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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.
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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.



Emergències 13
Plans d'emergència i d’autoprotecció: conceptes i

normativa

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.



Emergències 21
Plans d'emergència i d’autoprotecció: conceptes i

normativa

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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“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.

https://www.csn.es/
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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.

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=15681
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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.



Emergències 37
Plans d'emergència i d’autoprotecció: conceptes i

normativa

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
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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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