. Donar un parell de voltes al voltant de la cama o braç amb el mocador collat
i fer un nus simple als extrems.

3. Posar al mig un pal o similar i fer dos nusos més sobre el pal.
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Podem sospitar
d’hemorràgia interna quan

la víctima ha patit un cop
abdominal o toràcic.

4. Girar el pal lentament fins que l’hemorràgia s’aturi i subjectar-lo de manera
que no se solti o perdi la força.

5. Anotar l’hora exacta de la col·locació, en un paper gran, enganxat a la
víctima, o escrit directament sobre la pell.

6. Traslladar la víctima en posició de Trendelemburg (inclinació del cos
alineat, amb el cap més baix que el cos).

Taula 2.5. Aplicació del torniquet

Aplicació del torniquet Posició de Trendelemburg

Si el trasllat ha de ser llarg, es valorarà la possibilitat d’afluixar el torniquet cada
cert temps, per evitar danys al teixit per manca d’oxigen.

2.3.3 Actuació en cas d’hemorràgies internes

Les hemorràgies internes es produeixen a l’interior del nostre organisme i no tenen
sortida a l’exterior, per tant no es veuen i aquest és el perill.

Quan es produeix una hemorràgia interna, el risc principal és que es produeixi
un xoc. A més, pot haver-hi una pressió interna en algunes zones, a causa de
l’acumulació de sang, que pot ser perjudicial.

Els símptomes que poden indicar una hemorràgia interna són els següents: pell
pàl·lida i suada, pols feble i ràpid, respiració ràpida i superficial, set, dolor, sagnia
per orificis naturals i, en alguns casos, pèrdua de consciència.

Si la sagnia continua, hi pot haver coloració blavosa de la pell i de les mucoses a
causa de la insuficiència d’oxigen a la sang, és el que es coneix com a cianosi.

Els passos que s’han de dur a terme en cas d’hemorràgia interna són les següents:

1. Tranquil·litzar la víctima.

2. Estirar la persona accidentada a terra.

3. Assegurar la permeabilitat de les vies.

4. Controlar les constants biològiques. En cas d’aturada cardiorespiratòria
iniciar la reanimació pulmonar.
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Els episodis d’epistaxi són
més freqüents en infants.

5. Prevenir el xoc hemorràgic o hipovolèmic: afluixar la roba o objectes que
oprimeixin la víctima, col·locar-la en posició antixocs i evitar les pèrdues
de calor.

6. Traslladar urgentment la víctima a un centre sanitari, en posició antixocs i
vigilant les constants biològiques.

2.3.4 Actuació en cas d’hemorràgies exterioritzades

En les hemorràgies exterioritzades, la sang flueix a l’exterior a través d’un orifici
natural, com pot ser el nas (epistaxi), l’oïda (otorràgia) o la boca.

Epistaxi

L’epistaxi consisteix en la sortida de sang pel nas. L’origen d’aquestes hemor-
ràgies és divers. Poden aparèixer espontàniament per un cop, o per esternudar,
gratar-se o mocar-se el nas.

En general, l’hemorràgia és petita i es resol espontàniament. A vegades, però,
poden ser més greus i requerir tractaments més o menys agressius per aturar-les.
Els passos que s’han de seguir en cas d’epistaxi són les següents:

1. Fer seure la víctima i inclinar-li el cap endavant per evitar l’aspiració de
coàguls.

2. Efectuar una pressió directa sobre les aletes del nas contra el septe nasal.
Aquesta pressió s’ha de mantenir prop de 10 minuts.

3. Aplicar fred local sobre la nuca, ja que això provoca vasoconstricció.

4. Passats 10 minuts, afluixar la pressió sobre el septe nasal per comprovar si
l’hemorràgia s’ha aturat. Si l’hemorràgia no s’ha aturat, repetir uns altres
10 minuts. Si és necessari, es pot repetir fins a tres cops en total.

5. És recomanable aplicar un cotó fluix mullat amb aigua freda o aigua
oxigenada a la fossa nasal que està sagnant.

6. Si l’hemorràgia no s’atura, traslladar la víctima a un centre hospitalari.

Actuació en cas d’epistaxi

Després d’un episodi d’epistaxi, la víctima hauria de romandre quieta un parell
d’hores, sense fer esforços i especialment evitar de mocar-se.

Otorràgia

L’otorràgia consisteix en la sortida de sang per l’orella. Generalment es deu a una
perforació de la membrana timpànica, produïda per exemple per un cos estrany,
una explosió o un cop. Sol ser lleu i pot anar acompanyada de dolor agut, sordària
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i mareig. No obstant això, quan la pèrdua de sang és constant, i especialment si
la víctima ha rebut un cop al cap, es pot sospitar de la presència d’una fractura
cranial.

Les actuacions o passos que s’han de dur a terme són les següents:

Mai no s’ha de taponar una oïda que
sagna.

1. No taponar mai l’oïda. S’ha de facilitar la sortida de la sang, ja que, si
no, l’excessiva pressió intracranial per la invasió de sang podria causar
danys irreversibles a l’encèfal. Només convé protegir-la amb una gasa per
disminuir el risc d’infecció.

2. Col·locar la persona en posició lateral de seguretat sobre l’oïda que sagna i
amb un coixí sota el cap.

3. Moure la víctima el mínim possible.

4. Controlar els signes vitals.

5. Traslladar immediatament la víctima a un centre sanitari.

Hemorràgia per la boca

Les hemorràgies a la boca generalment corresponen a lesions a la llengua, als
llavis, a les parets de la boca o a les genives. Es produeixen moltes vegades per
les mateixes dents de la víctima o per la caiguda accidental d’alguna peça dental.

Les hemorràgies a la boca poden ser molt alarmants, però en molts casos no
passen d’una petita ferida lleu. Les actuacions que s’han de dur a terme en cas
d’hemorràgies a la boca són les següents:

1. Fer seure la víctima amb el cap inclinat lleugerament pel costat de la lesió i
cap endavant.

2. Posar una gasa neta o similar sobre la ferida i pressionar, almenys durant 10
minuts. Canviar de gasa si l’hemorràgia continua.

3. Si la ferida és gran o l’hemorràgia continua, s’ha de buscar assistència
sanitària.

L’hemorràgia per la boca, que no prové de cap lesió visible, especialment després
d’un cop fort, pot indicar una hemorràgia interna i s’ha de tractar en conseqüència.

2.4 Lesions en parts toves

L’organisme està recobert per teixits tous: epidermis, dermis, teixit cel·lular
subcutani, músculs i vísceres. Les lesions a les parts toves del nostre organisme
poden anar acompanyades de pèrdua de continuïtat a la pell o no. Així doncs,
es parla de ferides quan hi ha aquesta pèrdua de continuïtat, o de contusions quan
no es veu alterada la continuïtat de la pell.
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Les abrasions o rascades,
especialment als genolls,
són les ferides típiques en
les caigudes dels infants.

2.4.1 Ferides

Es considera una ferida tota pèrdua de continuïtat a la pell o a les mucoses,
a conseqüència d’un traumatisme.

Les ferides es poden produir per agents externs, com un ganivet, o interns, com
un os trencat. Segons l’element que les produeix, es pot parlar de diferents tipus
de ferides, entre les quals es destaquen les següents:

Tipus de ferides.

• Ferida tallant o incisa. Produïda per un objecte afilat, com llaunes, vidres
o ganivets. El contorn de la ferida és net. L’hemorràgia pot ser escassa,
moderada o abundant, segons els vasos sanguinis que se seccionin. També
poden resultar danyats músculs, tendons i nervis.

• Ferida punxant. Produïda per punció amb un clau, agulla, ham, mossegada
de serp... El forat d’entrada és petit i l’hemorràgia generalment, escassa,
però la ferida pot ser profunda. El perill d’infecció és elevat, atès que es
poden haver arrossegat gèrmens cap a l’interior.

• Ferida contusa o laceració. Produïda per objectes de contorns dentats
(llaunes, serres). Hi ha esquinçament dels teixits i els contorns de les ferides
són irregulars. Generalment la sagnia és menys abundant que en les ferides
tallants.

• Abrasió o rascada. Produïda per fricció o fregament de la pell amb
superfícies dures (com per exemple el terra). Hi ha pèrdua de la capa més
superficial de la pell, cosa que deixa la zona en carn viva. En aquest tipus
de ferida, l’hemorràgia és minsa.

• Ferida per arma de foc. Produïda per projectils. Generalment l’orifici
d’entrada és petit i net, i el de sortida, si n’hi ha, és de dimensions més grans.
La gravetat d’aquesta ferida depèn del vas sanguini lesionat, la localització
de la lesió...

Hi ha diferents factors que determinen la gravetat de les ferides: la profunditat,
extensió o localització, la presència de brutícia, cossos estranys o signes d’infecció,
el temps transcorregut des que s’ha produït, les hemorràgies, l’estat de salut previ
de la persona accidentada...

Segons la gravetat, les ferides es classifiquen en ferides lleus i ferides greus.

• Ferides lleus. Són ferides superficials i netes, en les quals no hi ha factors
de gravetat. Les actuacions que s’han de dur a terme en cas de ferides lleus
són les següents:

– Tranquil·litzar la víctima i explicar-li què farem.
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– Aturar l’hemorràgia, si és el cas.

– Desinfectar el material de cures.

– Desinfectar les mans del socorrista.

– Posar-se guants per autoprotegir-se de les infeccions (SIDA, hepatitis,
SARS-Cov-2...).

– Netejar la ferida amb aigua i sabó, des del centre fins a la perifèria, per
eliminar els cossos estranys.

– Utilitzar gases estèrils i d’un sol ús.

– La ferida pot necessitar la sutura d’un especialista. Si no és així, s’ha
d’aplicar un antisèptic i deixar-la a l’aire. Si sagna, s’ha de tapar amb
gases estèrils i subjectar-la amb un embenat o esparadrap.

– Recomanar la vacuna antitetànica.

– No utilitzar directament sobre la ferida alcohol, cotó, pols o pomades
amb antibiòtics.

• Ferides greus. Són ferides que poden afectar els teixits o òrgans interns,
que són extenses o profundes, que tenen separació de vores, que estan
localitzades en ulls, tòrax, abdomen, que presenten hemorràgia, o que
inclouen factors de gravetat. Les actuacions que s’han de seguir en cas de
ferides greus són les següents:

– Efectuar l’avaluació inicial de la víctima.

– Controlar l’hemorràgia i prevenir l’aparició del xoc.

– No extreure cossos estranys enclavats. Fixar-los per evitar que es
moguin durant el trasllat i causin nous danys.

– Tapar la ferida amb un apòsit estèril.

– Traslladar urgentment la víctima a un centre sanitari.

Les ferides s’han de netejar del
centre cap a la perifèria.

2.4.2 Contusions

Les contusions són lesions de les parts toves de l’organisme, produïdes per
un traumatisme directe, que no alteren la integritat de la pell.

En les contusions no estan lesionats els ossos ni les articulacions. L’energia del
traumatisme és absorbida per les parts toves (epidermis, dermis, teixit cel·lular
subcutani, músculs i vísceres), i afecten més profundament com més gran és
l’energia. Les contusions es poden classificar en els tipus següents:

• Contusió simple. És un envermelliment transitori de la pell. Per exemple,
per una bufetada.
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• Primer grau o equimosi. És el trencament de petits vasos sanguinis el que
produeix petits cúmuls de sang (morats) que se situen a la dermis.

• Segon grau o hematoma. És una acumulació de sang en el teixit cel·lular
subcutani, causada pel trencament de vasos capil·lars. És el que anomenem
un bony.

• Tercer grau. És la mort dels teixits profunds per la manca d’aportació de
nutrients.

Les actuacions que s’han de seguir en cas de contusions són les següents:

En cas de contusions, s’ha d’aplicar
fred local.

1. Immobilitzar la zona afectada i elevar-la, en una postura còmoda.

2. Aplicar fred local amb compreses d’aigua freda o gel per aconseguir
la vasoconstricció dels vasos sanguinis i congelació de les terminacions
nervioses del dolor. Mantenir el fred almenys durant cinc minuts.

3. No punxar els hematomes.

2.5 Fractures

Una fractura és el trencament complet o incomplet d’un os per un
traumatisme, contracció muscular brusca o distensió lligamentosa.

Aquestes lesions, només representen un perill per a la vida en alguns casos:
quan van acompanyades d’hemorràgies arterials, quan afecten el sistema nerviós,
com en el cas de les fractures de la columna vertebral... Les fractures es poden
classificar en tancades i obertes.

• Les fractures són tancades quan la pell està intacta i no hi ha ferida (figura
2.2, a). L’extrem de l’os trencat, si es mou, pot malmetre altres teixits de la
zona i, fins i tot, perforar algun òrgan o vas sanguini important.

• Les fractures obertessón les que originen el trencament de la pell, és a dir,
hi ha una ferida propera a la fractura (figura 2.2, b). En aquest cas, el risc
d’infecció és alt.
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Figura 2.2. Fractures: tancada i oberta

Els símptomes que ens fan sospitar la presència d’una fractura són els següents:
un dolor intens que augmenta amb el moviment, la deformitat de l’extremitat i
l’aparició de blaus, l’escurçament o torsió del membre, el cruixit dels extrems de
l’os, la inflamació que augmenta amb el temps i la impossibilitat de fer moviments.

2.5.1 Actuacions generals

Les actuacions o passos que s’han de dur a terme, si és possible que l’accidentat
tingui una fractura, són les següents:

1. Tranquil·litzar la víctima, explicant què farem.

2. Evitar moure el ferit, ja que podem provocar dolor intens i agreujar la lesió.

3. Treure tot allò que pugui molestar quan es produeixi la inflamació: anells,
braçalets...

4. Curar la ferida si la fractura és oberta, aplicant apòsits estèrils.

5. Immobilitzar el membre, és a dir, proporcionar a l’os fracturat un sistema
que li impedeixi moure’s, perquè els fragments de l’os trencat no originin
noves lesions mentre l’accidentat és traslladat a un centre sanitari.

6. Tapar l’accidentat perquè no es refredi.

7. Evacuar l’accidentat a un centre sanitari controlant les constants biològiques
i els elements que immobilitzen la fractura.

El dolor de les fractures es deu al moviment de la zona fracturada, per la qual
cosa la immobilització del membre fracturat és l’actuació bàsica. Amb aquesta
immobilització, el dolor desapareix en gran manera.
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Quan s’immobilitza una fractura, a part d’impedir el moviment, es proporciona
a la part del cos lesionada el suport rígid que constituïa l’os. Aquest suport
rígid s’anomena fèrula, però si no se’n té cap, es poden utilitzar revistes o diaris
enrotllats o cartons, i es col·loquen de dos en dos, si és possible, al costat del
membre fracturat. La fèrula, o l’element que en faci la funció, ha de ser prou
llarga per sobrepassar les articulacions situades immediatament per sobre i per
sota del focus de la fractura.

Quan es col·loca una fèrula s’ha de tenir la precaució d’encoixinar el material rígid,
fent servir per exemple tovalloles, per evitar lesionar les articulacions. Les fèrules
s’han de subjectar amb fermesa utilitzant mocadors, benes, esparadrap... Mai no
s’han de lligar a sobre de la fractura.

Immobilització del braç amb
mocador.

2.5.2 Immobilitzacions principals

La manera de fer les immobilitzacions depèn d’on s’ha produït la fractura.

Les extremitats superiors es poden immobilitzar amb el braç en cabestrell,
utilitzant benes, mocadors triangulars o la roba de la mateixa víctima.

La tíbia i el peroné s’immobilitzen amb fèrules rígides a tots dos costats, des de
la part superior de la cuixa fins al turmell, i laterals encoixinats (figura 2.3). Si no
es disposa de fèrules, també es pot fer servir l’altra cama amb encoixinat entremig
(figura 2.4).

Figura 2.3. Immobilització de la tíbia o el peroné amb fèrules

Figura 2.4. Immobilització de la tíbia o el peroné amb l’altra cama

El fèmur es pot immobilitzar amb fèrules rígides a tots dos costats i encoixinat
als laterals. La fèrula externa ha d’anar des del turmell fins a més amunt de la



Emergències 52 Primers auxilis

cintura, de manera que es pugui lligar a la pelvis i a l’abdomen. La fèrula interna
ha d’anar des de la cuixa fins al turmell (figura 2.5). Si no es disposa de fèrules,
també es pot fer servir l’altra cama amb encoixinat entremig.

Figura 2.5. Immobilització del fèmur amb fèrules

Els dits i mans es poden immobilitzar amb una fèrula des del colze fins a la punta
dels dits i encoixinat al palmell de la mà i al canell.

Taula 2.6. Principals tipus d’immobilitzacions

Immobilització de la tíbia o el peroné amb fèrules

Immobilització de la tíbia o el peroné amb l’altra cama

Immobilització del fèmur amb fèrules

Immobilització de dits i mans
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En el punt “Transport
d’accidentats” de l’apartat
“Material, tècniques i
organització”, podeu
aprofundir en com s’ha de
moure, si és necessari,
una víctima amb lesions a
la columna.

2.5.3 Actuació en cas de fractures de crani i cara

Els traumatismes de crani i cara són especialment greus, ja que poden ocasionar
danys cerebrals.

Alguns dels símptomes que es poden presentar quan hi ha un traumatisme d’aquest
tipus són mal de cap intens, alteració de l’estat de consciència, hemorràgia o
secrecions pel nas o per l’oïda, vòmits, convulsions i alteracions de la respiració.
Aquests símptomes poden aparèixer immediatament després del traumatisme o al
cap d’algunes hores.

La conducta que s’ha de seguir consisteix a no moure el pacient si no és necessari,
vigilar les constants biològiques amb freqüència i traslladar-lo urgentment a un
centre hospitalari, en posició lateral de seguretat si la víctima està inconscient.

2.5.4 Actuació en cas de fractures de la columna vertebral

Els traumatismes de la columna vertebral són lesions traumàtiques que afecten
un o diversos ossos o articulacions que componen la columna vertebral.

Les fractures de columna són delicades, i s’ha d’actuar extremant les precaucions
per tal de no lesionar o de no agreujar les lesions de la medul·la espinal.

Les causes més freqüents d’aquest tipus de lesions són les caigudes sobre els peus
des de gran altura, les caigudes sobre els glutis, els cops directes sobre la columna
vertebral i els moviments violents o forçats.

Alguns dels símptomes que es poden presentar quan hi ha un traumatisme d’aquest
tipus són un dolor localitzat en el punt de fractura, rigidesa muscular, pèrdua de
mobilitat o sensibilitat a les extremitats, incontinència, formigueig o picors als
dits... La conducta o actuació que s’ha de seguir és la següent:

1. No moure el pacient. En cas que calgui moure’l, mantenir en bloc l’eix cap-
coll-tronc (aquesta maniobra requereix molta experiència i s’ha de fer entre
diverses persones).

2. Immobilitzar la víctima abans de traslladar-la.

3. Vigilar les constants biològiques amb freqüència.

4. Traslladar la víctima sobre una superfície rígida i plana urgentment en una
ambulància a un centre hospitalari.
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Per identificar el tòxic es
poden consultar les

etiquetes dels productes i
les fitxes de dades de

seguretat.

2.6 Intoxicacions

Un tòxic és una substància capaç de provocar una resposta perjudicial, danys o
fins i tot la mort, en entrar en contacte amb l’organisme.

Els tòxics poden entrar a l’organisme per diferents vies: la via respiratòria, la via
digestiva, la via dèrmica i la via parenteral. Un cop al cos, el tòxic pot passar a la
sang i ser transportat ràpidament als diferents òrgans i teixits.

Una intoxicació aguda és el quadre clínic originat per la presència d’un
tòxic en l’organisme.

Les intoxicacions solen ser el resultat d’ingestió o exposició a productes tòxics:
alcohol, drogues, certs medicaments, menjar en mal estat, diferents productes
químics... Les actuacions que s’han de seguir en cas d’intoxicació són les
següents:

1. Separar la víctima de la font tòxica.

2. Identificar el tòxic.

3. Trucar als serveis d’emergència i donar tota la informació possible.

4. Controlar les constants biològiques.

No es recomana provocar el vòmit de la víctima.
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3. Materials, tècniques i organització

Per poder aplicar els primers auxilis és important disposar dels materials necessa-
ris i saber com s’utilitzen. En els centres de treball és imprescindible que hi hagi
una correcta organització dels primers auxilis, per tal de garantir que realment
aquests materials hi són, que són els adequats i que hi ha personal capacitat per
utilitzar-los.

El personal que els fa servir, no només fa una funció mecànica, sinó que és el
suport personal de les víctimes fins a l’arribada dels serveis mèdics, i ha de fer una
funció molt important, tant de coordinació com d’atenció, per resoldre situacions
que poden ser molt difícils a escala emocional.

D’altra banda, també és important saber com s’han de traslladar les víctimes en
cas que sigui necessari.

3.1 Materials de primers auxilis

El material de primers auxilis bàsic que s’utilitza en les cures de primers auxilis
es conté en un armariet, de caràcter fix o portàtil, que s’anomena farmaciola. Les
seves característiques i el contingut depenen de l’ús i de la capacitat de la persona
que l’hagi de fer servir.

A més a més, fora de la farmaciola, poden formar part dels materials de primers
auxilis tots aquells elements que ens serveixin per a l’atenció d’urgència a
accidentats. De manera no exhaustiva, aquestes poden ser:

• Lliteres de transport d’accidentats.

• Sistema de subministrament d’oxigen (amb ampolla adequada a l’ús d’oxi-
genoteràpia).

• Mantes.

• Qualsevol altre que es disposi.

En cadascun dels centres de treball, així com en centres mòbils (generalment, els
mitjans de transport de l’empresa) hi ha l’obligació de disposar de, com a mínim,
una farmaciola. En tot cas el material que s’ha de tenir serà sempre el necessari
per ser eficaç i, en coordinació amb el tècnic de prevenció, s’ha de tenir llistat i
controlat per a procedir a les reposicions que precisin.

Les empreses han de disposar d’una
farmaciola.L’obligatorietat dels centres de treball de disposar de material per a primers auxilis

en cas d’accident està prevista en l’RD 486/1997, reglament que estableix les
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NTP 458

Per a més informació podeu
descarregar-vos la NTP 458:

Primeros auxilios en la empresa:
organización del web de

l’INSST:
www.insst.es/documentacion.

disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. En aquesta
normativa s’estableix, a més, que el material ha de ser adequat al nombre de
treballadors, als riscos a què estan exposats i a les facilitats d’accés al centre
d’assistència mèdica més proper.

3.1.1 Composició de farmacioles de primers auxilis

Una farmaciola completa i preparada per atendre les necessitats que sorgeixen
durant els primers auxilis no requereix gaires elements.

Segons l’Ordre Ministerial TAS/2947/2007, la farmaciola contindrà només el
material mínim establert pel Reial decret 486/1997, de 14 d’abril (annex VI. A3).
Juntament amb aquestes disposicions, i com a bones pràctiques, prendrem com a
referència l’NTP 458 sobre primers auxilis a l’empresa. Així, una farmaciola de
primers auxilis es compondria de:

• Benes de diferents mides per poder protegir les ferides.

• Cotó hidròfil. S’utilitza per folrar tauletes o immobilitzadors i desinfectar
l’instrumental. Mai s’ha d’utilitzar en ferides obertes, ja que les fibres poden
enganxar-se a les ferides produint infeccions o retardant la curació.

• Desinfectants i antisèptics autoritzats; com poden ser aigua oxigenada,
alcohol, sèrum fisiològic, solucions iodades o sabó desinfectant, per a la
desinfecció de petites ferides. Una advertència: les solucions iodades poden
produir reacció al·lèrgica per la qual cosa no s’han d’usar en persones
al·lèrgiques al iode. Davant el dubte, és millor no fer-lo servir i procedir a
netejar la ferida amb aigua i sabó. Pel que fa a l’alcohol no és aconsellable
utilitzar-lo en una ferida perquè irrita els teixits. L’alcohol és aconsellable
utilitzar-lo com a desinfectant de les pinces o tisores.

• Apòsits estèrils adhesius en bosses individuals, per tapar les ferides (com
ara, tiretes).

• Esparadrap singlot al·lergènic 5 m x 2,5 cm: s’utilitza per fixar gases, apòsits
o benes per suportar les vores de les ferides.

• Gases estèrils de diferents mides en bosses individuals tancades i esterilit-
zades, que ajudin a netejar i cobrir les ferides o aturar petites hemorràgies.

• Instrumental bàsic: tisores amb punta roma i pinces

• Guants d’un sol ús (làtex o vinil) per a la neteja assecat i oclusió de ferides;
d’un sol ús, per evitar contaminar la ferida que s’està curant.

Aquest és el material preestablert de primers auxilis que proveeixen habitualment
les mútues d’accidents de treball que les empreses (obligatòriament, per la Llei Ge-
neral de la Seguretat Social) contracten per cobrir les contingències professionals.
El cost d’aquestes farmacioles està cobert per la mateixa Seguretat Social.
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Neteja de ferides

L’aigua i sabó és d’ús preferent.
Evitarem fer ús de solucions
iodades.

Les farmacioles no han de contenir medicaments.

La farmaciola com a primer recurs sanitari del Sistema protector de la Seguretat
Social

Segons l’Ordre TAS/2947/2007 la farmaciola suposa, a diferència de les altres mesures de
seguretat i salut laboral disposades per l’empresa, “el medi pel qual el treballador accidentat
obté la primera manifestació de l’assistència sanitària que ha de percebre de la Seguretat
Social”.

Les farmacioles normalment contenen també uns números de telèfons bàsics
d’urgència; generalment, seran aquests:

• Telèfon únic d’emergències (112)

• Telèfon de la mútua

• Servei d’ambulàncies concertat per l’empresa

És important fer la revisió periòdica de les farmacioles perquè tot estigui en bon
estat d’ús quan succeeixi l’emergència.

Els llocs de treball han de disposar de material per a primers auxilis en cas
d’accident, que haurà de ser adequat, quant a la seva quantitat i característiques,
al nombre de treballadors, als riscos a què estiguin exposats i a les facilitats
d’accés a centre d’assistència mèdica més pròxim. El material de primers auxilis
s’ha d’adaptar a les atribucions professionals del personal habilitat per a la seva
prestació.

En conseqüència, si bé el contingut de les farmacioles és estandarditzat (fix),
podem ampliar el contingut dels materials de primers auxilis, adaptant-los a les
necessitats concretes de l’empresa. Així, trobem materials auxiliars que algunes
organitzacions afegeixen, com ara:

• Manta termoaïllant o isotèrmica.

• Bosses de gel sintètic (per congelar).

• Aigua o solució salina en contenidors d’un sol ús per la rentada d’ulls.

• Tovalloletes netejadores sense alcohol en cas de centres que no disposin
fàcilment d’aigua i sabó.

• Bosses de plàstic per desfer-se del material de primers auxilis usat o
contaminat.

Aquest material no hauria d’estar a la farmaciola de primers auxilis, sinó en un
altre lloc i sempre a la cura de qui sàpiga fer-lo servir.

Cas pràctic d’altres materials per a primers auxilis

En situem en activitats on es desenvolupen tasques de soldadura. Aquí seran importants
les gases, pinces, desinfectant i els altres materials que duu qualsevol farmaciola, però
podria disposar, a banda d’això, per exemple, de gases impregnades amb pomada
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En els vehicles d’empresa...

Un lloc habitual que es fa servir
per portar la farmaciola a

vehicles d’empresa, és portar-la
sota un dels seients. Un truc per
a poder tenir-la en aquest espai i

preservada de la brutícia és
posar-la dintre d’una bossa de

plàstic. Aquesta ha de ser
transparent per a identificar-la

fàcilment.

desinfectant regeneradora, benes tubulars elàstiques per subjectar apòsits col·locats en
les extremitats o gel fred en forma d’ulleres per disminuir el dolor en cremades oculars.

La tasca de revisió i de petició de reposició del material de les farmacioles hauria
d’estar en mans d’un membre de l’equip de primers auxilis o dels treballadors
designats per l’empresa per a la prevenció.

3.1.2 Ubicació de les farmacioles i local per a primers auxilis

Les farmacioles s’han de guardar en un lloc fresc i sec, és a dir, amb temperatura i
humitat poc elevades. Per tant, no haurien de ser ni a la cuina ni als vestidors. SSi
és possible, no s’haurien de superar els 25 °C ni estar exposades a la llum solar
directa.

La farmaciola ha d’estar sempre tancada, però el sistema d’obertura ha de ser fàcil.
S’ha de col·locar, això sí, a una alçada fora de l’abast dels nens. En els vehicles,
hauries d’estar col·locades en llocs preservats de la radiació solar i de la brutícia.

L’RD 486/1997, sobre el reglament que estableix les disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball, estableix que la situació del material de
primers auxilis en el lloc de treball, la seva accessibilitat i la seva mobilitat, si
escau, han de garantir que es puguin aplicar els primers auxilis amb la rapidesa
necessària.

La normativa també estableix per a determinats llocs de treball l’obligatorietat de
disposar d’un local destinat a primers auxilis. En els casos que l’RD 486/1997
disposi que hi ha d’haver un local de primers auxilis, com a mínim aquest local ha
de comptar amb:

• Farmaciola.

• Llitera.

• Font d’aigua potable.

Quan una empresa ha de tenir un local destinat a primers auxilis?

El Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut en els llocs de treball disposa que els llocs de treball de més de
50 treballadors han de disposar d’un local destinat als primers auxilis i altres possibles
atencions sanitàries. També hauran de disposar de local de primers auxilis els llocs de
treball de més de 25 treballadors per als quals així ho determini l’autoritat laboral, tenint en
compte la perillositat de l’activitat desenvolupada i les possibles dificultats d’accés a centre
d’assistència mèdica més proper.

L’autoritat laboral que determinarà l’obligatorietat de local de primers auxilis a les empreses
entre 25 i 50 treballadors serà la inspecció de treball, que habitualment actuarà sota la
denúncia prèvia dels delegats de prevenció o d’altres representants de treballadors per a
la defensa de la seguretat laboral en l’empresa.

En aquests casos, la farmaciola s’ha d’ubicar en aquest local. Encara que pot ser
convenient ubicar-les també, tenint en compte les dimensions del centre de treball
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o a les seccions laborals del centre, a més a més en altres localitzacions, com, per
exemple, en un establiment industrial, unes oficines situades a diferent alçada.

Recordem que, com a qualsevol altre element d’emergències, les farmacioles han
d’estar sempre senyalitzades perquè es puguin trobar fàcilment.

3.1.3 Manteniment de les farmacioles

A la farmaciola tot ha d’estar etiquetat i endreçat. S’ha de procurar desar i tancar
bé les ampolles i capses en un lloc sec, fresc i fosc.

És important equipar la farmaciola abans que faci falta amb urgència. A més, cal
revisar-ne periòdicament el contingut i reposar el material a mesura que caduqui
o s’esgoti, per tal que estigui sempre a punt per utilitzar.

La farmaciola s’ha de revisar de la manera següent:

• En funció de les necessitats particulars es recomana revisar-la un o dos cops
a l’any.

• Com a norma general no hi han d’haver medicaments. Si, per algún motiu
justificat n´hi han, aquests s’han de revisar:

– Comprovarem són als seus envasos originals i conserven el prospecte.

– Eliminarem tot medicament caducat o sobrant de tractaments anteriors.
Aquests envasos s’han de portar a la farmàcia pel seu reciclatge.

• S’ha de comprovar que tot el material sanitari està en perfecte estat.

3.1.4 Apòsits

Els apòsits serveixen bàsicament per tapar les ferides i reduir el risc d’infecció.
S’utilitzen també per controlar les hemorràgies greus. Els apòsits poden ser:

• apòsits adhesius o tiretes,

• apòsits estèrils i

• apòsits no estèrils.

Hi ha una gran varietat de tiretes
disponibles en el mercat.

Els apòsits adhesius o tiretes són útils per a talls petits i rascades. N’hi ha
de moltes mides i formes. Poden ser de tela o de plàstic, aquestes últimes
són resistents a l’aigua. També hi ha tiretes hipoal·lergògenes per a persones
al·lèrgiques a l’adhesiu de les tiretes corrents. Els passos que s’han de seguir per
a la utilització dels apòsits adhesius són els següents:



Emergències 60 Primers auxilis

Cal assegurar que el
material que s’utilitza com a

apòsit està net.

1. Netejar i assecar la pell al voltant de la ferida.

2. Treure l’embolcall de la tireta i subjectar-la per les bandes protectores.

3. Obrir les bandes protectores sense treure-les, de manera que es vegi l’apòsit.

4. Col·locar l’apòsit sobre la ferida, sense tocar-lo.

5. Treure les bandes protectores, estirant amb cura cap enfora.

6. Pressionar tots dos extrems de la tireta perquè quedi ben enganxada.

Els apòsits estèrils estan formats per una malla de gasa adherida a un rotllo de
bena. Estan embolicats amb protectors segellats que eviten la contaminació i es
mantenen estèrils fins que es trenca aquest embolcall. N’hi ha de diferents mides.
Per aplicar-los, s’han de seguir els passos següents:

1. Treure l’embolcall de protecció.

2. Desenrotllar la bena amb precaució per no tocar l’apòsit.

3. Desplegar l’apòsit mentre se subjecta la bena. La gasa de l’apòsit s’ha de
posar directament sobre la ferida.

4. Donar una volta al membre ferit amb l’extrem curt de la bena, per tal de
fixar la gasa.

5. Donar voltes amb l’altre extrem de la bena al voltant del membre ferit.

6. Lligar tots dos extrems de la bena.

Sempre que sigui possible, es recomana utilitzar aquest tipus d’apòsits per a
primers auxilis, ja que són fàcils d’aplicar. També hi ha apòsits estèrils sense
el rotllo de bena adherit. En aquest cas, s’han de fixar sobre la ferida, per exemple
amb una bena.

Aplicació d’un apòsit estèril.

Finalment, tenim el cas dels Apòsits no estèrils. Quan no es disposa d’apòsits
estèrils, es pot improvisar un apòsit utilitzant un pegat de gasa o material net que
no deixi borrissol:

• En cas de fer servir un apòsit de gasa, s’ha de subjectar per les vores
i col·locar directament sobre la ferida. A continuació s’ha de col·locar
cotó sobre l’apòsit, per absorbir la sang que pugui brollar. Per acabar, és
important assegurar la gasa i el cotó amb una bena o amb esparadrap (figura
3.1).

• Si es fa servir qualsevol altre material, com per exemple un drap, el
procediment serà similar: s’ha de col·locar el drap sobre la ferida, si escau
s’ha d’afegir més material per absorbir la sang i, per acabar, cal assegurar-ho
tot amb una bena, un mocador...
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Figura 3.1. Aplicació d’un apòsit de gasa

3.1.5 Benes

Les benes són productes sanitaris que, en forma de tira, serveixen de lligadura;
de manera que s’adapten al membre o zona del cos on s’apliquen i exerceixen
diferents funcions. De fet, la utilització de les benes per a l’aplicació dels
primers auxilis és variada. S’utilitzen especialment en cas de ferides, hemorràgies,
fractures, esquinços i luxacions. En concret, les benes s’apliquen per protegir, fixar
apòsits, comprimir, immobilitzar membres o articulacions, reduir la inflor... Hi ha
tres tipus principals de benes:

• les benes de rotllo,

• les benes tubulars i

• les benes triangulars.

Les benes en rotllo o enrotllades s’utilitzen per fixar apòsits i subjectar articu-
lacions lesionades, per immobilitzar, per comprimir... Quan s’apliquen, es van
desenrotllant al voltant de la lesió i van formant l’embenat. La mida de la bena
utilitzada ha de ser adequada per a la seva aplicació. Així, doncs, per exemple, per
a un dit s’ha de fer servir una bena estreta, per a un braç, una de mitjana, i per a la
cama, una bena ampla.

Entre les benes enrotllades, podem trobar de tres tipus:

• Benes de gasa. La gasa és un teixit que es caracteritza per la separació
relativament gran amb què són col·locats els fils. Això fa que hi hagi una
bona ventilació. S’utilitza aquest tipus de bena per subjectar apòsits. No és
apte per controlar hemorràgies ni per subjectar articulacions, ja que no és
un teixit ferm.

• Benes de crepè. El crepè és un teixit de lligament molt irregular, que forma
una ondulació en la seva superfície. Les benes de crepè aconsegueixen la
immobilització de la zona embenada amb una compressió moderada.

Se’n recomana l’ús en lesions inflamades o que es puguin inflamar, ja
que, com no comprimeixen, permeten la inflor. També es recomanen per
subjectar articulacions que requereixin una mobilitat total.
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Les benes de crepè són reutilitzables, ja que es poden assecar al sol o amb
qualsevol font de calor i no perden les propietats.

• Benes elàstiques. S’adapten a la forma del cos i aconsegueixen una
immobilització considerable de la zona embenada, sense eliminar totalment
la possibilitat de moviment. Són especialment adequades per subjectar
articulacions que necessiten certa mobilitat.

També hi ha benes elàstiques adhesives que permeten la immobilització
total de la zona en què es col·loca i tenen un poder de compressió alt.

En la taula 3.1 es fa un resum de quan es recomana aplicar els diferents tipus de
benes per a problemes musculars o articulars.

Taula 3.1. Aplicació de les benes en rotllo per a problemes musculars o articulars

Tipus de benes Utilització Exemple

Benes de gasa No s’apliquen per a problemes
musculars o articulars.

Benes de crepè Es recomanen quan hi ha
inflamació o n’hi pot haver i quan
cal mobilitat.

Benes elàstiques Es recomanen quan no hi ha
inflamació o ja no n’hi ha i és
necessària una immobilització
parcial.

Benes elàstiques adhesives Es recomanen en cas de
problemes en què la
immobilització necessària sigui
gairebé total.

Les benes tubulars, com el seu nom indica, són benes en forma de tub, sense
costures. Es presenten en forma de rotllo. N’hi ha de dos tipus diferents:

• Bena tubular elàstica. S’utilitza per immobilitzar articulacions, com per
exemple el colze o el turmell.

• Bena tubular de gasa. S’utilitza per als dits de peus i mans. Per col·locar-les,
cal un aplicador. Estan especialment recomanades per a la fixació d’apòsits.

Bena tubular.
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Les benes triangulars, com el seu nom indica, són benes en forma de triangle,
generalment de tela o paper resistent. La seva mida és variable, en funció del lloc
on s’hagin d’aplicar i de la funció que hagin de fer. La bena triangular té moltes
aplicacions:

• Per immobilitzar i subjectar una extremitat i per formar un cabestrell. En
aquest cas s’utilitza doblegada en plec ample o oberta.

• Per immobilitzar peus i turmells. En aquest cas s’utilitza generalment
doblegada en plec estret.

• Per subjectar apòsits al seu lloc.

• Com a apòsit, si està esterilitzada i empaquetada individualment.

Bena de triangle, en plec ample i
plec estret.

3.1.6 Embenats

Els embenats són les maneres en què es poden posar les benes, i depenen del tipus
de ferida o de la immobilització que s’hagi de fer. Hi ha diferents maneres de
col·locar les benes, entre les quals destaquem les següents:

• L’embenat circular, que es fa donant voltes amb el rotllo de bena, superpo-
sant la bena de manera que tapi completament la volta anterior. S’utilitza per
fixar els extrems d’altres tipus d’embenat, per fixar apòsits i per controlar
hemorràgies.

• L’embenat en espiral, que es fa donant voltes amb el rotllo de bena, de
manera que la bena cobreixi entre la meitat i dues terceres parts de la volta
anterior. S’utilitza per embenar extremitats.

• L’embenat de vuit, que es fa dirigint de manera alternativa la bena cap
amunt i cap avall, de manera que en la part posterior sempre es creui.
S’utilitza en les articulacions (turmell, genoll, colze, canell...).

Embenat circular

S’ha de tenir en compte que no hi ha una única manera correcta de posar una bena.

La manera d’embenar dependrà bàsicament del lloc on es fa. Els embenats de
braços i cames, per exemple, són diferents dels de colzes, genolls, mans, peus,
dits, cap...

L’embenat de braços i cames es pot fer amb una bena en rotllo i consisteix
bàsicament en un embenat en espiral. Podeu veure els passos que s’han de seguir
a la taula 3.2.
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Comprovar la circulació

Per comprovar la circulació a les
extremitats (circulació distal),

s’ha de pressionar una ungla fins
que empal·lideixi. Després s’ha
d’alliberar la pressió i observar

si es recupera el color.

Taula 3.2. Procediment per realitzar un embenat a un braç o una cama

Passos a seguir Exemple

1. Posar el principi de la bena per sota de la part
lesionada i fixar-la fent dues voltes rectes (embenat
circular). El rotllo de la bena s’ha de mantenir cap
amunt.

2. Embenar el membre lesionat, fent diverses voltes
en espiral amb la bena, des d’avall fins amunt, i de
dins cap enfora (embenat en espiral).

3. Acabar l’embenat amb una volta recta (embenat
circular).

4. Fixar l’extrem de la bena amb imperdibles, grapes,
esparadrap o amb un nus.

5. Comprovar la circulació immediatament després
d’acabar (pressionar una ungla i observar si es
recupera el color). Si la bena està massa tensa, pot
impedir la circulació de la sang al voltant i s’haurà
d’afluixar.
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L’embenat de colze i genoll es pot fer amb una bena en rotllo i consisteix
bàsicament en un embenat de vuit. Els passos que s’han de seguir són els següents
(vegeu la taula 3.3):

1. Doblegar lleugerament l’articulació.

2. Donar dues voltes rectes al centre de l’articulació, començant per la part
interior, per tal de fixar el principi de la bena.

3. Continuar donant voltes alternant per sobre i per sota de l’articulació, en
encreuaments de vuit.

4. Acabar l’embenat amb una volta recta.

5. Fixar l’extrem de la bena.

6. Comprovar la circulació distal immediatament després d’acabar.

Taula 3.3. Embenats de colze i genoll

Embenat de colze Embenat de genoll

L’embenat dels dits es pot fer fàcilment utilitzant una bena tubular de gasa. Per
col·locar una bena tubular de gasa en un dit, s’han de seguir els passos següents
(figura 3.2):

1. Tallar un tros de bena aproximadament dos cops i mig més llarg que el dit.

2. Introduir l’aplicador dins de la bena i introduir el dit a l’aplicador.

3. Estirar l’aplicador amb suavitat fins a sobrepassar el dit, mentre amb l’altra
mà se subjecta l’extrem de la gasa.

4. Girar l’aplicador un parell de voltes.

5. Empènyer l’aplicador per col·locar una segona capa de gasa, mentre amb
l’altra mà es continua subjectant l’extrem de la gasa.

6. Treure l’aplicador i subjectar la bena amb un esparadrap.



Emergències 66 Primers auxilis

Figura 3.2. Aplicació d’una bena tubular de gasa

Finalment, el cabestrell s’utilitza per recolzar la mà, el braç o avantbraç en cas
de ferides, cremades, fractures, esquinços i luxacions. Es pot utilitzar una bena
triangular. Els passos principals recomanats per col·locar un cabestrell són els
següents (vegeu la figura 3.3):

1. Col·locar l’avantbraç de la víctima amb la mà lleugerament més alta que el
colze.

2. Passar la bena triangular per sota del braç lesionat i dur l’extrem superior
fins a l’espatlla corresponent al braç no lesionat. Envoltar amb l’extrem
superior la nuca fins a l’altra espatlla.

3. Portar l’extrem inferior de la bena fins a l’espatlla lesionada i ajuntar-la amb
l’altre extrem per darrere de l’espatlla.

4. Lligar tots dos extrems amb un nus creuat per sobre de la clavícula.

5. Deixar els dits descoberts per controlar el color i la temperatura.

Si no es disposa d’una bena triangular, es pot improvisar un cabestrell utilitzant
qualsevol tela resistent o amb alguna peça de roba de la víctima (jaqueta, camisa,
cinturó...).
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Figura 3.3. Col·locació d’un cabestrell

3.1.7 Ús de medicaments

Per norma general, s’ha d’ajudar les víctimes perquè elles mateixes s’administrin
exclusivament els medicaments que porten (per l’asma, insulina, cardiopaties...).
I es desaconsella administrar cap medicament, encara que es pugui adquirir sense
prescripció mèdica; en cas contrari, es podria posar la víctima en perill.

Si per consell facultatiu d’urgències, fem prendre a la víctima un medicament, és
important:

• Comprovar que és adequada per al problema.

• Comprovar que no està caducada.

• Assegurar-se que es tenen en compte les recomanacions d’ús i que es
respecta la dosi recomanada.

3.2 Maneig de les víctimes

Un dels principis bàsics en l’aplicació dels primers auxilis és no empitjorar
l’estat de la víctima. Per això, en primer lloc, hem de tenir en compte que si
la víctima està en un lloc segur, no l’hem de moure fins que arribi l’ajuda. En
molts casos la víctima pot ser atesa en el mateix lloc de l’accident.

La norma general és que no s’han de moure els accidentats, però en situacions
d’emergència les víctimes es poden moure i s’imposa l’evacuació urgent, malgrat
els riscos que comporta.

Les situacions que es consideren d’emergència i en què s’ha de posar la víctima
fora de perill són les següents:
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• Si la víctima s’està ofegant a l’aigua.

• En cas d’incendi, si la víctima està en una zona amb fum o foc.

• En cas de perill per explosius o armes de foc.

• En cas d’ensorrament d’un edifici o estructura.

En aquests casos, que a més poden constituir un risc per al socorrista, els
accidentats s’han de transportar en pocs segons a un lloc segur. No obstant això,
fins i tot en aquestes circumstàncies, s’ha de moure la víctima només si no es
posa en perill la pròpia vida i si es disposa de l’equipament i dels coneixements
necessaris per fer-ho.

Abans d’intentar moure una víctima hem de decidir si està en perill immediat
o no, i si s’ha de mobilitzar.

S’ha de tenir en compte que, si la víctima respira i té el pols estable, però està
inconscient, l’hem de col·locar en la posició lateral de seguretati canviar-la de
costat cada mitja hora aproximadament, si no té cap traumatisme.

3.2.1 Transport d’accidentats

El transport dels accidentats s’ha d’evitar sempre que sigui possible. Si fos
necessari traslladar la persona accidentada, podem fer servir mantes o lones. En
alguns casos s’ha de protegir la columna vertebral. És preferible que el transport
es faci entre diverses persones, però de vegades això no és possible. Hi ha diverses
tècniques de transport:

• Transporta amb manta o lona

• Tècnica del tronc rodant

• Trasllat per un socorrista

Quan s’ha de moure una víctima, per aixecar-la es pot utilitzar una manta o lona
de transport, i per arrossegar-la per terra una lona lliscant. Per a això cal agrupar
unes quantes persones. Per posar la víctima sobre una manta o lona, s’han de
seguir els passos següents:

1. Enrotllar la meitat de la manta o lona.

2. Repartir tots els participants als dos costats de la víctima.

3. Posar la víctima de costat.

4. Posar la part enrotllada de la manta contra l’esquena de la víctima.
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5. Passar l’esquena de la víctima per sobre del rotllo, de manera que se situï
sobre la part estirada.

6. Desenrotllar totalment la manta.

7. Col·locar la víctima en posició adequada.

8. Agafar la manta o lona tots alhora per traslladar la víctima.

En cas de sospitar que hi ha una lesió de columna, per moure la víctima s’ha
d’utilitzar la tècnica del tronc rodant (figura 3.4). Per utilitzar de manera òptima
aquesta tècnica es recomana fer-ho entre cinc persones, però amb tres persones ja
es pot aplicar. És molt important mantenir en tot moment el cap, el tronc i els peus
de la víctima alineats. El procediment que s’ha de seguir és el següent:

1. Distribuir-se de manera uniforme als dos costats de la víctima i mantenir
una persona al mig.

2. Alinear amb cura els membres de la víctima, mentre la persona del mig
subjecta el cap i el coll.

3. Fer rodar la víctima tots alhora, sense deixar de subjectar-la.

Figura 3.4. Tècnica del tronc rodant

Finalment, el desplaçament d’urgència sobre el terra amb un sol socorrista es fa
pels turmells, i mantenint l’eix cap-coll-tronc per evitar qualsevol flexió que posi
en perill la medul·la espinal si hi ha lesions a la columna. Així, es pot desplaçar la
víctima alguns metres, transportant-la recte com un pal per posar-la fora de perill.

Si la distància és llarga, el socorrista pot transportar el ferit portant-lo a coll,
carregant-lo sobre una de les espatlles amb el cap enrere i cap avall i passant
els braços per l’altra espatlla, subjectant amb una mà les cames i, amb l’altra,
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els braços. També el pot agafar pels braços i arrossegar-lo amb els peus tocant a
terra.

3.2.2 Maniobres per a la posició lateral de seguretat

En molts casos, les víctimes s’han de col·locar en posició lateral de seguretat i
traslladar en aquesta posició. Aquesta posició té diverses variacions. En tot cas,
cal que aquesta posició sigui estable, amb el cap recolzat i sense pressió al tòrax
que pugui dificultar la respiració.

El Consell Europeu de Reanimació recomana seguir els passos següents per
col·locar la víctima en posició lateral de seguretat (vegeu la figura 3.5 i la figura
3.6):

1. Retirar les ulleres i objectes voluminosos de les butxaques de la víctima.

2. Agenollar-se al costat de la víctima i assegurar-se que té les cames ben
estirades.

3. Obrir la via aèria.

4. Agafar el braç més proper i col·locar-lo en angle recte respecte al cos, amb
el colze doblegat i amb el palmell de la mà mirant cap amunt.

5. Posar l’altre braç sobre el tòrax, i el dors de la mà a la galta contrària de la
víctima.

6. Agafar la cama més allunyada per darrere del genoll, doblegar-la i aixecar-la,
mantenint el peu en contacte amb el terra.

7. Girar la víctima fent força sobre el genoll i l’espatlla, fins que reposi sobre
el genoll doblegat.

8. Rectificar la posició del cap per mantenir la via aèria oberta i obrir la boca
per facilitar els vòmits i poder escoltar la respiració.

Figura 3.5. Passos per a la posició lateral de seguretat
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Figura 3.6. Posició lateral de seguretat

3.3 La vessant psicològica dels accidents laborals

Presenciar un accident laboral, patir-lo en primera persona o veure com algun
company presenta ferides greus a conseqüència de l’accident, pot desencadenar
reaccions d’ansietat importants i atacs de pànic. Moltes persones valoren la
situació viscuda amb la sensació de mort imminent, sobretot si l’accident és molt
greu i la persona veu un elevat nombre d’afectats o creu que la seva pròpia conducta
ha influït en el que ha passat.

Els nivells de tensió i ansietat, com els que es donen en un accident, poden afectar
els mecanismes de defensa de l’organisme i podrien causar problemes orgànics
posteriors. En tot cas, comporta una situació de risc, com a mínim, psicològic.
Per això, és rellevant mirar d’incidir en la disminució o canalització de l’ansietat.

Les reaccions d’ansietat en situació d’emergència són inevitables i, en certa
manera, positives per a la persona (sempre que no siguin prolongades i l’alterin
personalment), perquè l’ajuden a afrontar el que ha viscut. Però en una situació
de crisi, la intensitat de les manifestacions ansioses és tal que poden arribar a
contagiar-se encara que la persona no ho manifesti. Quan es tracta d’empleats
familiars o amics de la persona accidentada és imprescindible poder respondre
a les necessitats d’informació bàsica (per exemple, descripció del fet succeït, o
informació sanitària confirmada).

L’actuació que cal dur a terme dependrà de com està la víctima i les necessitats que
presenti en aquell moment. Per aquest motiu, la primera actuació dels auxiliadors
és fonamental. Així, mentre que s’atén un accidentat és important:

1. Identificar-se a l’accidentat, tot indicant-li, si és el cas, que es pertany a
l’equip de primers auxilis de l’empresa, aportar-li seguretat i informar-lo
sobre què poden esperar de nosaltres. Això ens permetrà convertir-nos en
persones de confiança per a ells i que recorrin a nosaltres en el cas que
necessitin alguna cosa.

2. Donar informació i instruccions de manera senzilla i calmada (a major nivell
de descontrol de la persona, major fermesa i senzillesa s’ha de transmetre).
No s’ha de perdre el contacte visual, verbal i tàctil de les persones a les quals
s’atén.

3. Animar i distreure: reforcem la seva col·laboració i fem preguntes obertes.
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4. Preguntar obertament per les seves patologies anteriors segons els protocols
de primers auxilis.

5. Estar alerta detectant necessitats per reforçar o donar suport tant a les
víctimes com a la resta de companys.

6. Procurar tranquil·litzar la víctima. La majoria de víctimes manifesta la
importància que en l’accident hi hagués una persona al seu costat.

7. En la mesura possible, allunyar-la d’estímuls ansiògens, com llocs amb
estimulació sensorial intensa o de la visió de moltes persones ferides.

8. Normalitzar les seves reaccions. Les persones en crisi necessiten tenir la
certesa que allò que estan experimentant és el correcte segons el moment
en què estan i no una cosa que cal fer desaparèixer ràpidament.

9. Escoltar perquè la víctima pugui desfogar-se, expressi les seves emocions i
sentiments i comuniqui quines necessitats té.

10. Evitar la hiperventilació. Si aquesta ha començat, animar a fer respiracions
tranquil·les i reposades.

En aquest sentit, cal remarca la importància d’escollir, per a ser membres de
l’equip de primers auxilis, persones amb aquesta intel·ligència emocional.

3.4 Organització dels primers auxilis en les empreses

L’organització dels primers auxilis en l’empresa no és més que una manera de
preparar-se per actuar davant de determinades situacions. Això requereix estudiar
a fons la sinistralitat i les característiques de cada empresa (activitat, nombre de
treballadors, tasques que s’hi fan, riscos...). Aquesta informació és imprescindible
per establir els recursos humans i materials necessaris en matèria de primers
auxilis.

En l’àmbit laboral, l’organització dels primers auxilis és una obligació de
les empreses i així s’estableix en la legislació vigent.

La normativa espanyola que preveu l’organització dels primers auxilis en l’em-
presa és la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL), el Reglament dels serveis
de prevenció (RSP), l’RD 486/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
en el treball, i l’RD 485/97 sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització
i seguretat en el treball.

L’article 20 de l’LPRL estableix que l’empresari té l’obligació d’analitzar les
possibles situacions d’emergència i adoptar les mesures que consideri convenients
en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors.

A banda d’això, l’LPRL estableix l’obligatorietat, per part de l’empresari, de:
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Sancions

L’LPRL considera la no-adopció
de les mesures establertes en cas
de primers auxilis, lluita contra
incendis i evacuació dels
treballadors una infracció greu o
molt greu si origina un risc greu
i imminent.

• Designar el personal encarregat de posar en pràctica les mesures establertes
en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació.

• Comprovar periòdicament el funcionament correcte d’aquestes mesures.

• Assegurar-se que el personal té la formació necessària, és suficient en
nombre i disposa del material adequat.

• Organitzar les relacions que siguin necessàries amb serveis externs a l’em-
presa per aplicar les mesures adoptades, de manera que es garanteixi la
rapidesa i eficàcia.

1. Els llocs de treball disposaran de material per a primers auxilis en cas d’accident, que haurà
de ser adequat, quant a la seva quantitat i característiques, al nombre de treballadors, als
riscos a què estiguin exposats i a les facilitats d’accés a centre d’assistència mèdica més
proper. El material de primers auxilis s’ha d’adaptar a les atribucions professionals del
personal habilitat per a la seva prestació.

2. La situació o distribució del material en el lloc de treball i les facilitats per accedir a la mateixa i
per, si escau, desplaçar-lo al lloc de l’accident, han de garantir que la prestació dels primers
auxilis pugui realitzar-se amb la rapidesa que requereixi el tipus de dany previsible.

3. Sense perjudici del que disposen els apartats anteriors, qualsevol lloc de treball ha de
disposar, com a mínim, d’una farmaciola portàtil que contingui desinfectants i antisèptics
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces
i guants d’un sol ús.

4. El material de primers auxilis es revisarà periòdicament i s’anirà reposant tan aviat com
caduqui o sigui utilitzat.

5. Els llocs de treball de més de 50 treballadors han de disposar d’un local destinat als primers
auxilis i altres possibles atencions sanitàries. També hauran de disposar de la mateixa dels
llocs de treball de més de 25 treballadors per als quals així ho determini l’autoritat laboral,
tenint en compte la perillositat de l’activitat desenvolupada i les possibles dificultats d’accés a
centre d’assistència mèdica més proper.

6. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, d’una farmaciola, una llitera i una
font d’aigua potable. Estaran propers als llocs de treball i seran de fàcil accés per a les
lliteres.

7. El material i locals de primers auxilis hauran d’estar clarament senyalitzats.

Reial decret 486/1997, Annex VI: Material i locals de primers auxilis (RD 486/97)

Senyals de primers auxilis.

El Reglament dels serveis de prevenció estableix les funcions en primers auxilis
que corresponen als tècnics de prevenció de les empreses, segons el nivell de
formació del prevencionista:

• Nivell bàsic. Actuar en casos d’emergència i primers auxilis gestionant les
primeres intervencions a aquest efecte.

• Nivell intermedi (CFGS). Dirigir les actuacions que s’han de dur a terme
en casos d’emergència i primers auxilis.

• Nivell superior (Màster universitari). Dirigir les actuacions que s’han de
dur a terme en casos d’emergència i primers auxilis. A més, els metges del
servei de prevenció ha de proporcionar els primers auxilis.
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3.4.1 Formació en primers auxilis en l’empresa

Les empreses han de disposar de personal format en l’aplicació dels primers
auxilis. Aquesta formació ha de ser voluntària, adequada, suficient i periòdica. El
nombre mínim de persones que s’han de formar com a socorristes laborals depèn
de factors com:

• El nombre de treballadors.

• L’estructura de l’empresa (superfície, naus, plantes ...).

• La distribució dels treballadors dins de l’espai físic de l’empresa.

• El tipus de treball: el / els riscos existents; situacions d’aïllament; treballs
fora de l’empresa...

• La quantitat de torns de treball.

• La distància (en temps real) dels serveis mèdics externs.

En tot cas, s’hauria de disposar en qualsevol moment a l’empresa d’una persona
encarregada de l’actuació en situacions d’emergència.

L’NTP 458: Primers auxilis en l’empresa: organització indica, com a orientació
de càlcul que una xifra adequada per a situacions de risc molt baix de lesions
greus (per exemple, oficines) seria d’un socorrista per cada 50 treballadors per torn
(considerant sempre la necessitat de disposar de socorristes suplents per assegurar
que sempre hi ha un que hi treballi). Prenent aquesta referència, aquesta proporció
hauria de considerar-se com a mínim en la resta de situacions.

Hem de recordar que els equips de primers auxilis (EPA), com la resta d’equips
d’emergència, sempre que sigui possible han d’estar compostos per dues persones.
Així mateix, disposar un equip de dos socorristes per torn de treball és una
conveniència tècnica, quan, per exemple, es treballen amb riscos que poden
comportar ferides greus, com seria el risc de patir amputacions.

La formació de l’EPA de l’empresa pot ser de tres nivells:

• Formació bàsica, que capacita per prestar els primers auxilis en situacions
d’emergència mèdica, com ara pèrdues de coneixement, aturades cardiores-
piratòries, obstruccions de les vies respiratòries, hemorràgies i xocs.

• Formació complementària, que capacita per atendre qualsevol altra situ-
ació d’urgència, que pot esperar l’arribada dels serveis mèdics: cremades,
fractures, ferides...

• Formació específica, que capacita per atendre determinats riscos específics
de l’empresa, en el cas que hi hagi.
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Les sigles PAS

Les sigles PAS es fan servir per
abreviar les tres accions que,
seqüencialment, s’han de seguir
en primers auxilis:

1. Protegir

2. Avisar

3. Socórrer

La formació no serà única, sinó continuada, fent reciclatge i actualitzant continguts
en la mesura necessària.

A més dels coneixements bàsics i, si s’escau, complementaris, tots els membres
de l’EPA han de comptar sempre amb la formació específica adequada als riscos
de l’empresa.

En cas de la formació específica, moltes vegades comporta l’ús de material també
específic i que ha d’estar a disposició dels membres de l’EPA en el local de primers
auxilis o en les localitzacions on es trobi el risc, amb tot el necessari per poder
actuar i no haver de desplaçar-se innecessàriament. Aquest material ha de ser
mantingut i renovat de la mateixa manera que hem vist per la farmaciola i el
material de primers auxilis.

Exemples de formació específica

• Rescat en ambients tòxics.

• Actuació en cas d’intoxicació per productes químics determinats.

• Actuació en cas d’accident múltiple.

• Tractament de lesions dèrmiques per agent químic.

A banda d’aquesta formació en socorrisme, que es pot impartir a més o menys
treballadors, atès que qualsevol treballador pot ser testimoni d’un accident:

• S’ha d’informar a tots els treballadors mitjançant cartells, fullets, e-mails...,
sobre la seqüència bàsica d’actuació en primers auxilis: primer protegir,
després avisar i per últim socórrer (PAS).

• S’ha d’informar tots els nous treballadors sobre l’organització dels primers
auxilis en l’empresa i sobre la seqüència bàsica d’actuació en primers auxilis
(PAS).

3.4.2 Organització dels casos d’accidentats múltiples

En el cas de diversos accidentats, l’atenció immediata s’ha de practicar primera-
ment a les persones que presentin una situació més greu. En aquest sentit, s’hauria
de seguir l’ordre de prelació següent:

1. Les persones que no presentin senyals de vida (consciència, respiració).

2. Les víctimes que sagnin abundantment.

3. Els accidentats que presentin cremades greus.

4. Els ferits que presentin símptomes de fractures.

5. Les persones que tenen ferides lleus.


