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Introducció

El pla d’autoprotecció és un tipus de plà d’emergències, que es troba regulat
legalment per garantir, en certes activitats, que el pla d’emergències conté un
requisits mínims sobre la descripció de la situació, instal·lacions, riscos, mitjans
de protecció i organització per tal neutralitzar les emergències.

El pla d’autoprotecció és un document viu que no té cap valor si no es porta a
la pràctica, per tant s’ha de generar un procés d’implantació i d’actualització per
protegir una activitat dels riscos que pugui provocar una emergència, i això des
del moment en què es realitza el document, i sempre més, mentre duri aquesta
activitat.

Depenent del tipus d’empresa, el pla d’autoprotecció pot ser un document més o
menys ampli, tot depèn del tipus d’activitat, del nombre d’usuaris de la instal·lació,
dels riscos previstos. Per exemple, en el cas d’una petita empresa, com pot
ser un petit comerç, pot ser suficient només tenir un petit pla d’actuació en cas
d’emergència.

Les empreses que estan afectades per la normativa bàsica d’autoprotecció han de
seguir l’estructura indicada pel RD 393/2007. A Catalunya no opera RD 393/2007,
sinò el Decret 30/2015.

A l’apartat “Identificació de la instal·lació amb els seus riscos” , vuerem les
dades que s’han d’aportar al PAU, analitzarem quins poden ser els riscos, tant
externs com interns, de l’empresa que volem analitzar, i quins mètodes podem
utilitzar per analitzar els diferents riscos que puguin afectar l’empresa, i algunes
mesures pasives i actives de seguretat.

A l’apartat “Mitjans de protecció i actuació en cas d’emergència” està destinat
a conèixer els mitjans, tant materials com humans, que permetin lluitar contra
qualsevol emergència que es pugui considerar a l’empresa. També veurem la
importància que té el manteniment dels mitjans materials, per tal que estiguin
en perfecte estat de conservació i realitzin correctament la seva funció; així
com la necessitat d’organitzar els usuaris mitjançant equips d’intervenció, o amb
l’aplicació de fitxes d’actuació per als diferents usuaris, tenint en compte les
diferents emergències que es puguin produir, i el seu grau d’intensitat. Alhora,
introduirem les fitxes d’actuació com a eina per a protocol·litzar les actuacions de
les persones, atenent les diferents situacions que es poden trobar.

Finalment, a l’apartat “Redacció, registre, implantació i manteniment del pla
d’autoprotecció” està destinat a veure els requisits de redacció i registre dels PAU,
destacar la importància d’implantar el pla d’autoprotecció, veure com es porta a
terme, i per últim, veurem el requisits del seu manteniment, ja que és un document
viu, que s’ha d’adaptar als canvis que es produeixen a l’activitat, pel que fa tant a
instal·lacions, personal, com de gestió.
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Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis d’autoavaluació
i les activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de
l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.
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Resultats d’aprenentatge

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

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

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

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

• Relacionar les situacions perilloses amb els factors determinants que reque-
reixin d’un procediment en condicions d’emergència.

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

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

• Determinar les accions, la seqüència, la senyalització, la comunicació a
entitats externes, i les activitats d’entrenament dels plans de lluita contra
incendis, a partir dels procediments i protocols establerts.
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Podeu consultar el web de
la Generalitat de
Catalunya sobre el Pla
d’autoprotecció (PAU), a la
secció “Annexos” del web.

Per saber-ne més, podeu
consultar l’apartat “Com
fer el pla d’emergències.
Un cas pràctic”, dintre de
la Unitat “Eines per fer un
pla d’emergències”.

1. Identificació de la instal·lació amb els seus riscos

El primer que tracta qualsevol Pla d’autoprotecció (PAU) és la identificació de
l’empresa i de les activitats que desenvolupa. Qualsevol pla d’autoprotecció, ha
de tenir unes dades mínimes de la situació i caracterització de l’empresa en la qual
s’hauria d’aplicar. Les dades referents a l’activitat o empresa estan relacionades
amb el seu propietari, la seva situació, el tipus d’activitat que desenvolupa i, fins
i tot, les seves característiques constructives.

1.1 Consideracions prèvies

El Pla d’autoprotecció és un tipus de pla d’emergències que és requerit per dur a
terme algunes activitats. Malgrat no ser obligatori a totes les empreses, l’estudiem
com a un bon referent per a fer qualsevol pla d’emergències. Igualment, aquest
referent el podem modular i adaptar a les necessitats i requeriments de l’empresa
o centre de treball on, com a prevencionistes, faríeu els plans d’emergències.

El pla d’autoprotecció és l’instrument per dur a bon terme la prevenció i
actuació enfront de les diferents emergències que podem tenir en la nostra
activitat o empresa, sigui d’origen intern o extern. Per tant, estableix el marc
orgànic i funcional previst per a un centre, establiment, espai, instal·lació
o dependència, en cas d’un incident i/o accident que puguem considerar
perillós.

Encara que pugui haver-hi diferències entre uns plans i altres per motius de
l’activitat que es desenvolupa, les característiques de les instal·lacions, l’afectació
pel Decret 30/2015 (NBA) o la no afectació per aquests, les dades que esmentem
són, generalment, comunes. Els tipus de riscos que hem de contemplar en el pla
són els que afecten l’activitat de l’empresa que estem projectant.

“El pla d’autoprotecció és el document que preveu, per a una determinada activitat,
instal·lació, centre, establiment o dependència, les emergències que es poden produir a
conseqüència de la seva pròpia activitat i les mesures de resposta davant de situacions
de risc, de catàstrofes i de calamitats públiques que els poden afectar. Els plans
d’autoprotecció s’han de fonamentar en una anàlisi de risc i l’han d’incloure. A més,
han d’establir, juntament amb els riscos generats per la mateixa activitat, la relació de
coordinació amb els plans territorials, especials i específics que els afectin.”

Art 19 de la Llei de 4/1997 de Protecció Civil de Catalunya
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Podeu consultar la
normativa bàsica

d’autoprotecció (NBA), en
la secció “Annexos” del

web del mòdul.

1.2 Dades referents al local o locals

Depenent de la complexitat del pla d’autoprotecció, i en funció que hagi de complir
o no la normativa bàsica d’autoprotecció, les dades poden ser més concretes o
menys.

Orientativament, les dades generals de l’empresa que hauran de constar en el
seu pla d’autoprotecció seran les següents:

• Nom de l’àrea, de la zona, o polígon industrial, carrer i número.

• Situacions de l’empresa, pel que fa a l’aïllament en relació amb les altres
edificacions, o si està envoltada d’altres empreses, i en aquest cas les
activitats d’aquestes i els seus riscos.

• Hidrants i boques d’incendi en la via pública dintre d’un radi de 200 m
respecte a l’empresa.

• Edificis públics o amb riscos especials dintre d’un radi de 100 m, o altres
que per les seves especials característiques s’hagin de tenir en compte
(compatibilitat d’usos).

• Emplaçament de la finca respecte a les vies públiques o particulars que
delimitin l’illa d’edificis en què se situa, acotant les distàncies dels edificis
a eixos de via pública i la seva amplada, rutes d’accés per als serveis públics
d’emergència com els bombers de la Generalitat, el SEM o la policia.

• Distància i temps d’arribada dels mitjans externs (bombers, ambulàncies...).

• Nombre màxim de persones a evacuar en cada àrea, en cas d’emergència.

1.2.1 Identificació de l’activitat

Si la nostra empresa està afectada per la normativa bàsica d’autoprotecció RD
393/2007, de 23 de març, ha d’especificar sempre un mínim de dades que, a més,
han d’estar ordenades segons indica aquesta norma. Així, si seguim l’NBA, ens
trobem la següent estructura i capítols:

Informació mínima de l’empresa segons l’NBA; estructura en capítols

1. “Identificació dels titulars i de l’emplaçament de l’activitat”, que recull que el pla ha de constar
dels apartats següents:

• Adreça postal de l’emplaçament de l’activitat. Denominació de l’activitat. Telèfon i fax.

• Identificació dels titulars de l’activitat. Nom i/o raó social. Adreça postal, telèfon i fax.

• Nom del director/a del pla d’autoprotecció i del director/a del pla d’actuació en cas
d’emergència, en el cas de ser persones diferents. Adreça postal, telèfon i fax.



Emergències 11 Pla d’autoprotecció

2. “Descripció detallada de l’activitat i del medi físic en què es desenvolupa” recull els punts
mínims preceptius per la normativa, que són els següents:

• Descripció de cada una de les activitats desenvolupades objectes del pla.

• Descripció del centre o establiment, dependències i instal·lacions on es desenvolupin
les activitats objectes del pla.

• Classificació i descripció dels usuaris.

• Descripció de l’entorn urbà, industrial o natural en la qual figurin els edificis,
instal·lacions i àrees on es desenvolupi l’activitat.

• Descripció dels accessos. Condicions d’accessibilitat per a l’ajuda externa.

En cas que la nostra empresa estigui afectada pel Decret 30/2015 (annex II:
Contingut mínim dels plans d’autoprotecció), l’estructura seria la següent:

Informació mínima de l’empresa segons el Decret 30/2015; estructura en capítols

Document 1: Identificació de la instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluació del risc.

1.1 Identificació de la instal·lació.

• 1.1.1 Nom.

• 1.1.2 Raó social.

• 1.1.3 Número d’identificació fiscal (NIF).

• 1.1.4 Adreça postal.

• 1.1.5 Dades de contacte en cas d’emergència: telèfons, faxos, correu electrònic, persona
interlocutora de contacte en cas d’emergència.

• 1.1.6 Identificació de les persones titulars de l’activitat (nom, raó social, adreça, telèfon, fax,
correu electrònic).

• 1.1.7 Nom de la persona titular de la direcció del pla d’autoprotecció i responsables (adreça
postal, telèfon, fax i correu electrònic).

1.2 Emplaçament: descripció i plànols, coordenades UTM de l’establiment.

1.3 Accessibilitat per a ajuda externa: descripció i plànols.

1.4 Descripció de la instal·lació.

• 1.4.1 Característiques constructives de l’edifici.

• 1.4.2 Àrees de la instal·lació.

• 1.4.3 Activitats a la instal·lació.

1.5 Ocupació.

• 1.5.1 Plantilla.

• 1.5.2 Quadres de presència en les diferents hores del dia de personal i ocupants.

• 1.5.3 Organigrama.

1.6 Anàlisi de risc.

• 1.6.1 Anàlisi històrica. (*)
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• 1.6.2 Inventari i avaluació de riscos interns.

– 1.6.2.1 Substàncies perilloses segons normativa de control dels riscos inherents als
accidents greus en què intervenen substàncies perilloses.

– 1.6.2.2 Incendi.

– 1.6.2.3 Explosió.

– 1.6.2.4 Fuita.

– 1.6.2.5 Altres.

• 1.6.3 Inventari i avaluació del risc laboral (referència limitada als riscos que poden originar
emergències).

• 1.6.4 Inventari i avaluació de riscos externs.

• 1.6.5 Descripció o identificació de les condicions d’evacuació.

• 1.6.6 Avaluació de les condicions de confinament.

• 1.6.7 Diagrama de persones per zones.

• 1.6.8 Elements vulnerables.

(*) Aquest apartat només és requerit en les activitats que es consideren d’interès per a la
protecció civil de Catalunya (Part 1, annex II).

A més de la documentació escrita, i en l’apartat d’annexos, també hem d’adjuntar
informació gràfica relacionada amb el plànol de situació de l’edifici i plànols
descriptius de les seves plantes (vegeu la taula 1.1):.

• Plànol de situació, amb l’entorn proper urbà, industrial o natural en el qual
figurin els accessos, comunicacions...

• Plànols descriptius de totes les plantes dels edificis, de les instal·lacions
i de les àrees on es realitzi l’activitat

Taula 1.1. Informació gràfica a l’apartat ’annexos’

Exemple de plànol de situació Exemple de plànol de planta

És interessant realitzar tres jocs de plànols de les nostres instal·lacions, per tal de
facilitar el desenvolupament del pla i del manual d’actuació previst en el nostre
pla d’autoprotecció:

1. Lògicament, un joc estarà situat conjuntament amb la documentació escrita
del document base del nostre pla d’emergència.
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2. Un segon joc s’hauria d’enviar al cos de bombers de la nostra localitat, o si
no en té al més proper, per tal que en cas que hagin d’actuar, puguin veure
la informació gràfica del lloc on han d’intervenir.

3. I un tercer joc de plànols convindrà que el situem a l’entrada de l’edifici
principal de l’empresa, amb un armari o similar, que indiqui ÚS EXCLUSIU
DE BOMBERS, ja que moltes vegades, amb les presses, els bombers no
porten la documentació referent al nostre establiment, i per tant la seva
actuació serà més lenta.

1.2.2 Característiques constructives

Si volem ser concisos respecte a la definició de la nostra empresa i, per tant, tenir
més punts de concreció per realitzar un bon pla d’autoprotecció, hauríem d’indi-
car algunes característiques constructives de les nostres instal·lacions, respecte a la
seva superfície, alçada, usos, ocupants..., d’una forma més concreta, per exemple:

• Nombre d’edificis de què consta l’empresa.

• Superfícies, altures i nombre de plantes sobre i sota del nivell del terra.

• Activitats que es desenvolupen en els diferents sectors i a totes les plantes.

• Nombre d’ocupats per plantes, àrees o sectors.

• Dimensions de les escales.

Hem de tenir present que una bona compartimentació, i les característiques
dels elements estructurals, portants i de tancament, poden ajudar a reduir les
conseqüències de diferents riscos previstos, com els incendis, fuites de gasos...
Per tant, és interessant conèixer les característiques d’aquests elements, per tal de
definir la probabilitat, intensitat i propagació de diferents riscos. Per tant, podem
indicar:

• Classe d’estructura dels edificis (per exemple, metàl·lica, formigó, totxos,
blocs).

• Classe de cobertes i els seus materials (per exemple, a dues aigües, dent de
serra, plana, metàl·lica, formigó, xapa ondulada, plàstic).

• Tancaments (per exemple, totxos, blocs, fibrociment, plaques plàstiques).

• Portes d’accés i materials (per exemple, corredisses, basculants, me-
tàl·liques).

• Elements interiors (portes i el material amb què estan fetes, material del
terra, parets i sostre; tipus de separacions, com per exemple, pladur).
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Fonts d’energia de
moviment

Per a aquells que no siguin gaire
coneixedors dels diferents

sistemes productius industrials,
cal dir que en molts la

pneumàtica i la hidràulica són
fonts d’energia de moviment

habitual.

1.2.3 Instal·lacions de serveis auxiliars

Moltes vegades, les empreses necessiten instal·lacions auxiliars per dur a terme
la seva tasca. Algunes vegades, aquestes instal·lacions són imprescindibles per al
funcionament del sistema productiu, però d’altres serveixen només per millorar la
qualitat de vida laboral, com a imatge d’empresa o com a servei per als clients.

Per tant, és interessant indicar quines característiques tenen aquests serveis i on
estan situats. Per exemple, podem dir que ens interessa saber, d’una instal·lació
elèctrica, la potència contractada, el consum mitjà i/o màxim, on estan els quadres
elèctrics, i transformadors, si fos el cas, i per on passen les conduccions, i fins i
tot on estan situades les lluminàries i els endolls.

Tenir totes les característiques d’una instal·lació elèctrica ens ajuda molt a l’hora
de realitzar el seu manteniment, i per tant hi haurà menys possibilitats que provoqui
un risc, perquè evitarem sobrecarregar les línies, sabrem, en cas d’emergència i
si en el protocol d’actuació està previst, on hem d’anar per apagar els interruptors
generals, magnetotèrmics i diferencials, i és clar, sabrem on estan col·locades les
lluminàries d’emergència. Algunes de les instal·lacions més habituals són:

• Elèctrica.

• Caldera de vapor, elèctrica o de gasoil i les seves conduccions.

• Gasos, amb el tipus d’emmagatzematge, ampolles, sitges, i les canonades
per al seu transport.

• Líquids i les seves conduccions o sitges d’emmagatzematge.

• Xarxa d’aigües potables i/o contra incendis, amb claus de pas, punts de
sortida...

• Pneumàtica (compressors, xarxa de distribució de l’aire).

• Hidràulica (bombes, canonades per a l’oli...).

• Sistema de ventilació.

• Aparells elevadors (ascensors, muntacàrregues).

• Menjadors i cuines.

1.2.4 Sectorització de l’establiment

La seguretat augmenta a mesura que els espais d’una empresa són més reduïts
i si, a més a més, entre ells hi ha una compartimentació que els permeti estar
hipotèticament aïllats els uns dels altres. Per tant, entre dues naus industrials,
una diàfana i una altra dividida en diversos sectors gràcies a la resistència,
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integritat i aturafums dels seus elements delimitadors, ambdues amb les mateixes
característiques, la segona té menys risc de tenir una emergència general en cas
d’incendi, ja que aquest queda confinat en un espai més reduït.

Podem dir que la sectorització és una mesura preventiva molt important, per tal
de reduir els efectes del foc i dels mateixos productes de combustió, com és el
cas del fum i gasos. Així doncs, hem d’analitzar l’establiment amb la finalitat
d’identificar els diferents possibles sectors, per tal de tenir-los en compte en el
nostre pla d’autoprotecció.

Un cop definits els sectors que hi ha en la nostra empresa, serà interessant indicar
algunes de les seves característiques, com ara les següents:

• Identificació del sector.

• Situació del sector, en quina àrea o planta del centre està localitzat.

• Quin tipus d’activitat s’hi realitza.

• Superfície útil en metres quadrats.

• Alçada en metres.

• Volum del recinte en metres cúbics.

• Ocupació màxima i/o mitjana.

Per tal d’identificar els diferents sectors, anirà bé fer una descripció, i serà més
factible realitzar-la amb una taula (taula 1.2) i/o amb un plànol on els sectors
estiguin diferenciats per colors.

Taula 1.2. Exemple de com identificar els
diferents sectors a un pla d’autoprotecció

Sector Característiques

Planta baixa Té dos sectors

Sector 1 Tipus d’activitat

Superfície útil (m2)

Alçada (m)

Volum (m3)

Ocupació (màxima/mitjana)

Observacions

Sector 2 Tipus d’activitat

Superfície útil (m2)

Alçada (m)

Volum (m3)

Ocupació (màxima/mitjana)

Observacions

És interessant donar la informació dels diferents sectors que tenim gràficament,
així és més fàcil identificar-los; un exemple el podem trobar en la figura 1.1, on
S. A, S. B, S. C i S. D són quatre sectors independents, que es representen amb
colors i granulat de fons diferents.
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Habitualment, una activitat
no té el mateix nombre

d’usuaris al llarg del dia;
hem de tenir-ho en compte
a l’hora de realitzar un pla

d’autoprotecció.

Figura 1.1. Exemple de sectors d’incendi diferenciats

1.2.5 Ocupació del recinte

Molts plans d’autoprotecció estan dissenyats per posar-se en pràctica en el supòsit
que l’ocupació del recinte estigui amb el nombre de persones habituals en l’horari
laboral. Però si hi pensem bé, ens adonarem que això no és del tot correcte, ja que
a l’hora d’actuar no és igual fer-ho amb l’empresa mig buida que plena, o si només
hi ha personal laboral o és ple de visites.

Hem de tenir en compte que el nostre pla d’autoprotecció ha de ser útil i
eficient els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia.

Pràcticament pot arribar a ser impossible dur a terme un pla d’autoprotecció que
prevegi tota la variabilitat de persones que hi pugui haver en una empresa durant
tot un any. Per tant, convindrà analitzar els espais, avaluar el nombre màxim
d’ocupants que hi poden estar segons la normativa, i valorar la mitjana d’ocupants
a diferents hores del dia, fins i tot tenint en compte els dies festius o estiuencs.

Amb les dades de les quantitats i tipus d’usuaris de l’activitat en diferents trams
horaris, podrem realitzar un pla d’autoprotecció més acurat. Posarem un exemple,
no és el mateix evacuar la nostra empresa amb gran quantitat d’usuaris o visites
externes que amb només els mateixos treballadors; o que l’evacuació es produeixi
durant la jornada laboral o a la nit, quan només hi ha el personal de manteniment
i el personal de seguretat.

Podem concloure que tenir controlat el nombre de persones dintre de l’empresa
avaluada ens pot servir per ajustar el pla d’autoprotecció a les necessitats de cada
moment.
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En la taula 1.3 podem veure un exemple del control dels usuaris de forma horària.
I ja que una imatge val més que mil paraules, podem donar la informació del
nombre de persones mitjançant un gràfic, com l’exemple de la figura 1.2.

Taula 1.3. Control horari del nombre d’usuaris en una empresa

Control
persones

Màxims 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Treballadors 300 1 1 1 1 1 1 10 10 30 30

Usuaris 250 0 0 0 0 0 0 0 0 80 150

Festius 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Figura 1.2. Control gràfic de la quantitat d’usuaris en una empresa

També ens pot donar molta informació, per a l’elaboració del pla d’autoprotecció,
la zona o àrea de l’empresa a la qual pertany cada treballador, i quines són les seves
feines habituals. Aquesta informació, per una banda, ens serveix per veure si les
diferents vies d’evacuació estan dimensionades per evacuar aquestes persones, i
per una altra, ens dona informació respecte als coneixements i capacitats que tenen
els operaris. Per tant, els podem assignar unes fitxes d’actuació, en el cas de les
diferents emergències més personalitzades, per tal de treure un millor rendiment
a l’actuació.

Per exemple, en una empresa podem diferenciar, d’una banda, el personal de direc-
ció, el d’oficines, i d’una altra, el de producció, els del magatzem, manteniment,
vigilància...

1.3 Riscos que poden provocar emergències

Qualsevol empresa o activitat és susceptible de tenir uns riscos que poden provocar
emergències, sigui com sigui l’establiment, i sigui quina sigui l’activitat. Per tant,
podem afirmar que cap empresa està lliure de no tenir riscos.

Com ja sabem, els riscos poden ser molt diversos (riscos naturals, riscos tecnolò-
gics i riscos antròpics), i és feina del prevencionista avaluar quins poden afectar la
nostra empresa.
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Tipus de riscos

• Risc natural. És aquell el desencadenament del qual no és provocat directament per la
presència o activitat de l’home. El risc natural pot ser a causa d’inundacions, i també pot
ser sísmic, geològic, climàtic i volcànic.

• Risc tecnològic. És aquell derivat de l’ús de les tecnologies. El risc pot ser originat per
un procés industrial, per ensorrament i incendi d’una indústria, pel transport de mercaderies
perilloses i per activitats nuclears.

• Risc antròpic. Està relacionat directament amb les activitats i l’existència de l’home, són tots
aquells que no estan inclosos com a riscos naturals o tecnològics. Aquests riscos poden ser
per ensorrament i incendi d’infraestructures en zones urbanes, incendi forestal, anomalies en
el subministrament bàsic a la població, com alimentació...

Així doncs, els factors causants d’una emergència poden ser naturals, tecnolò-
gics o antròpics, però també es pot fer aquesta altra classificació:

• Errades humanes.

• Errades dels procediments.

• Defectes en el funcionament de les instal·lacions.

• Origen extern (emergències que venen d’empreses contigües, atemptats,
catàstrofes naturals...).

És importat poder categoritzar els factors de risc perquè així és més fàcil poder
detectar-los i així, poder reflectir-los a les nostres avaluacions de riscos.

A l’hora de seleccionar els elements de seguretat, equip humà i equip material,
s’ha de realitzar una avaluació dels riscos determinats tenint en compte:

• La probabilitat que el risc es materialitzi.

• La gravetat de les conseqüències.

Comparant el que l’empresa disposa com a mesures preventives i el que de l’anàlisi
i posterior avaluació es determina que hauria de tenir, arriba el moment de prendre
una decisió de les accions dirigides a dotar l’empresa dels elements de seguretat
que no tenen.

Podem dir que, implícitament, totes les empreses tenen dos riscos comuns que
sempre s’han d’avaluar i tenir en compte: el risc d’incendi i un accident greu.
El primer és la base de qualsevol pla d’autoprotecció, ja que és un risc probable,
i les seves conseqüències poden ser greus. El segon pot ser provocat per infinites
casualitats, caigudes, relliscades, cops, talls, inhalació d’un producte tòxic... i per
tant hem de saber com actuar per minimitzar-ne els efectes.

Depenent del procés productiu, de les mesures de seguretat, del tipus d’edifici,
de la situació de l’empresa respecte al seu entorn..., poden existir més riscos, i en
una organització integrada de la prevenció, és tasca comuna de tots els components
de l’empresa detectar-los, perquè posteriorment el prevencionista pugui recopilar-
los, analitzar-ne la probabilitat i quines conseqüències provoquen, i proposar les
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mesures correctores per a procedir a eliminar-los o, com a mínim, controlar-ne els
efectes.

Després seguim les etapes de l’avaluació de riscos, que podríem dividir-les en:

1. Preparació o fase prèvia:

• Establir els objectius un pla d’avaluació de riscos laborals.

• Estructurar l’avaluació per zones o processos.

2. Identificació dels factors de risc:

• Realitzar una reunió informativa amb els afectats.

• Recopilar els factors de risc.

• Identificar el personal que hi estigui exposat.

3. Valoració dels factors de risc:

• Identificar quin és el temps d’exposició a aquests perills de les perso-
nes afectades.

• Avaluar la probabilitat i gravetat del risc, i si les mesures de seguretat
són adequades.

• Definir les diferents possibilitats per anul·lar o reduir el risc.

4. Adopció de mesures correctores:

• Establir prioritats i indicar les mesures de seguretat.

• Aplicar les noves mesures de seguretat.

5. Fase posterior d’implantació i seguiment:

• Registrar l’avaluació.

• Mesurar l’eficàcia.

• Si calgués, realitzar controls de les mesures adoptades.

• Repetir el pla d’avaluació quan es consideri necessari.

A vegades, és interessant consultar bases de dades que ens indiquin els riscos
habituals d’activitats de diferents processos productius i/o indústries, i la manera
d’atacar-los. Per exemple, la base de dades de substàncies perilloses GENTIS,
el catàleg d’informació per identificar factors de risc i les mesures preventives
HASTE, el catàleg de perills, possibles conseqüències i objectius de seguretat en
els llocs de treball i la utilització dels equips SAFESPEC, entre d’altres.

Hem de tenir en compte, a l’hora de fer l’avaluació, que certs riscos estan previstos
en normatives i, per tant, els mètodes d’anàlisi, assaig i instrumentació han de ser
els descrits en la normativa que els recull.
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Mètodes d’avaluació

Hi ha una gran quantitat de
mètodes d’avaluació de riscos,

però habitualment, en general, i a
vegades normativament, uns
s’utilitzen més que els altres.

1.3.1 Mètodes d’avaluació de risc

Els mètodes d’avaluació del risc són procediments predefinits per identificar el
risc associat a les instal·lacions que estan en estudi. Hi ha molta diversitat en els
mètodes, i podem obtenir diferents resultats (identificació de possibles accidents,
causes, efectes, magnituds...).

Hi ha molts mètodes d’avaluació, i segurament n’existiran d’altres, ja que és una
ciència que evoluciona i mai no podrem definir quin és el millor; tanmateix, hi ha
alguns que són habituals i fins i tot normatius, perquè actualment considerem que
són els més exactes per a un determinat tipus de risc i/o empresa.

Bàsicament, podem dividir tots els diferents mètodes d’avaluació de riscos en tres
grans grups:

• Mètodes qualitatius.

• Mètodes semiquantitatius.

• Mètodes quantitatius.

Mètodes qualitatius d’avaluació de riscos

Es basen en tècniques d’anàlisi crítica, i es caracteritzen perquè no recorren a
càlculs numèrics. A continuació podem veure els mètodes més representatius i/o
utilitzats:

• Check-list. És una llista exhaustiva de possibles causes/accidents, el repàs
de la qual ajuda a la sistematització de la identificació de riscos.

• Anàlisi històrica. Estudi ampli sobre accidents ocorreguts en el passat en
les mateixes o similars instal·lacions i productes. No és un mètode que
permeti explorar sistemàticament totes les possibles causes d’accidents, i
per tant, tots els accidents.

• What if... Mètode inductiu en el qual s’analitzen sistemàticament les
conseqüències de determinats successos. El mètode es porta a terme
mitjançant dos o tres especialistes de l’àrea que han de detectar els possibles
accidents, les conseqüències i les diferents solucions.

• HAZOP (hazard and operability analysis). És el més emprat en la indústria
química. Tècnica inductiva d’anàlisi crítica realitzada per un equip pluri-
disciplinari. S’identifiquen les desviacions del procés que poden conduir
a accidents, per als punts característics que s’escullen de cada subsistema
(nusos).

• FMEAC. Anàlisi del mode, efecte i criticitat de fallades. Mètode inductiu
de reflexió sobre les causes/conseqüències de fallades dels components d’un
subsistema.
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Podem escollir fer un check-list, en mode de qüestionari amb doble opció de
resposta i com si es tractés d’una llista d’afirmacions de l’existència de situacions
de conformitat. En aquest sentit, la resposta negativa a un ítem representaria
una deficiència detectada. Aquesta deficiència, combinada amb l’estimació de
la probabilitat i el dany que pugui provocar el factor de risc resultaria la valoració
qualitativa de cada perill detectat. En la taula 1.4 podem veure un exemple de la
check-list.

Taula 1.4. Exemple de ’check-list’ per a la detecció de riscos

1. El terra és regular i uniforme? Sí No

2. El terra es manté net, sec i sense obstacles o substàncies que puguin
provocar caigudes o ensopegades?

Sí No

3. La il·luminació és adient a les zones de pas? Sí No

4. En la ruta d’evacuació cal travessar a àrees amb risc de caigudes a
diferent nivell (zones elevades sense protecció, bastides, escales
manuals...)?

Sí No

5. Trobem la senyalització mural propera a la lumínica d’emergències a tot
el recorregut?

Sí No

6. La senyalització mural d’evacuació és fosforescent? Sí No

7. L’amplada dels passadissos és superior a 1,2 m pels principals i 1 m
pels secundaris?

Sí No

8. Trobem portes tallafocs en el recorregut a les sortides de cada planta? Sí No

9. En la ruta d’evacuació es poden produir xocs entre persones o
acumulació excessiva de persones en corredors?

Sí No

... ...
Sí No

L’estimació del risc comprèn tres passos: la determinació de les conseqüències
més probables, la determinació de la probabilitat del risc i l’estimació del risc.

Un cop determinades les conseqüències i la probabilitat del risc, s’efectuarà
l’estimació de cada risc. Un mètode possible és l’empleat a partir de la matriu
de la taula 1.5.

Exemples de danys segons la gravetat dels riscos

• Lleugerament danyós (LD): talls superficials, contusions petites, irritació dels ulls per pols,
mals de cap...

• Danyós (D): cremades, commocions, fractures menors, torçades importants, dermatitis,
sordesa, asma, trastorns musculoesquelètics, malaltia que condueixi a una incapacitat menor.

• Extremadament danyós (ED): amputacions, fractures majors, intoxicacions, lesions múltiples,
lesions fatals, càncer i altres malalties cròniques que escurcin severament la vida.

Taula 1.5. Matriu d’estimació del risc

Probabilitat Lleugerament danyós LD Danyós D Extremadament danyós ED

Baixa B(1) Risc trivial TRI Risc tolerable TO Risc moderat MO

Mitjana M(2) Risc tolerable TO Risc moderat MO Risc important IM

Alta A(3) Risc moderat MO Risc important IM Risc intolerable IN

(1) El dany s’esdevindrà excepcionalment. (2) El dany s’esdevindrà en algunes ocasions. (3) El dany s’esdevindrà sempre o gairebé

sempre.
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Mètode Gustav Purt

Una variant simplificada del
Gretener és el mètode Gustav
Purt, que fa una avaluació del

risc d’incendi de forma objectiva.
Per a més informació, consulteu

l’NTP 100 de l’INSST.

Per als riscos qualificats de moderats (MO), importants (IM) o intolerables (IN),
s’hauran de proposar per escrit les mesures correctores. Aquestes les podem
identificar mitjançant la taula 1.6.

Taula 1.6. Valoració del risc i mesures correctores

Risc Nº Lloc Perill Estimació del
risc

Prioritat de
l’acció

Mesura Termini
d’execució

Responsable
de l’execució

En funció de l’avaluació inicial, l’empresari planificarà les accions, com es veu
en la taula 1.6. L’empresari haurà d’aprovar cada any la planificació preventiva
anual, i aprovar la planificació preventiva general a 5 anys vista.

L’empresari haurà de prendre les mesures preventives necessàries tenint en comp-
te, lògicament, la prioritat del risc, i per tant solucionar o reduir els riscos amb
prioritats més elevades.

Mètodes semiquantitatius d’avaluació de riscos

Es caracteritzen per la determinació d’uns índexs (que no es corresponen a cap
variable o estat de la realitat) i que mesuren el potencial de perillositat d’una
instal·lació; per exemple:

• Índex DOW sobre risc d’incendi i explosió.

• Índex MOND. Índex de foc, explosió i toxicitat.

• Mètode Gretener. És un procediment de càlcul pensat per determinar
numèricament la suficiència de les mesures contraincendis existents en una
determinada activitat. És un mètode molt utilitzat pel cos de bombers a
l’hora d’analitzar les mesures de seguretat contra incendis de les empreses
que avaluen.

El cert és que els mètodes semiquantitatius no són utilitzats habitualment per
realitzar un pla d’autoprotecció.

Els passos per dur a terme l’avaluació amb el mètode Gretener són els següents:

1. Es calcula el mètode Gretener comprovant que el risc potencial d’incendi
sigui inferior a l’acceptable. Es consideren mesures suficients si:

R < Ru
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On:

• R: risc potencial d’incendi.

• Ru: risc acceptable.

2. El risc potencial d’incendi (R) es compon dels següents factors:

R = B ·A

On:

• B: perill global d’incendi

• A: risc d’activació.

3. El perill global d’incendi (B) es compon dels següents factors:

B =
P

M

On:

• P: producte de tots els factors de perill.

• M: producte de tots els factors de protecció.

4. El factor de perill (P) es compon dels factors següents:

P = Pm · Pi = (q · c · r · k) · (i · e · g)

On:

• Pm: factor de perill relatiu al contingut.

• q: càrrega tèrmica.

• c: combustibilitat.

• r: formació de fums.

• k: perill de corrosió.

• Pi: factor de perill inherent a la construcció.

• i: càrrega tèrmica immòbil.

• e: nivell de la planta considerada.

• g: mida dels compartiments tallafocs.

5. El factor de protecció (M) es compon dels factors següents:

M = N · S · F

On:

• N: mesures normals de protecció.

• S: mesures especials.

• F: mesures de protecció inherents a la construcció.

6. Les mesures normals de protecció (N) es componen dels factors següents:
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N = n1 · n2 · n3 · n4 · n5

On:

• n1: extintors.

• n2: BIE.

• n3: reserva d’aigua.

• n4: hidrants.

• n5: formació personal.

7. Les mesures especials (S) es componen dels factors següents:

S = s1 · s2 · s3 · s4 · s5 · s6

On:

• s1: detecció.

• s2: alarma.

• s3: bombers.

• s4: temps d’intervenció.

• s5: extinció automàtica.

• s6: evacuació de fums.

8. Les mesures de protecció inherents a la construcció (F) es componen
dels factors següents:

F = f1 · f2 · f3 · f4

On:

• f1: RF estructura.

• f2: RF tancaments.

• f3: RF plantes.

• f4: RF sectors.

Tots els valors s’obtenen d’un seguit de taules que proporciona el mateix mètode.
Com a exemple, podem observar la taula on podrem trobar els valors de les
mesures normals de protecció (taula 1.7).
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Taula 1.7. Valor de les mesures normals de protecció segons el mètode Gretener

Mesures
normals

n

n1 10 Extintors portàtils segons RT2-EXT

11 • Suficients 1,00

12 • Insuficients o inexistents 0,90

n2 20 Hidrants interiors (BIE) segons RT2-BIE

21 • Suficients 1,00

22 • Insuficients o inexistents 0,80

n3 30 Fiabilitat de l’aportació d’aigua (3)

Condicions mínimes de cabal(1) Reserva d’aigua(2)

• Risc alt / mes de 3.600 l/min min. 480 m2

• Risc mitjà / mes de 1.800 l/min min. 240 m2

• Risc baix / mes de 900 l/min min. 120 m2

Pressió hidrant

< 2 bars > 2 bars > 4 bars

31 Dipòsit elevat amb reserva d’aigua per extinció o bombeig
d’aigües subterrànies, independent de la xarxa elèctrica.

0,70 0,80 1,00

32 Dipòsit elevat sense reserva d’aigua per extinció, amb bombeig
d’aigües subterrànies, independent de la xarxa elèctrica.

0,70 0,80 1,00

33 Bomba de capa subterrània independent de la xarxa, sense
reserva.

0,70 0,80 1,00

34 Bomba de capa subterrània dependent de la xarxa, sense
reserva.

0,70 0,80 1,00

35 Aigües naturals amb sistema d’impulsió 0,70 0,80 1,00

n4 40 Longitud de la mànega d’aportació d’aigua

41 • Longitud del conducte < 70 m 1,00

42 • Longitud del conducte 70 - 100 m (distància entre l’hidrant i
l’entrada de l’edifici)

0,95

43 • Longitud del conducte < 100 m 0,90

n5 50 Personal instruït

51 • Disponible i format 1,00

52 • Inexistent 0,80

(1) Quan el cabal sigui menor, caldrà reduir els factors 31 a 34 en 0,05 per cada 300 l/min menys. (2) Quan la reserva sigui menor, caldrà reduir els factors 31 en 0,05 per cada 36 m2

de menys. (3) Aquest apartat haurà d’adaptar-se en un futur als criteris continguts en les regles tècniques RT2-CHE i RT2-ABA, més la normativa creada amb la realitat de l’Estat
espanyol.

Mètodes quantitatius d’avaluació de riscos

A diferència dels semiquantitatius, els mètodes quantitatius d’avaluació determi-
nen magnituds reals i indicadors del potencial de perillositat. Els més utilitzats
són:

• L’anàlisi quantitativa de risc d’accidents greus (AQR)

• El càlcul de la càrrega de foc i nivell de risc intrínsec d’incendi.
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La directriu bàsica de
protecció civil per al
control i planificació

enfront del risc
d’accidents greus en els

quals intervenen
substàncies perilloses, la
podeu trobar en la secció

“Annexos” del web.

L’anàlisi quantitativa de risc d’accidents greus (AQR) queda expressat en la
directriu bàsica de protecció civil per al control i planificació enfront del risc
d’accidents greus en els quals intervenen substàncies perilloses, RD 1196/2003,
de 19 de setembre. Segons aquesta directriu, l’AQR serveix per determinar el
risc per a les persones en l’entorn dels establiments afectats que estigui relacionat
amb la presència de substàncies perilloses. Aquestes substàncies perilloses estan
previstes en el Reial decret 1254/1999 (Mesures de control dels riscos inherents
als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses).

A l’hora d’aplicar l’anàlisi quantitativa del risc d’accidents greus (AQR) s’ha de
seguir un protocol d’actuació del mètode AQR (passos a seguir):

1. Identificació dels successos iniciadors. Aquests successos poden ser externs,
fallides d’operació, humans o pèrdues d’inventaris de substàncies perilloses
per causes genèriques o específiques. Aquest serà el factor de risc a
estudiar.

2. Determinació de les causes i freqüències d’accident:

• Valors estandarditzats directes (per exemple, caigudes a diferents
nivells).

• Creació d’arbres causals.

3. Evolució des dels successos iniciadors fins als accidents finals:

• Arbres de fallades o successos.

4. Determinació de les conseqüències letals.

5. Determinació del risc. Definida per la probabilitat, en un any, que una
persona ubicada de forma permanent en un lloc determinat, i sense protecció
específica, sigui víctima d’un accident.

Risc = probabilitat × conseqüències

6. Comparació del risc amb criteris d’acceptabilitat. És l’autoritat competent
que en cada cas fixarà els criteris, comparables a estàndards adoptats
internacionalment.

Per la seva banda, el càlcul de la càrrega de foc i nivell de risc intrínsec
d’incendi és el mètode més utilitzat a l’hora de definir el risc d’incendi d’una
activitat. A més, és el mètode que ens obliga a aplicar l’RD 2267/2004, de 3 de
desembre (Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials).

Exemple del nivell de risc d’incendi intrínsec en una empresa

Si en una botiga d’articles esportius, que ocupa una superfície total de 235 m2, volem
calcular la càrrega de foc ponderada i corregida i el seu nivell de risc intrínsec (tenint en
compte que el coeficient de perillositat del combustible és baix), ho expressaríem amb la
fórmula següent:

Qs =

∑i
1 Gi · qi · Ci

A
·Ra
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Podeu consultar el
Reglament de seguretat
contra incendis en
establiments industrials
(RSCIEI), a la secció
“Annexos” del web.

On:

• Qs : densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector o àrea d’incendi (MJ/m2 o
Mcal/m2).

• Gi : massa de cada un dels combustibles (i) que existeixen en el sector o àrea d’incendi
(inclosos els materials constructius combustibles (kg).

• qi : poder calorífic de cada un dels combustibles (i) que existeixen en el sector d’incendi
(MJ/kg o Mcal/kg).

• C i : coeficient que pondera el grau de perillositat per combustibilitat de cada un dels
combustibles (i) que existeixen en el sector d’incendi (adimensional).

• Ra: coeficient que corregeix el grau de perillositat per activació inherent a l’activitat industrial
que es desenvolupa en el sector d’incendi, producció, muntatge, transformació, reparació,
emmagatzematge... (adimensional).

• A: superfície construïda del sector d’incendi o superfície ocupada de l’àrea d’incendi (m2).

Nota: els valors de la densitat de càrrega de foc, del risc d’activació i del coeficient de
perillositat del combustible es poden trobar en l’RSCIEI.

Qs1 =
192 Mcal/m2 · 235 m2 · 1

235 m2
× 1, 5 = 288 Mcal/m2

Resultat: Nivell de risc intrínsec mitjà 3.

Qualsevol activitat industrial que hagi d’aplicar l’RSCIEI, ha de calcular el nivell
de risc intrínsec d’incendi de cada sector i de la totalitat de l’establiment, per tant
és un mètode força utilitzat a l’hora de realitzar un pla d’autoprotecció.

1.3.2 Anàlisi i avaluació de riscos interns

Mitjançant els mètodes d’avaluació de riscos podem identificar els diferents riscos
interns que ens podem trobar en una activitat, sigui de caràcter bàsicament
industrial, comercial o de serveis, entre d’altres; com que ja s’estudien en els altres
crèdits d’aquest cicle formatiu, només ens hi referirem per esmentar els accidents
que poden provocar:

• Llocs de treball. Els riscos són provocats per caigudes en el mateix
nivell (terra relliscós, objecte a terra), caigudes cap a altres nivells, trepitjar
objectes, cop amb objectes immòbils o mòbils, atropellament amb vehicles,
caiguda d’objectes emmagatzemats, ergonòmics i psicosocials.

• Màquines. Els riscos més comuns que poden provocar són cops, talls,
atrapaments, projeccions, cremades, electrocucions, sobreesforços a causa
d’una ergonomia. Les causes dels accidents poden ser: ús inadequat
de la maquinària, ús incorrecte de les eines, màquines defectuoses, mal
manteniment, transport inadequat.

• Eines manuals i automàtiques, i manipulació manual de càrregues.
Els riscos més habituals són talls, punxades, esclafaments, cops, abrasió,



Emergències 28 Pla d’autoprotecció

electrocució, projeccions d’eines o partícules, cremades, sobreesforços i
ergonòmics. Les causes dels accidents són la utilització inadequada, no
utilitzar l’eina adequada, mal estat de l’eina, desordre i brutícia, transport
inadequat, utilització per part de personal inexpert.

• Emmagatzematge. Segons el tipus d’emmagatzematge, podem tenir ris-
cos diferents, per tant el podem dividir en dos grups: emmagatzematge
d’objectes sense embalar o paletitzat. En el primer cas, els materials
han d’emmagatzemar-se degudament subjectes, amb suports que facilitin
l’estabilitat del conjunt. En el segon cas, el risc principal és la caiguda de
materials a causa de la inestabilitat de l’apilament, el trencament del palet
per una sobrecàrrega, el seu mal estat, o la manca de subjecció dels materials
al palet.

• Electricitat. És una energia d’ús comú i per tant molt habitual en la nostra
societat; la podem trobar en baixa, mitjana i alta tensió, i depenent del tipus
les conseqüències poden ser més o menys greus, però els riscos habituals
són cremades externes o internes, lesions oftàlmiques, lesions físiques a
causa de caigudes, asfixia, parades cardíaques, mort.

• Productes químics. És una classificació molt genèrica, i per tant els riscos
que podem arribar a tenir són de tipus molt diferents, perquè hi ha gairebé
set milions de productes químics registrats. Alguns són inflamables, altres
poden ser tòxics, corrosius, explosius i oxidants (comburents).

• Inherents a la construcció. Són riscos provocats per un mal disseny,
materials inadequats o dolents, mala execució del projecte, reformes mal
realitzades, perquè s’han fet segons normatives més antigues, o pel mal
estat de manteniment o conservació, entre d’altres. Per verificar aquests
tipus de risc, podem consultar la normativa bàsica d’edificació o normatives
equivalents.

Tenint en compte l’avaluació dels punts anteriors, podem identificar els diferents
riscos que podem classificar com a generadors d’una emergència a la nostra
empresa. Aquests poden ser el d’incendi, el d’explosió, d’accident creu, fuita,
risc social o inundacions. La resta de riscos que puguem avaluar es poden tenir en
compte per posar mesures de protecció, però en realitat no generaran emergències,
és el cas de problemes ergonòmics en una cadira, de deficient il·luminació en el
lloc de treball...

Anàlisi de sinistres

En cas de produir-se una emergència a l’empresa, s’investigaran les causes que
la van generar, així com les conseqüències que se’n deriven. S’analitzarà el
comportament de les persones de l’equip d’intervenció i, quan calgui, es prendran
les mesures de correcció de les desviacions corresponents.

A l’hora d’analitzar un sinistre, hem de tenir en compte inicialment les opinions
de les persones que estaven properes al lloc del sinistre, s’han d’analitzar les
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Investigació de sinistres

La investigació d’un sinistre es
concreta en un informe que ha
d’estar a disposició de l’autoritat
laboral, si així fos requerit (cos
de bombers o serveis provincials
de protecció civil).

anomalies observades per comprovar després si tenen una justificació, analitzar
totes les possibles causes, per tal de reforçar el supòsit que considerem com a
causa real.

És interessant realitzar un croquis del lloc on ha succeït el sinistre que indiqui la
situació de la maquinària, els quadres elèctrics, el material, les persones..., tot tal
com estava abans que es produís. Una altra eina important per a l’anàlisi posterior
d’un sinistre és la realització d’un reportatge fotogràfic.

Abans de fer una observació del sinistre, en cas que aquest no el realitzi un
cos superior (com el cas dels bombers o policia científica), a causa de les seves
conseqüències, haurem d’observar els elements que estiguin en estat perillós, per
veure si necessiten mesures de seguretat, si cal senyalitzar la zona per tal que no
hi interfereixi cap persona, i sempre s’haurà de fer acompanyat, si les causes i els
efectes del sinistre no ens donen la seguretat que pugui passar alguna altra cosa.

Podem fer una graella que especifiqui cada accident, per tenir-lo en l’historial i
per actuar amb raó de causa (taula 1.8). Les dades que podrien constar serien
la data i l’hora de l’accident, el lloc on s’ha produït, si ha passat fent una
feina habitual o esporàdica, el grau de lesions segons el part o informe de
l’accident, centre sanitari de primera assistència, data i hora de l’assistència, nom
de les persones que hagin vist l’accident, descripció de l’accident o incident o
emergència, mesures preventives proposades (fins i tot la formació, si convingués).

Taula 1.8. Exemple de fitxa de sinistre o accident

Dades d’accident

Núm. d’ordre d’accident:

Data:

Hora:

Lloc (sector, zona...):

És una feina habitual o eventual.

Nombre d’usuaris afectats:

Tipus i grau de lesions (si s’han produït):

Serveis d’emergències externs participants (si han
actuat):

Temps d’intervenció:

Nombre i nom de les persones que siguin testimoni
de l’emergència:

Element(s) causant(s) del dany:

Descripció de l’emergència:

Mesures preventives proposades:
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Com saber si una empresa
pot provocar riscos?

La forma més senzilla de
conèixer si les empreses que ens
envolten poden provocar un risc

greu a la nostra activitat o a la
salut dels nostres treballadors és
descarregant els plans a la web

del PROCICAT
(tinyurl.com/4x85kf4f). En cas

de dubte o per conèixer més
detalls ens posarem en contacte
amb l’ajustament del municipi

en qüestió.

1.3.3 Avaluació de riscos externs

El Direcció General de Protecció Civil de Catalunya obliga determinats ajun-
taments a tenir plans de protecció civil municipal, amb cadascun dels diferents
plans d’actuació (PAM) que els pertoqui; assignats pel PROCICAT, segons el
risc potencial de patir alguna catàstrofe natural, tenir indústries amb risc químic
o radioactiu, o per la quantitat de població o per ser un lloc d’especial atracció
turística.

Exemple de comunicació formal amb l’ajuntament

AJUNTAMENT DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A/A IL·LM(A). SR(A). ALCALDE(SSA)

El Sr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., com a director, i en representació de l’empresa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliada a la localitat de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
carrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . núm. . . . . . . . . . . . . . . . ., dedicada a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EXPOSO

que estem elaborant el pla d’autoprotecció de les nostres instal·lacions, per tenir afectat el
nostre centre de treball per l’annex II del Decret 30/2015. A l’efecte de procedir a identificar
els riscos exteriors que ens poden afectar i elaborar els procediments d’actuació per al
nostre personal, i

SOL·LICITO:

Obtenir la informació els detalls sobre els riscos d’origen exterior que ens poden suposar
un risc a la nostra instal·lació i ocupants (inundació, accident en el transport de matèries
perilloses, risc d’accident greu en indústries químiques pròximes, risc originat per altres
indústries properes: incendi, explosió, fuites, vessaments...). Així com per a cada risc,
l’afectació.

El sistema d’alerta.

Les mesures d’autoprotecció adequades en cas d’emergència per al personal i per a la
instal·lació.

Així mateix, si ho creuen convenient, concertació de cita amb l’interlocutor de l’Ajuntament
responsable de la Protecció Civil per concretar amb els representants del nostre centre
les actuacions en cas d’accident, el seguiment de les mesures de protecció, de la seva
evolució i del moment del retorn a la normalitat.

Data.../. . . /. . . Signatura i segell del director

Quan l’empresa inicia l’activitat no és necessari demanar audiència i informació
a l’ajuntament, ja que en la tramitació de permisos municipals de llicència
d’activitat, ja s’inclouen aquests tipus de dades i normalment serà l’ajuntament
qui proposi una reunió amb els representants de l’empresa per a tractar els temes
de seguretat exterior.

Les calamitats exteriors que podem patir són d’origen molt divers. Les més
experimentades per la població, històricament, són les causades pels incendis
forestals, les derivades dels accidents en el transport de mercaderies perilloses per
carretera o ferrocarril, les derivades d’accidents de trànsit, d’inundacions, riuades,
accidents que es produeixen en indústries químiques o centrals nuclears, accidents

http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil/plans_de_proteccio_civil_a_catalunya/plans-territorials/plans-de-proteccio-civil-municipals/
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causats per allaus, nevades i glaçades, esllavissades, terratrèmols, sequeres, i
d’altres.

Els riscos externs previstos pels diferents plans de protecció civil de Catalunya
són:

• Risc d’inundació.

• Risc procedent d’indústries i transport de mercaderies perilloses.

• Risc sísmic.

• Riscos produïts per la neu.

• Risc d’incendis forestals.

• Riscos produïts per contaminacions d’aigües marines.

Les diferents particularitats que pot tenir una població, pot fer que hi pugui haver
riscos no previstos en la llista anterior.

1.3.4 Inventari, anàlisi i avaluació de riscos

Segons l’RD 393/2007, de 23 de març, les empreses que hagin de complir l’NBA
han de tenir un apartat dedicat a l’inventari de riscos. Més concretament, el
capítol 3 ens indica els tres punts mínims que s’han de preveure:

• Descripció i localització dels elements, instal·lacions, processos i produc-
ció..., que puguin donar origen a una situació d’emergència o incidir de
forma desfavorable en el seu desenvolupament.

• Identificació, anàlisi i avaluació dels riscos propis de l’activitat i dels riscos
externs que puguin afectar-la.

• Identificació, quantificació i tipologia de les persones, tant les que realitzen
l’activitat com les que són alienes però, que tinguin accés als edificis,
instal·lacions i àrees on es desenvolupa l’activitat.

En el cas de Catalunya, aquest aspecte està recollit en el Document 1: Identificació
de la instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluació del risc. Recordem els apartats de
què es compon:

Informació mínima d’una empresa segons el Decret 30/2015; estructura en capítols

(...)

1.6 Anàlisi de risc.

• 1.6.1 Anàlisi històrica. (*)

• 1.6.2 Inventari i avaluació de riscos interns.
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– 1.6.2.1 Substàncies perilloses segons normativa de control dels riscos inherents als
accidents greus en què intervenen substàncies perilloses.

– 1.6.2.2 Incendi.

– 1.6.2.3 Explosió.

– 1.6.2.4 Fuita.

– 1.6.2.5 Altres.

• 1.6.3 Inventari i avaluació del risc laboral (referència limitada als riscos que poden originar
emergències).

• 1.6.4 Inventari i avaluació de riscos externs.

• 1.6.5 Descripció o identificació de les condicions d’evacuació.

• 1.6.6 Avaluació de les condicions de confinament.

• 1.6.7 Diagrama de persones per zones.

• 1.6.8 Elements vulnerables.

(*) Aquest apartat només és requerit en les activitats que es consideren d’interès per a la
protecció civil de Catalunya (Part 1, annex II).

L’inventari fa referència a l’enumeració de factors de risc, que s’analitzen en el
text. És a dir, que es descriuen de manera detallada, descrivint la probabilitat que
es materialitzin. A l’avaluació de cada risc descrit, farem la valoració, segons la
probabilitat i el dany potencial, per valorar cada factor de risc amb eamb el mètode
corresponent en cada cas.
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Malgrat ser una peça clau
en la protecció, el personal
de l’empresa no forma part
de l’inventari de mitjans de
protecció.

Mitjans assistencials

Són els mitjans que no serveixen
per a la lluita contra
l’emergència, sinó per tractar els
que en resulten afectats. S’ha
d’indicar si tenim una farmaciola
de primers auxilis, on es troba, si
hi ha una persona encarregada, i
si aquesta té formació. En el cas
de tenir una sala de cures, cal
indicar-ne la situació, de quins
mitjans disposa i quines
titulacions té el personal que se
n’ha d’encarregar.

2. Mitjans de protecció i actuació en cas d’emergència

Els mitjans de protecció són els elements que ens poden protegir d’una eventual
emergència. S’identifiquen habitualment amb el risc d’incendi, però cal tenir en
compte que a l’empresa hi ha altres riscos i que, per tant, també hem de tenir en
compte els mitjans de protecció adients per a cada un d’ells. Per exemple, hem
de tenir proteccions per no haver d’inhalar un gas tòxic, o una farmaciola per
minimitzar les conseqüències d’alguns accidents.

Una errada habitual és definir com a mitjans de protecció els elements de seguretat
que consten a l’empresa, però cal tenir en compte que el personal humà és un
element gairebé imprescindible per tal d’anul·lar o minimitzar una emergència; per
tant, el podem considerar com un altre element de seguretat si està convenientment
informat, format i fins i tot entrenat per tal de detectar riscos i lluitar, dintre de les
seves possibilitats, en cas d’emergència.

També hem de tenir en compte tots aquells mitjans exteriors que en una emer-
gència determinada ens puguin ajudar a neutralitzar-la, per exemple els hidrants
més propers a les nostres instal·lacions, una zona segura com a punt de reunió, els
cossos d’intervenció extern, com els bombers, SEM o policia...

Qualsevol empresa ha de tenir un inventari dels mitjans materials de
protecció existents a la seva instal·lació, i comprovar la seva eficàcia i l’estat
de conservació.

Quan es realitzi l’estudi d’avaluació de riscos de l’activitat, hem de valorar si
els mitjans de protecció existents són els adequats, o indicar quins són necessaris
en cas d’haver-hi mancances. Com que alguns sistemes de seguretat i prevenció
tenen un elevat cost, hem de saber adaptar-nos a les circumstàncies econòmiques
de l’empresari, per tal de fer un pla de viabilitat per a la inserció de nous elements
de seguretat.

Així doncs, en un pla d’autoprotecció és aconsellable realitzar la recopilació de:

• Mitjans materials existents.

• Les actuacions a fer (adequacions de millora i manteniment) sobre els
mitjans materials existents.

• Plànols de la situació dels diferents elements de protecció.

• Mitjans assistencials.

• Mitjans humans previstos per a la gestió de les emergències.
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Per analitzar la col·locació
de la resta d’aparells de

protecció, podeu revisar el
Reglament d’instal·lacions

de protecció contra
incendis (RD 513/2017),

que podeu consultar en la
secció “Annexos” del web

del mòdul.

2.1 Inventari dels mitjans materials de seguretat

Qualsevol mitjà material d’autoprotecció ha d’estar inventariat per tal de veure la
seva idoneïtat, situació i estat.

El mitjà d’autoprotecció més comú en una empresa són els extintors portàtils,
ja que un incendi és el risc més habitual en la gran majoria de les instal·lacions
i activitats humanes. Aquests són ideals si cal sufocar un conat d’incendi, ja que
són de fàcil transport i utilització, sempre que s’agafi l’extintor adequat per al tipus
de foc.

Com que una de les funcions principals d’un pla d’autoprotecció és veure la
idoneïtat dels mitjans i la seva distribució correcta, hem de tenir en compte
que es troben tal com exigeixen les normatives aplicables:

• Els extintors es col·locaran pròxims als llocs de risc.

• No hi ha d’haver obstacles per accedir-hi.

• Hauran de col·locar-se a la paret de forma que la part superior de l’extintor
estigui com a màxim a 1,70 m del terra.

• S’han de senyalitzar les posicions dels extintors.

• Com a orientació general, els extintors estaran separats a una distància
real de pas de 15 m. En els edificis que estiguin afectats pel Codi tècnic
d’edificació, haurem de tenir com a mínim un extintor portàtil (amb una
eficàcia de 21A-113B) cada 15 m de recorregut, en cada planta, des de
qualsevol origen d’evacuació, o en zones de risc especial.

• A la intempèrie hauran de protegir-se.

A la taula 2.1 podeu observar un exemple de com podria ser la relació de l’inventari
dels extintors, o de qualsevol altre mitjà d’extinció.

Taula 2.1. Exemple de com fer un inventari d’extintors

Ubicació Codi Agent extintor Capacitat (kg) Eficàcia Observacions

Passadís 1a
planta

001 ABC 6 kg 21A-113B No senyalitzat

002 ABC 6 kg 21A-113B Correcte

En el cas d’inventariar l’enllumenat d’emergència, la taula 2.1 seria modificada
per una altra de semblant que preveiés la ubicació, el codi, el tipus, els lúmens i
les observacions pertinents.

Fins i tot és recomanable fer un inventari dels senyals, tant d’evacuació com de
mitjans de protecció.
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És preferible adjuntar tota la
informació gràfica en un
annex del pla
d’autoprotecció.

2.2 Plànols indicadors dels elements de protecció

Els plànols indicadors dels elements de protecció mostren on estan ubicats i
faciliten la tasca dels equips humans de protecció, tant si són interns de l’empresa
com si són del servei de bombers. Els plànols han de seguir les normes gràfiques
de dibuix tècnic, i és recomanable que tinguin les característiques següents:

• Format DIN A-3, ja que en un altre format de dibuix el plànol o és massa
petit per poder-lo interpretar correctament o és massa gran per poder-lo
observar del tot, i a més hi ha llavors l’inconvenient dels plecs.

• Escala 1:100 o, excepcionalment, més reduïda, si les dimensions del dibuix
ho exigeixen.

La informació gràfica dels plànols han d’informar de tota mena de mitjans de
protecció, la seva localització i totes les dades que puguin facilitar la protecció i/o
evacuació de l’edifici. Per tant, han d’incloure:

• Compartimentació i resistència al foc.

• Vies d’evacuació i llums d’emergències.

• Mitjans d’extinció d’incendis (extintors, boques d’incendi...).

• Sistemes d’alerta, alarma i detecció (polsadors d’alarma).

• Magatzem de materials inflamables i altres locals d’especial perillositat.

• Interruptors generals de l’electricitat.

• Farmaciola o servei d’urgències sanitari.

• Qualsevol equip que serveixi per neutralitzar una emergència.

A la figura 2.1 podeu veure on estan situats els extintors, les boques d’incendi
equipades, els llums d’emergència i les vies d’evacuació, també estan marcats
els locals amb especial perillositat. També podeu observar una manera adequada
de simbolitzar les vies d’evacuació del centre (indicades mitjançant les fletxes de
color blanc, tot i que cal recordar que el color d’evacuació, en aquest cas el de les
fletxes, és el verd).
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La longitud dels recorreguts
d’evacuació es mesurarà
sempre en relació amb el

seu eix central.

Figura 2.1. Exemple de plànol indicador dels elements de protecció

Abans de realitzar un recorregut d’evacuació, hem de tenir en compte quin és
l’origen d’evacuació, aquest es pot considerar com a qualsevol punt ocupable
d’un edifici, exceptuant l’interior dels habitatges, així com de tot aquell recinte
o recintes en què la densitat d’ocupació no excedeixi d’1 persona/10 m2, sempre
que la seva superfície total no superi els 50 m2, com poden ser habitacions d’hotels,
despatxos d’oficines...

Entenem com a recorregut d’evacuació aquell que condueix des d’un
origen d’evacuació fins a una sortida de planta, o una sortida de l’edifici.

En qualsevol cas, els punts ocupables dels locals de risc especial i de les zones
que es consideren d’ocupació nul·la a efectes de càlcul, seran considerats origen
d’evacuació.

A l’hora de determinar els recorreguts d’evacuació de qualsevol activitat, primer
de tot hem de saber si aquesta és industrial o no; per tant en alguns casos haurem
de consultar el Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials
i/o el Codi tècnic d’edificació.
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Podeu consultar la
normativa sobre incendis
a la secció “Annexos” del
web del mòdul.

Manteniment de primer
nivell

Inclou intervencions senzilles
necessàries i realitzades en
elements fàcils d’accedir.

2.3 Programa de manteniment dels mitjans materials

Els mitjans de protecció tenen habitualment una normativa específica que regula
el seu manteniment i la titulació, llicències i coneixements que han de tenir els
diferents mantenidors. En el cas de les instal·lacions de protecció contra incendis,
la normativa aplicable és l’RD 231/2017. Aquest Reial decret ens indica el
manteniment mínim de les instal·lacions de protecció contra incendis. D’aquí
n’extraiem les conclusions següents:

• El mitjans materials de protecció contra incendis se sotmetran al programa
mínim de manteniment que s’estableixen en la taula 2.2 i la taula 2.3.

• Les operacions de manteniment recollides en la taula 2.2 són considerades
de primer nivell i seran efectuades per personal instal·lador autoritzat, o pel
personal de l’usuari o titular de la instal·lació.

• Les operacions de manteniment recollides en la taula 2.3 seran efectuats
als aparells, equips o sistemes, bé pel personal instal·lador autoritzat, per
personal de l’usuari (si ha adquirit la condició de mantenidor perquè disposa
dels mitjans tècnics adequats, segons els serveis competents en matèria
d’indústria de la Comunitat Autònoma) o pel fabricant.

• En tots els casos, tant el mantenidor com l’usuari o titular de la instal·lació
conservaran constància documental del compliment del programa de man-
teniment preventiu, indicant, com a mínim, les operacions efectuades, el
resultat de les verificacions i proves, i la substitució d’elements defectuosos
que s’hagin realitzat. Les anotacions hauran d’estar al dia i estaran a
disposició dels serveis d’inspecció de la comunitat autònoma corresponent.

Taula 2.2. Programa de manteniment dels mitjans materials de lluita contra incendis cada 3 i 6 mesos

Equip o sistema Cada tres mesos Cada sis mesos

Sistemes
automàtics de
detecció i alarma
d’incendis

Comprovació de funcionament de les
instal·lacions (amb cada font de
subministrament).
Substitució de pilots i fusibles
defectuosos.
Manteniment d’acumuladors (neteja de
borns, reposició d’aigua destil·lada...).

Sistema manual
d’alarma d’incendis

Comprovació de funcionament de la
instal·lació (amb cada font de
subministrament).
Manteniment d’acumuladors (neteja de
borns, reposició d’aigua destil·lada...).

Extintors d’incendi Comprovació de la bona accessibilitat,
senyalització, bon estat aparent de
conservació.
Inspecció ocular dels dispositius de
seguretat, precintes, inscripcions...
Comprovació del pes i la pressió.
Inspecció ocular de l’estat extern de les
parts mecàniques (vàlvules,
mànegues...).
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Taula 2.2 (continuació)

Equip o sistema Cada tres mesos Cada sis mesos

Boques d’incendi
equipades (BIE)

Comprovació de la bona accessibilitat i
senyalització dels equips.
Comprovació per inspecció de tots els
components, procedint a desenrotllar la
mànega en tota la seva extensió, i
accionament de la llança en cas de ser
de diverses posicions.
Comprovació, per lectura del manòmetre,
de la pressió de servei.
Neteja del conjunt i unció greixat dels
tancaments i les frontisses de les portes
de l’armari.

Hidrants Comprovar l’accessibilitat al seu entorn i
la senyalització en els hidrants soterrats.
Inspecció visual comprovant l’estanquitat
del conjunt.
Treure les tapes de les sortides, greixar
les rosques i comprovar l’estat de les
juntes dels ràcords.

Greixar la femella d’accionament o
omplir la càmera d’oli.
Obrir i tancar l’hidrant, comprovant el
funcionament correcte de la vàlvula
principal i del sistema de drenatge.

Columnes seques Comprovar l’accessibilitat de l’entrada
des del carrer i preses de pis.
Comprovar la senyalització.
Comprovar les tapes i el correcte
funcionament dels seus tancaments
(greixatge, si és que cal).
Comprovar que les claus de les
connexions siameses estan tancades.
Comprovar que les claus d’accionament
estan obertes.
Comprovar que totes les tapes de
ràcords estan ben col·locades i
ajustades.

Sistemes fixos
d’extinció:
• Ruixadors d’aigua
• Aigua polvoritzada
• Pols
• Escuma
• Agents extintors
gasosos

Comprovació que les sortides de l’agent
extintor o ruixadors estan en bon estat i
lliures d’obstacles per al seu
funcionament correcte.
Comprovació del bon estat dels
components del sistema, especialment
de la vàlvula de prova en els sistemes de
ruixadors, o els comandaments manuals
de la instal·lació dels sistemes de pols, o
agents extintors gasosos.
Comprovació de l’estat de càrrega de la
instal·lació dels sistemes de pols,
anhídrid carbònic, o hidrocarburs
halogenats, i de les ampolles de gas
impulsor, si és que n’hi ha.
Comprovació dels circuits de
senyalització, pilots..., en els sistemes
amb indicacions de control.
Neteja general de tots els components.

Sistemes
d’abastament
d’aigua contra
incendis

Verificació per inspecció de tots els
elements, dipòsits, vàlvules,
comandaments, alarmes, motobombes,
accessoris, senyales...
Comprovació de funcionament automàtic
i manual de la instal·lació d’acord amb
les instruccions del fabricant o
instal·lador.
Manteniment d’acumuladores, neteja de
borns (reposició d’aigua destil·lada...).
Verificació de nivells (combustible, aigua,
oli...).
Verificació d’accessibilitat a elements,
neteja general, ventilació de sales de
borns...

Accionament i greixatge de vàlvules.
Verificació i ajustament de
premsaestopes.
Verificació de velocitat de motors amb
diferents càrregues.
Comprovació d’alimentació elèctrica,
línies i proteccions.
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Taula 2.3. Programa de manteniment dels mitjans materials de lluita contra incendis anual o superior

Equip o sistema Cada any Cada cinc anys

Sistemes
automàtics de
detecció i alarma
d’incendis

Verificació integral de la instal·lació.
Neteja de l’equip de centrals i accessoris.
Verificació d’unions roscades o soldades.
Neteja i reglatge de relés.
Regulació de tensions i intensitats.
Verificació dels equips de transmissió de
alarma.
Prova final de la instal·lació amb cada
font de subministrament elèctric.

Sistema manual
d’alarma d’incendis

Verificació integral de la instal·lació.
Neteja dels seus components.
Verificació d’unions roscades o soldades.
Prova final de la instal·lació amb cada
font de subministrament elèctric.

Extintors d’incendi Comprovació del pes i pressió.
En el cas d’extintors de pols amb
ampolla de gas d’impulsió es comprovarà
el bon estat de l’agent extintor i el pes i
aspecte extern de l’ampolla.
Inspecció ocular de l’estat de la mànega,
llança, vàlvules i parts mecàniques.

A partir de la data de timbratge de
l’extintor (i per tres vegades), es
procedirà a retimbrar-lo d’acord amb la
ITC-MIE AP.5 del Reglament d’aparells
de pressió sobre extintors d’incendis.

Boques d’incendi
equipades (BIE)

Desmuntatge de la mànega i assaig del
seu funcionament en un lloc adequat.
Comprovació del funcionament correcte
de la llança en les diferents posicions i
del sistema de tancament.
Comprovació de l’estanquitat dels
ràcords i la mànega, i estat de les juntes.
Comprovació de la indicació del
manòmetre amb un altre de referència
(patró) acoblat en el ràcord de connexió
de la mànega.

La mànega ha de ser sotmesa a una
pressió de prova de 15 kg/cm.

Sistemes fixos
d’extinció:
• Ruixadors d’aigua
• Aigua polvoritzada
• Pols
• Espuma
• Anhídrid carbònic

Comprovació integral, d’acord amb les
instruccions del fabricant o instal·lador,
incloent-hi, en tots els casos:
• Verificació dels components del
sistema, especialment els dispositius per
disparar i d’alarma.
• Comprovació de la càrrega d’agent
extintor i del seu indicador (mesura
alternativa del pes o pressió).
• Comprovació de l’estat de l’agent
extintor.
• Prova de la instal·lació en les
condicions de la seva recepció.

Sistema
d’abastiment
d’aigua contra
incendis

Gamma de manteniment anual de
motors i bombes d’acord amb les
instruccions del fabricant.
Neteja de filtres i elements de retenció
de brutícia en alimentació d’aigua.
Prova de l’estat de càrrega de bateries i
electròlit d’acord amb les instruccions del
fabricant.
Prova, en les condicions de la seva
recepció, amb realització de corbes de
l’abastament amb cada font d’aigua i
d’energia.

Podem anomenar actius els mitjans materials que mencionem en la taula 2.2 i
la taula 2.3, ja que són instal·lacions destinades a lluitar i reduir una emergència.
Però hem de comptar amb les mesures passives que pot tenir el nostre edifici per
tal de reduir les dimensions i conseqüències que pot provocar una emergència.
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Manteniment correctiu

Fa referència al conjunt de feines
destinades a corregir els defectes
que es presenten en els diversos
equips, un cop que han fallat, en

contraposició al preventiu, que
pretén evitar que l’equip tingui

una avaria.

Manteniment d’alta
disponibilitat

Un exemple de model de
manteniment d’alta disponibilitat
és el que es realitza en els nuclis

de reacció de les centrals
nuclears.

Aquestes mesures passives, inherents a la construcció, ens poden ajudar, primer
de tot, a facilitar l’evacuació dels usuaris presents, i en segon lloc, a retardar i
confinar l’acció que provoca l’emergència, perquè aquesta avanci lentament o fins
i tot s’aturi abans que ocupi altres zones.

Els mitjans passius, per regla general, tenen poc manteniment, però hem de fer-ne
revisions periòdiques per veure que no s’hagin fet malbé.

2.3.1 Manteniment de les instal·lacions de risc

Les instal·lacions de risc han de tenir un manteniment acurat per tal d’evitar que
es produeixi una emergència. Lògicament, aquest manteniment no l’ha de portar
a terme el prevencionista de l’empresa, però sí que l’ha de tenir previst en el pla
de manteniment dintre de l’avaluació de riscos.

Per tal de recopilar la informació referent al manteniment dels equips que puguin
provocar un risc, s’han de fer els següents passos:

1. Inventariar els equips.

2. Fer per a cada equip un calendari de manteniment preventiu, d’acord amb
les recomanacions del fabricant o les especificacions tècnic i/o legals, si
escauen.

3. Valorar, si és possible, conjuntament amb el responsable de manteniment
dels equips i instal·lacions del centre, la vida útil dels equips d’acord amb
paràmetres objectius com poden ser l’històric de nombre de reparacions i les
hores anuals que l’equip ha restat sense funcionament per culpa d’avaries o
per mal funcionament.

En les instal·lacions de risc, hem d’evitar, o com a mínim reduir, el manteniment
correctiu. El manteniment correctiu elevat és aplicable a equips amb baix nivell
de criticitat, en què les avaries no suposen cap problema, ni econòmic, ni tècnic,
ni de seguretat (per exemple, manteniment de les il·luminàries).

Per tant, en les instal·lacions que puguin provocar emergències tot i el funciona-
ment i estat de manteniment correctes, hem d’aplicar un manteniment preventiu
o predictiu. El primer programa les correccions dels seus punts vulnerables en
el moment més oportú, abans d’acabar la vida útil dels seus elements. El segon
informa permanentment de l’estat i operativitat de les instal·lacions mitjançant el
coneixement dels valors de determinades variables.

Si volem aplicar el manteniment predictiu, caldrà identificar variables físiques,
com ara temperatura, vibració, consum d’energia..., les variacions de les quals
indicarà possibilitat de problemes que puguin aparèixer en l’equip.

Actualment, el tipus de manteniment que s’aplica en instal·lacions amb elevat risc
es fa mitjançant el model d’alta disponibilitat, que és el model de manteniment més
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Cap d’emergència

Ha de ser una persona amb dots
de comandament. Generalment
és el gerent de l’empresa, o si de
cas el responsable de seguretat.

exigent i exhaustiu de tots. S’aplica en aquells equips que de cap manera poden
tenir una avaria o un mal funcionament. Són equips als quals s’exigeix, a més, uns
nivells de disponibilitat altíssims. La raó d’un nivell tan elevat de disponibilitat és
generalment l’alt cost en producció que té una avaria en aquests equips o a causa
de les conseqüències per la salut i medi ambient que puguin provocar.

Per fer el model de manteniment d’alta disponibilitat cal utilitzar tècniques de
manteniment predictiu, que ens permetran conèixer l’estat de la maquinària
en marxa, amb parades programades, la qual cosa permet una revisió general
completa, amb una freqüència generalment anual o superior.

2.4 Mitjans humans

Per tal que una situació d’emergència pugui ser controlada de forma eficaç,
l’empresa haurà de comptar amb una organització ajustada als possibles casos
que puguin presentar-se, respectant les jerarquies que s’han d’haver establert.

Un cop donada l’alarma pel personal de l’àrea on s’hagi produït el succés, i
lògicament posat en marxa el pla d’autoprotecció, cada empresa ajustarà la seva
línia d’actuació a les seves activitats i el seu organigrama.

Segons quina sigui la dispersió d’àrees de l’empresa, o segons si les activitats estan
centrades en un únic pavelló o no, les funcions del cap d’emergència les assumirà
el cap d’intervenció o, si calgués, l’equip de segona intervenció.

2.4.1 Tipologia del personal d’una empresa amb funcions
preventives

El coneixement del pla d’autoprotecció i el compliment del seu contingut és
obligatori per a tot el personal i afecta tots els que treballen a l’empresa.

Cal dir que no totes les persones han d’intervenir en qualsevol emergència, per
tant, pot passar que l’única funció en el cas d’una emergència sigui evacuar.

Com que les actuacions s’han d’organitzar de forma jerarquitzada, anem a veure
quines són les funcions i característiques que han de tenir les persones previstes
en el pla d’autoprotecció amb funcions determinades. Podem distingir diferents
persones o grups de persones:

• Cap d’emergència. Només hi hauria d’haver un cap d’emergència per
empresa, que assumirà el comandament en cas que es produeixi una
emergència, i prendrà les decisions oportunes segons la informació que li
facilitin. Per tant cal remarcar que és la màxima autoritat durant el succés.
Ha d’estar localitzat les 24 h del dia. És l’encarregat de decidir si s’activa
l’emergència general, o donarà l’ordre de tornar a les activitats laborals, un
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cop decideixi que ha acabat l’emergència. Les seves decisions són molt
importants tant en l’aspecte de gestió del pla d’autoprotecció, en cas de
produir-se una emergència, com en l’aspecte econòmic, ja que pot aturar la
línia de producció, el servei...

• Cap d’intervenció. Si la nostra empresa té gent formada per actuar en
cas que es produeixi una emergència, caldrà que aquests grups operatius
tinguin un cap responsable de les seves actuacions. El cap d’intervenció
és un càrrec que correspon a l’encarregat de la secció o àrea en la qual
s’inicia l’emergència, o en el cas d’existir equips especialitzats de segona
intervenció, pot ser el director de planta. Depenent de la mida de l’empresa,
pot haver-hi un o més caps d’intervenció, un per àrea o zona, quan aquestes
siguin grans o estiguin allunyades. La seva funció principal és dirigir
l’actuació de l’equip, en el lloc on es produeixi l’emergència, i informarà el
cap d’emergència sobre l’evolució i el control de la incidència. Aquest és
un càrrec que només ha d’estar localitzable durant la jornada laboral, i pot
haver-n’hi més d’un, depenent del torn de treball.

• Equip de primera intervenció (EPI). És el grup de persones especialment
entrenades per a la prevenció i actuació en situacions d’emergència, com-
post per membres de l’àrea on es produeix l’emergència. Les actuacions
directes que ha de saber qualsevol EPI dintre d’una empresa són tallar
el corrent elèctric, tancar les vàlvules de pas de gasos, aïllar materials
inflamables, tancar portes i finestres, combatre el foc des del seu inici i,
si fos el cas, prestar primers auxilis a accidentats, i utilitzar els equips de
protecció de la seva àrea.

• Equip de segona intervenció (ESI). Els seus membres seran els encarre-
gats d’intervenir en totes les àrees de l’empresa. És personal seleccionat,
amb una formació completa. Tenen un entrenament freqüent, coneixen a
fons tots els mitjans d’intervenció de què disposa l’empresa i els riscos
de totes les àrees. En cas de la intervenció dels cossos locals de bombers,
són els únics que poden ajudar-los, en tasques d’indicació i localització, i
logístiques.

• Bombers auxiliars d’empresa. És la variant especialitzada dels ESI,
només ens els trobem en empreses que hi estan obligades per normativa
o aquelles que per la perillositat dels productes, del procés productiu o
conseqüències, cregui convenient tenir-los. No qualsevol pot ser un bomber
d’empresa, ja que ha de superar una formació per una entitat autoritzada per
l’administració pública, i tenir unes característiques físiques i psicològiques
determinades que s’han d’avaluar periòdicament per un facultatiu mèdic
acreditat.

• Equip d’alarma i evacuació (EAE). En establiments on el volum d’usuaris
externs, que no coneixen els senyals d’alarma ni el recorregut d’evacuació,
sigui molt gran, es fa gairebé necessari tenir personal ensinistrat a fi de
poder ajudar aquestes persones alienes a l’empresa. Són grups de dues
o tres persones que tenen per objectiu dirigir ordenadament el personal
fins a les sortides corresponents, als punts de reunió establerts, verificant
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Cap d’intervenció

En cas d’actuació, el cap
d’intervenció intervindrà,
reunint tot l’equip, confirmant
les missions de cadascú i
seleccionant els mitjans que
caldrà utilitzar en cas d’incendis
o explosions, d’accidents, de
fuites i de vessaments,
inundacions...

Bombers auxiliars
d’empresa

Es dona el cas habitualment que
els bombers d’empresa no estan
deslliurats de les seves funcions
dintre del sistema productiu, i
per tant, mentre no es produeixi
una emergència, són com
qualsevol altre treballador.

que no quedi ningú sense evacuar i col·laborant, si calgués, amb els altres
equips d’intervenció. Hi ha d’haver un Cap dels EAE per assegurar-ne la
coordinació.

• Equips de primers auxilis (EPA). Hi ha empreses que per normativa estan
obligades a tenir equips de primers auxilis per actuar en cas d’accident o
emergència, sigui pel volum d’usuaris o per la perillositat inherent a l’acti-
vitat. Habitualment, és un grup reduït de persones, amb prou preparació per
realitzar els primers auxilis en qualsevol mena d’emergència que es pugui
produir a l’empresa.

La protecció d’una empresa no pot limitar-se només a l’horari normal de
treball, ja que pot produir-se una emergència a qualsevol hora del dia, els
365 dies de l’any.

Una situació d’emergència fora de la jornada laboral pot afectar un petit grup de
treballadors (de manteniment, neteja...), o pot passar també que l’empresa estigui
completament buida, amb l’excepció del personal de vigilància.

Així doncs, el nostre pla d’autoprotecció ha de preveure la seguretat de l’empresa
durant tota la seva existència i, per tant, les actuacions no seran les mateixes
quan la planta està a ple rendiment i màxim volum d’usuaris, que en període de
vacances. Hem de ser conseqüents i hem de dedicar temps a analitzar aquestes
circumstàncies per tal de realitzar un pla d’actuació pràctic, tenint en compte les
diferents emergències, nivells de gravetat i quantitat de persones afectades.

Podem tenir molt personal per actuar enfront d’una emergència, però si aquest no
està conscienciat que la seva actuació és vital per protegir l’empresa i/o vides no
serà efectiu, per tant s’ha d’insistir molt, tant als equips d’intervenció com a la
resta de treballadors, que l’aplicació correcta del pla d’autoprotecció farà reduir
les conseqüències d’una emergència, i per tant servirà per garantir el benestar de
l’empresa i dels seus usuaris.

El personal d’una empresa amb funcions preventives ha d’estar ensinistrat en la
prevenció i actuació enfront d’una emergència. Aquests, en general, realitzaran
aquestes tasques contemplant les funcions generals descrites en la Nota Tècnica de
Prevenció 45. Pla d’emergència contra incendis de l’Institut Nacional de Seguretat
i Salut en el Treball (INSST):

• Vigilar el compliment de les condicions de manteniment i ús establerts per
als mitjans d’extinció.

• Vigilar que les vies i mitjans d’evacuació de l’edifici romanguin en tot
moment lliures d’obstacles i sense modificacions respecte a la seva definició
en el pla d’emergència contra incendis.

• Exercir les accions d’extinció i dirigir les d’evacuació, aplicant a aquests
efectes les mesures establertes en el pla d’emergència contra incendis
corresponent a l’edifici.
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Les fitxes d’actuació són
molt importants per posar

en marxa el pla
d’autoprotecció.

• Vigilar que les condicions d’ocupació de l’edifici no superin els supòsits
previstos en el pla d’emergència contra incendis.

• Proposar les mesures oportunes encaminades a aconseguir un coneixement
adequat, per part dels ocupants de l’edifici, d’aquelles actuacions que ells
mateixos hauran de portar a terme en cas d’incendi, segons allò que està
establert en el pla d’emergències contra incendis.

• Proposar, quan calgui, les mesures encaminades al perfeccionament i
actualització del pla d’emergència contra incendis.

2.5 Manual d’actuació

Les diferents emergències habitualment requeriran una pluralitat d’actuacions
que han de portar a terme les diferents persones/equips d’intervenció dintre de
l’empresa. Aquestes actuacions es poden produir simultàniament o de manera
inconnexa entre elles.

En conseqüència, no es pot dissenyar un guió de procediment únic, sinó que
aquestes actuacions han de compilar-se en un document o en una sèrie de
documents que assigni les diferents actuacions que han de portar a terme cada
persona/equip d’intervenció, en cada situació o grup de situacions que es puguin
produir, segons allò contemplat en l’avaluació de riscos per a les emergències i les
altres emergències exteriors que estiguin contemplats en el PAU.

Exemple de tipus d’actuacions que es poden contemplar en una situació
d’emergència

• Donar l’alerta general

• Avís al centre de control d’emergència

• Contactar directament amb altres persones integrants dels equips d’intervenció

• Activar l’evacuació o confinament

• Situar-se en algun lloc concret de les instal·lacions per a donar suport a l’evacuació o al
confinament

• Recepció de l’ajuda externa

• Decisions i investigacions (principalment, afecta al cap d’emergència)

Cada empresa, en funció de l’estudi realitzat, pot confeccionar fitxes d’actuació
per als diferents riscos, distingint la tipologia i localització del personal; per
exemple, per una banda els treballadors que estan a les màquines, per l’altra el
personal de magatzem, el d’oficines, les visites...

El procediment idealment seria actualitzar les fitxes d’actuació, de manera que es-
tiguessin personalitzades per a cada treballador (per tant, amb nom i cognoms)
o per a cada una de les posicions existents en el centre de treball o bé, com a
mínim, per cada lloc de treball similar (per categories i tipus de treball) i que
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aquestes recollissin les diferents emergències que es puguin produir i segons el
grau de perillositat.

No hi ha un model establert de com ha de ser una fitxa d’actuació, per tant aquesta
pot ser una llista ordenada d’ordres que s’han d’acomplir, o pot ser un gràfic que
reculli tota la informació pertinent. En la taula 2.4 podeu trobar un exemple de
fitxa d’actuació en cas d’accident.

Taula 2.4. Exemple de fitxa d’actuació genèrica en cas d’accident

Acció Ordres

Acció 1. T’has adonat que hi ha un
accident?

Protegeix l’accidentat.
Avisa el centre de control d’emergències de l’empresa.
Si és possible realitza els primers auxilis inicials.

Acció 2. Quan arriba el cap d’emergència
on hi ha l’accidentat, ha d’analitzar la
situació

Si la situació està controlada ha de passar a l’acció 6.
Si l’accidentat necessita assistència externa ha de passar a
l’acció 3.

Acció 3. El cap d’emergència encomana
sol·licitar ajuda externa

Avís als serveis externs d’emergències (SEM).

Acció 4. Arribada del cos d’assistència
externa

El cap d’emergència els informa de la situació i els indica el lloc
on s’ha produït l’accident.

Acció 5. Trasllat del ferit en ambulància a
l’hospital

Si el cap d’emergència considera que la gravetat del ferit ho
requereix, dona ordre al centre de control d’emergències per
trucar a la família de l’accidentat.

Acció 6. Fi de l’emergència El cap d’emergència investigarà les possibles causes de
l’accident.

L’exemple anterior és una fitxa d’actuació que descriu com actuar en el cas d’un
accident. Les accions previstes no s’han d’aplicar pas en totes les empreses, ja que
depenent del tipus d’empresa, si aquesta té personal mèdic, o si la seva dimensió
és gran o petita, poden variar aquestes actuacions.

També podem dir que de la fitxa d’actuació anterior en podríem extreure tres fitxes
d’actuacions diferents (taula 2.5, taula 2.6 i taula 2.7) i, per tant, cadascú pot tenir
més clar quina ha de ser la seva feina, i no cal que conegui el que ha de fer una altra
persona. En aquest cas, podem fer tres fitxes d’actuació independents, la primera
per a qualsevol treballador, la segona per al cap d’emergència i la tercera per a la
centraleta de control d’emergències.

Taula 2.5. Exemple de fitxa d’actuació d’un treballador/a en cas d’accident

Acció Ordres

Acció 1. T’has adonat que hi ha un
accident?

Protegeix l’accidentat.
Avisa el centre de control d’emergències de l’empresa.
Si és possible realitza els primers auxilis inicials.

Acció 2. Esperar consignes del cap
d’emergència

Estar a prop del cap d’emergència per si necessita la teva
intervenció.

Fi de les accions

Taula 2.6. Exemple de fitxa d’actuació del centre de control d’emergències

Acció Ordres

Acció 1. Si has rebut avís que hi ha una
emergència

Comunica aquesta informació al cap d’emergència.
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La simbologia gràfica
aplicada a les fitxes

d’actuació pot ser molt
variada.

Taula 2.6 (continuació)

Acció Ordres

Acció 2. Restar a l’espera de les
decisions del cap d’emergència

Acció 3. La decisió del cap d’emergència
és que cal trucar a un servei d’assistència
externa?

Trucar al servei d’assistència externa corresponent.

Acció 4. El cap d’emergència decideix
que s’ha de trucar a la família de
l’accidentat

Buscar el número de telèfon de contacte i informar la família.

Fi de les accions

Taula 2.7. Exemple de fitxa d’actuació del/la cap d’emergència en cas d’accident

Acció Ordres

Acció 1. Un cop que has rebut la
informació que s’ha produït un accident,
analitza la situació

Si està controlada passa a l’acció 4
No està controlada, comunica al centre de control
d’emergències que truqui al servei d’assistència externa
corresponent.

Acció 2. Arribada del servei d’assistència
extern

Informa’ls de la situació i indica’ls el lloc on es troba l’accidentat.

Acció 3. Creus convenient que s’ha de
trucar a la família per la gravetat de
l’accidentat?

Caldrà donar l’ordre al centre de control d’emergències que es
posi en contacte amb la família.

Acció 4. S’ha acabat l’emergència S’hauran d’investigar les causes que han provocat l’accident.

Fi de les accions

Com podeu veure, la fitxa d’actuació dels treballadors, o del cap d’emergència,
posades com a exemples, serveixen només en el cas d’accident; però la fitxa del
centre de control pot utilitzar-se per a qualsevol mena d’emergència; per tant, la
fitxa del centre de control no especifica el tipus de succés.

Uns exemples gràfics d’una fitxa d’actuació en cas d’accident els tenim en la figura
2.2 i figura 2.3. De manera general, els aspectes que s’han de tenir en compte a
l’hora de fer una fitxa d’actuació:

• Una fitxa d’actuació simplificada que vulgui indicar com actuar en tots els
riscos possibles en una empresa no és útil, ja que no tenim en compte
les diferents singularitats que hi pot haver i les diferents formes d’actuar
ràpidament per tal de reduir-los.

• Un altre inconvenient és bombardejar amb un munt de fitxes d’actuació als
treballadors, ja que un excés d’informació moltes vegades desinforma. Per
tant, hem d’intentar fer les mínimes fitxes possibles i admissibles.

• Una fitxa d’actuació per a un treballador que tingui previstes moltes accions
també pot fer que al final sigui irrealitzable, ja que és molt probable que el
personal se n’oblidi, i per tant pot ser que el resultat de la seva actuació sigui
inadequat i fins i tot inútil.

• Una fitxa d’actuació només ha de preveure allò que ha de fer la persona a
la qual està destinada, per tant no ha de tenir en compte les actuacions de
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qualsevol altra persona, ja que aquesta altra ja tindrà la seva pròpia fitxa
d’actuació.

Figura 2.2. Exemple gràfic de fitxa d’actuació en cas d’accident d’un alumne d’un IES

Figura 2.3. Exemple gràfic de fitxa d’actuació en cas d’accident d’una empresa
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Permís de foc

Es tracta d’una eina molt
important per tal d’evitar que es

produeixi un incendi quan es
realitza una feina que pot produir

espurnes en llocs amb alt risc
d’ignició.

2.5.1 Permís de foc

El permís de foc és una fitxa d’actuació que serveix per evitar que es produeixi
un incendi i la consegüent emergència, a causa de feines de treball concretes amb
elevat risc.

Hi ha certes feines o treballs que augmenten el perill d’incendi. Depenent del lloc
on s’hagin de dur a terme, la càrrega de foc de la zona o les greus conseqüències
que pugui provocar, convé que aquestes activitats es realitzin de forma controlada
i amb unes condicions establertes, a fi d’evitar aquest risc.

En el món de la indústria, els treballs més habituals que poden provocar un
incendi són el de soldadura, desbarbat amb amoladores, càrrega de combustibles
inflamables o de comburents, treballs de pintura i ebenisteria... No cal dir que,
depenent del sistema o procés productiu, pot haver-hi més circumstàncies que
puguin provocar un incendi.

Amb la finalitat de reduir el risc d’incendi, tota persona que hagi d’executar un
treball relacionat amb les feines abans esmentades, si està previst en el nostre pla
d’autoprotecció, haurà de rebre una autorització.

El permís de treball més utilitzat habitualment és l’anomenat permís de foc, però
n’hi ha d’altres, com permís de càrrega o transport d’un producte perillós. Podem
tenir a la nostra empresa l’obligatorietat de demanar permisos per tal de poder dur
a terme determinades tasques, però bàsicament tots tenen un format semblant.

La informació bàsica que ha de constar en un permís de foc és, per una banda,
el nom de la persona que sol·licita realitzar la feina, quina és la feina que ha de
realitzar, en quin dia i a quina hora, i per una altra, qui autoritza aquest treball,
quina és la persona que realitzarà un control de l’acció, i quines són les mesures
de seguretat pertinents. Un exemple d’un permís de foc que podem aplicar en una
empresa el podeu trobar en la taula 2.8. Cal dir que el format i el contingut pot
variar segons cada empresa.

Taula 2.8. Exemple de permís de foc o d’activitats perilloses

Demanda Operari (nom i cognoms):
Empresa o núm. de registre personal:

Sol·licita autorització per:

Durant el/s dia/es:
Data:.../.../... de l’hora...:... a l’hora.......
Data:.../.../... de l’hora...:... a l’hora.......
Data:.../.../... de l’hora...:... a l’hora.......
Data:.../.../... de l’hora...:... a l’hora.......
Data:.../.../... de l’hora...:... a l’hora.......

Signatura del demandant:
Data:

Autorització Nom i cognoms:
Núm. de registre personal:
Càrrec:

S’autoritza a realitzar l’operació en les dates i hores acordades, prenent les
següents mesures de prevenció:
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Signatura d’autorització i timbre:
Data:

Control Operari (nom i cognoms):
Núm. registre personal:

Es compleixen les mesures de seguretat:
Observacions:
Signatura, data i hora:

Es compleixen les mesures de seguretat:
Observacions:
Signatura, data i hora:

Es compleixen les mesures de seguretat:
Observacions:
Signatura, data i hora:

Es compleixen les mesures de seguretat:
Observacions:
Signatura, data i hora:

Es compleixen les mesures de seguretat:
Observacions:
Signatura, data i hora:

En qualsevol cas, podem dir que un permís de foc serveix per reduir, al màxim
possible, que es produeixi un incendi incontrolat; encara que moltes vegades el lloc
i les característiques de les feines que s’hagin d’acomplir sempre tinguin inherents
certs riscos.

En tot cas, cal donar molta importància a les mesures de seguretat que s’hagin
d’aplicar a l’hora de dur a terme la soldadura pertinent, ja que és el punt més
decisiu per fer pràctic un permís de foc. Entre les mesures de seguretat, podem
destacar: els EPI dels operaris, un extintor o boca d’incendi equipada, realitzar la
soldadura fora de l’horari laboral (per tant, hi ha menys persones i moviments i pot
estar tot més controlat i tranquil), aïllar el lloc on es realitzarà l’activitat, netejar
la zona, la senyalització, la limitació de productes combustibles a la zona...

Exemple d’aplicació de les mesures de seguretat

Podem dir, a tall d’exemple, que en cas de ser necessària la realització d’una soldadura
en un magatzem de productes combustibles, les mesures de seguretat que s’haurien de
seguir són buidar l’espai al voltant de 5 m2, que hi hagi una altra persona al costat amb un
extintor a la mà, que es paralitzi qualsevol altra activitat al magatzem...

2.5.2 Com i qui rebrà els serveis d’emergència externs

S’ha d’evitar perdre temps a l’hora de rebre els equips d’emergència externs que
venen a ajudar-nos per fer front a una determinada situació crítica. Com que el
temps d’actuació és un paràmetre molt decisiu en la gran majoria de riscos, cal
que el personal estigui informat de la manera com els hauria d’atendre i, fins i tot,
aniria bé fer una fitxa d’actuació.

És important que el servei de bombers més pròxim a l’empresa conegui els seus
riscos, activitats, productes perillosos i elements de protecció de què es disposa.
El servei de bombers està molt interessat en aquest punt.
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Podeu consultar la
normativa bàsica sobre el
pla d’autoprotecció (NBA),
a la secció “Annexos” del

web del mòdul.

En el pla d’autoprotecció s’ha de detallar la persona responsable de rebre i
atendre aquest tipus de serveis. La persona designada ha de:

1. Conèixer què succeeix i on.

2. Situar-se en el lloc d’accés i esperar l’arribada.

3. Informar el cap de bombers sobre la situació i conduir-lo al lloc del sinistre.

4. Estar a prop, per assessorar sobre el procés i riscos de l’activitat, i informar
sobre el contingut dels locals o edificis, accessos i equips propis contra
incendis.

2.6 Inventari i programa de manteniment dels mitjans de protecció,
pla d’actuació i integració amb altres plans

Segons l’RD 393/2007, de 23 de març, i com podeu veure en la taula 2.9, les
empreses que hagin de complir l’NBA han de destinar l’apartat 4, 5, 6 i 7 a
indicar l’inventari dels mitjans de protecció, el programa de manteniment, el pla
d’actuació i integració amb altres plans d’àmbit superior respectivament.

Taula 2.9. Normativa sobre els mitjans de protecció

Capítol Característiques

Capítol 4. Inventari i descripció de
les mesures de protecció

• Inventari i descripció de les mesures i mitjans humans i materials de què disposa l’entitat per tal de controlar
els riscos detectats, actuar enfront d’una situació d’emergència i facilitar la intervenció dels serveis externs
d’emergències.
• Les mesures i els mitjans, humans i materials, disponibles en aplicació de disposicions específiques en
matèria de seguretat.

Capítol 5. Programa de
manteniment de les instal·lacions

• Descripció del manteniment preventiu de les instal·lacions de risc, que en garanteixi el control.
• Descripció del manteniment preventiu de les instal·lacions de protecció, que en garanteixi l’operativitat.
• Realització de les inspeccions de seguretat d’acord amb la normativa vigent.

Capítol 6. Pla d’actuació enfront
d’una emergència

• Identificació i classificació de les emergències: en funció del tipus de risc, en funció de la gravetat, i en funció
de l’ocupació i mitjans humans.
• Procediments d’actuació enfront d’emergències:
- Detecció i alarma.
- Mecanismes d’alarma (identificació de la persona que donarà els avisos i identificació del centre de
coordinació d’atenció d’emergències de protecció civil).
- Mecanismes de resposta enfront de l’emergència (evacuació i/o confinament, prestació de les primeres
ajudes, formes de recepció de les ajudes externes).
• Identificació i funcions de les persones i equips que portaran a terme els procediments d’actuació en
emergències.
• Identificació del responsable de la posada en marxa del pla d’actuació enfront d’emergències.

Capítol 7. Integració del pla
d’autoprotecció en altres d’àmbit
superior

• Protocols de notificació de l’emergència.
• La coordinació entre la direcció del pla d’actuació i la direcció del Pla de protecció civil on s’integri el pla
d’autoprotecció.
• Les formes de col·laboració de l’organització d’autoprotecció amb els plans i les actuacions del sistema públic
de protecció civil.

Si es tracta d’un centre dins de Catalunya, i apliquem el Decret 30/2015, el
contingut el reflectirem, amb l’estructura que s’indica a l’annex II d’aquesta
norma, en els següents documents:
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• Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció

• Manual d’actuació

Document 2: Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció

2.1 Mitjans materials disponibles.

• 2.1.1 Sectorització.

• 2.1.2 Instal·lacions de detecció.

• 2.1.3 Instal·lacions d’extinció d’incendis.

• 2.1.4 Instal·lacions d’evacuació/extracció i depuració de fums.

• 2.1.5 Equipaments per a la lluita contra sinistres.

• 2.1.6 Senyalització d’emergències.

• 2.1.7 Sistemes interns d’avís.

2.2 Mitjans humans disponibles.

2.3 Mesures correctores de risc i d’autoprotecció.

La inclusió dels subapartats en l’estructura del document 2 (nivell tipus 2.1.1.
en endavant) és només obligada en aquelles empreses que facin el PAU per
desenvolupar activitats que es consideren d’interès per a la protecció civil de
Catalunya.

Document 3: Manual d’actuació

3.1 Objecte.

3.2 Identificació i classificació de les emergències.

• 3.2.1 En funció de la gravetat o nivell de l’emergència.

• 3.2.2 En funció del tipus de risc.

• 3.2.3 En funció de l’ocupació i els mitjans humans.

3.3 Equips d’emergència.

• 3.3.1 Responsable del centre de control, alarma i comunicacions.

• 3.3.2 Cap d’emergència.

• 3.3.3 Equip d’intervenció.

– 3.3.3.1 Cap d’intervenció.

– 3.3.3.2 Actuants/membres de l’equip.

– 3.3.3.3 Funcions.

• 3.3.4 Equip/s d’evacuació i confinament.

– 3.3.4.1 Cap d’evacuació i confinament.

– 3.3.4.2 Actuants/membres de l’equip.

– 3.3.4.3 Funcions.
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• 3.3.5 Equip de primers auxilis.

– 3.3.5.1 Cap de primers auxilis.

– 3.3.5.2 Actuants/membres de l’equip.

– 3.3.5.3 Funcions.

3.4 Accions a realitzar (per a cada risc).

• 3.4.1 Detecció i alerta.

• 3.4.2 Comunicacions i alarma.

– 3.4.1.1 Identificació de la persona que fa els avisos.

– 3.4.1.2 Avisos a fer.

• 3.4.3 Intervenció.

• 3.4.4 Evacuació.

• 3.4.5 Confinament.

• 3.4.6 Prestació de les primeres ajudes.

• 3.4.7 Recepció de les primeres ajudes externes.

3.5 Llista de fitxes d’actuació (les fitxes pròpiament dites s’inclouran en l’annex 4). (*)

3.6 Integració en plans d’àmbit superior.

• 3.6.1 Coordinació a nivell directiu.

• 3.6.2 Coordinació a nivell operatiu.

(*) Les fitxes han de ser elaborades per a cada persona i risc o bé per a cada persona
i nivell d’activació del pla, sempre que quedi clarament identificat en el nivell d’activació
corresponent a cadascun dels riscos que es poden donar en l’activitat.

La inclusió dels subapartats en l’estructura del document 3 (nivell tipus 3.2.1.
en endavant) és només obligada en aquelles empreses que facin el PAU per
desenvolupar activitats que es consideren d’interès per a la protecció civil de
Catalunya.
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3. Redacció, registre, implantació i manteniment del pla
d’autoprotecció

El pla d’autoprotecció (PAU) ha de ser redactat amb uns objectius clars per un
professional amb coneixements tècnics suficients, això donarà les garanties per a
procedir al registre administratiu amb èxit.

Però aquí no finalitza el treball a fer amb el PAU. Després de la seva redacció i
registre, s’han de fer les accions necessàries per a la seva implementació, així
com fer les revisions periòdiques adients per mantenir-lo com a un document
operatiu i vàlid en tot moment.

Un pla d’autoprotecció ben redactat, implantat i mantingut és un document
operatiu i amb valor afegit per a la seguretat de l’empresa.

La importància dels PAU ha portat al fet que es contempli legalment els quatre
aspectes següents:

• Que els PAU hagin de ser elaborats per personal tècnic competent.

• Que s’hagi de procedir a registre administratiu del pla.

• Que s’estableixi un control administratiu del procés d’implantació del pla.

• Que s’estableixi unes periodicitats mínimes legals per al manteniment del
pla.

3.1 Redacció i registre del pla d’autoprotecció

A través del registre administratiu, l’empresa lliura a l’Administració el pla
d’autoprotecció (PAU) elaborat i signat per un professional competent.

A través d’aquest requisit, sense perjudici de la posterior revisió i control ad-
ministratiu del document, es pretén garantir que el PAU estigui ben redactat,
i en conseqüència, que sigui plenament operatiu i vàlid com a eina de gestió
d’emergències.

3.1.1 Objectius bàsics de la redacció del pla d’autoprotecció

La redacció del pla d’autoprotecció té la finalitat de salvaguardar la integritat de
les persones, de l’empresa i del seu contingut. Per tal d’aconseguir-ho hem de
tenir clar quins són els seus objectius:
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• Conèixer bé l’edifici o edificis i les seves instal·lacions de PCI.

• Saber quins són els productes utilitzats i el procés de fabricació, per tal
d’identificar els possibles riscos i incompliments legals en matèries de PRL
i de tractament de residus.

• Definir els riscos i el grau de perillositat dels diferents sectors.

• Procedimentar l’informació que s’ha de dur a terme pel personal de l’em-
presa i per tercers, per tal que sàpiguen com actuar en cas d’una situació de
risc.

• Contemplar la relació amb els equips d’intervenció externs (bombers, poli-
cia, servei sanitari).

• Complir amb el requisits de l’NBA (o la norma autonòmica que la substitu-
eixi) per tal de procedir al registre del pla.

3.1.2 Qui pot redactar el pla d’autoprotecció

La legislació autonòmica contempla que el pla d’autoprotecció (PAU) ha de ser
elaborat per personal tècnic competent per dictaminar sobre aquells aspectes
relacionats amb l’autoprotecció davant els riscos a què estigui subjecta l’activitat
per assegurar la professionalitat del document.

Així, a Catalunya, El Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el
contingut d’aquestes mesures, estableix qui pot redactar el PAU a l’article 24.

“24.1 Per poder ser acreditat com a personal tècnic competent per elaborar plans
d’autoprotecció de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil local, a
més de disposar d’un títol universitari, cal superar un curs de formació bàsica per elaborar
plans d’autoprotecció de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil local. En
aquest cas, per superar el curs, cal elaborar un projecte final que ha de consistir en un pla
d’autoprotecció d’una activitat o centre d’interès per a la protecció civil local, d’acord amb
l’epígraf B de l’annex I.”

“24.2 Per poder ser acreditat com a personal tècnic competent per elaborar plans
d’autoprotecció de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil de
Catalunya, el personal amb titulació universitària que ha estat acreditat per elaborar plans
d’autoprotecció de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil local ha de superar
un curs de formació superior per elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i centres
d’interès per a la protecció civil de Catalunya. Com a requisit per superar el curs, cal
elaborar un projecte final que consisteix a redactar un pla d’autoprotecció d’una activitat o
centre d’interès per a la protecció civil de Catalunya, d’acord amb l’epígraf A de l’annex I.”

“24.3 El personal que hagi prestat serveis com a tècnic a la direcció general competent en
matèria de protecció civil amb funcions relacionades amb els plans de protecció civil durant
un període mínim de tres anys, i que transcorregut aquest termini deixi de prestar-ne, pot
ser acreditat per elaborar plans d’autoprotecció d’activitats incloses dins l’àmbit d’aplicació
d’aquest Decret.

24.4 Els tècnics de protecció civil amb titulació universitària dels municipis o d’altres ens
supramunicipals que acreditin les seves funcions mitjançant un contracte o nomenament
de durada total o acumulada no inferior a tres anys poden ser acreditats per elaborar plans
d’autoprotecció d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil local si superen un curs
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Tècnic competent vs.
Prevencionista

El tècnic competent per elaborar
PAU no es correspon amb les
titulacions universitàries de
prevencionistes, ja que
l’Autoprotecció és una matèria
pròpia de Protecció Civil, i,
malgrat potser de vegades
confús, no és matèria específica
ni forma part de cap especialitat
de prevenció de riscos
laborals/professionals.

reduït de formació d’especialització en matèria de plans d’autoprotecció, específicament
dissenyat, impartit per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Per tenir acreditació
com a tècnics competents per a l’elaboració de plans d’autoprotecció de les activitats i
centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya, d’acord amb l’epígraf A de l’annex I,
és aplicable el que estableix l’apartat 2 d’aquest article.”

Article 24. Personal tècnic competent per a l’elaboració de plans d’autoprotecció

De forma resumida, a nivell de requisits, podem dir que:

• Per redactar els PAU d’empreses amb activitats d’interès per a la protecció
civil local, cal disposar de titulació universitària o haver acreditat tres anys
d’experiència en una entitat local i haver superat un curs específic.

• Per redactar els PAU d’empreses amb activitats d’interès per a la protecció
civil autonòmica, serien els mateixos requisits que el local, però el curs a
superar ha de ser d’un nivell superior.

• El personal que hagi prestat serveis (temporals) com a tècnic a la Direcció
General de Protecció Civil del Departament d’interior durant tres anys
poden redactar els PAU tant d’interès local com autonòmic.

Els tècnics que compleixin els requisits poden fer la sol·licitud d’acreditació de
personal tècnic competent per elaborar plans d’autoprotecció a la Direcció General
corresponent del Departament d’interior. Amb aquesta acreditació passen a
formar part d’una llista de professionals que poden signar els diferents documents
relacionats amb els PAU.

3.1.3 Registre del pla d’autoprotecció

El procediment administratiu per al control dels PAU fets per les empreses té els
objectius següents:

• La validació de la suficient capacitat del PAU per assegurar les condicions
d’autoprotecció davant de les situacions de risc previstes per causes internes
o externes.

• La regulació dels mecanismes organitzatius públics i la provisió dels mitjans
necessaris de Protecció Civil per assegurar la detecció i resposta ràpida i per
evitar efectes de gran intensitat o impacte en la població.

• La validació del procés d’implantació del pla, així com el registre de
qualsevol canvi en el PAU validat.

Per acomplir amb aquests objectius, l’administració autonòmica assegura el
control dels PAU a través del registre de plans d’autoprotecció inicial, així com de
les seves actualitzacions o revisions.
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Plataforma HERMES

Podeu obtenir més detalls sobre
servei en la web de la Generalitat:

tinyurl.com/jn9au46b.

Trobareu el text de l’RD
393/2007, on s’aprova la

Norma bàsica
d’autoprotecció (NBA), als

“Annexos” d’aquest
apartat.

Als “Annexos” trobareu el
Decret 30/2015, pel qual

s’aprova el catàleg
d’activitats i centres

obligats a adoptar
mesures d’autoprotecció i

es fixa el contingut
d’aquestes mesures.

A Catalunya, actualment el registre es fa de manera telemàtica a través de la
plataforma HERMES, amb identificació segura del responsable de l’empresa
que comunica, que serà el titular de l’activitat o una altra persona designada pel
pla d’autoprotecció, que ha de disposar de poders suficients (atorgats per acta
notarial).

Amb la comunicació o registre no hi ha prou per començar la fase d’implantació,
s’ha d’esperar a rebre la confirmació de la validació del PAU per part de l’Admi-
nistració, el que es coneix com a homologació del pla.

3.2 Implantació del pla d’autoprotecció

Segons l’RD 393/2007, 23 de març, les empreses que hagin de complir la Norma
bàsica d’autoprotecció (NBA), han de destinar l’apartat 8 i 9 a definir com
s’implantarà i actualitzarà el pla d’autoprotecció (taula 3.1).

Taula 3.1. Normativa sobre la implantació i actualització del pla d’autoprotecció

Capítol Característiques

Capítol 8. Implantació • Identificació del responsable de la implantació del pla.
• Programa de formació i capacitació per al personal amb participació activa en
el pla d’autoprotecció.
• Programa d’informació i formació a tot el personal sobre el pla d’autoprotecció.
• Programa d’informació general per a tots els usuaris.
• Senyalització i normes per a l’actuació de visitants.
• Programa de dotació i adequació de mitjans materials i recursos.

Capítol 9. Manteniment
de l’eficàcia i
actualització del pla
d’autoprotecció

• Programa de reciclatge de formació i informació.
• Programa de substitució de mitjans i recursos.
• Programa d’exercicis i simulacres.
• Programa de revisió i actualització de totes les documentacions que formen
part del pla d’autoprotecció.
• Programa d’auditories i inspeccions.

Si l’establiment és a Catalunya, recordem que opera el Decret 30/2015, que
defineix una estructura diferent pels PAU atesa la condició de centre d’interès per
a la Protecció Civil de Catalunya o, amb una exigència menor, si és activitat o
centre d’interès per a la Protecció Civil local.

Per fer operatiu un pla d’autoprotecció, aquest s’ha d’anar implantant de forma
pautada durant el primer any de vigència. Les accions mínimes d’implantació
són quatre:

• Formació al personal que treballa en l’activitat sobre el risc i les mesures
d’autoprotecció.

• Informació a les persones usuàries de l’activitat sobre el risc i les mesures
d’autoprotecció.

• Realització d’un simulacre anual, a excepció de les activitats de caràcter
temporal.

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/paus_hermes/
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Implantar un pla
d’autoprotecció és una
tasca més complicada del
que sembla, i s’hi han
d’invertir molts esforços.

Director del pla
d’autoprotecció

Habitualment, el director del pla
d’autoprotecció és el mateix
titular o responsable de
l’activitat, que sol ser un gerent o
un alt càrrec directiu amb poders
suficients de l’empresa, ja que en
cas d’emergència assumeix la
responsabilitat de totes les
accions i situacions derivades
dels danys en cas d’emergència.

Identitat del cap
d’emergències

La identitat del cap
d’emergències ha de constar al
PAU i qualsevol canvi en aquesta
figura ha de ser comunicat a
través de la plataforma
HERMES (Catalunya).

• Anàlisi i avaluació dels simulacres i emergències que impliquin una activa-
ció del pla.

Per tal d’implantar un pla d’autoprotecció hem de tenir en compte els drets i
deures dels treballadors. Hi ha la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL),
que els empara i protegeix per tal que el seu lloc de treball estigui en correctes
condicions de seguretat i salut, però que també els obliga a acatar el que diu el pla
d’autoprotecció.

La responsabilitat del pla i, per tant, de la implantació és del titular o responsable
de l’activitat; segons la Llei 17/2015 de protecció civil (art. 7 ter) i, en tant el
PAU conté o és un pla d’emergències, per la Llei 31/1995 de prevenció de riscos
laborals.

El titular podrà delegar la coordinació de les accions necessàries per implantar i
mantenir el pla d’autoprotecció en un cap d’emergències, però no les comunicaci-
ons al registre HERMES i les custòdies de la documentació.

El titular ha de consultar als treballadors la designació de personal encarregat de
mesures d’emergència. Per a més de sis treballadors, ho farà mitjançant els seus
representats.

Quan calgui, es crearà el comitè d’autoprotecció, amb la missió d’assessorar
la implantació i manteniment del pla. Poden ser membres d’aquest comitè
d’autoprotecció el titular de l’empresa, el cap d’emergència (si aquests càrrecs
recauen en diferents persones) i el cap d’intervenció, a més dels que es considerin
oportuns.

Un cop realitzat el pla d’autoprotecció, el programa ha d’establir les prioritats i
el calendari d’implantació que, entre altres coses, indiqui les següents activitats:

• Calendari amb les accions previstes.

• Comprovació dels mitjans i recursos que l’activitat disposa en prevenció.

• Incorporació dels mitjans tècnics previstos per tal d’actuar en les diferents
emergències, adequació de les instal·lacions (mitjans de comunicació, se-
nyalització, detecció, vies d’evacuació...).

• Reunions informatives i/o formatives per a tot el personal de l’empresa.

• Selecció, formació i ensinistrament dels components dels equips d’interven-
ció, o qualsevol altre que hagi d’actuar.

• Exercicis i simulacres per tal de posar en pràctica els procediments esta-
blerts en el pla.

Un exemple de programa d’implantació del pla d’autoprotecció pot seguir les
fases següents:

1. Designació dels grups d’actuació.
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Sense obligació de complir
l’NBA

Els plans d’emergència que no
estan obligats a complir la NBA
(a Catalunya, el Decret 30/15) i

que no són, per tant, PAU,
habitualment no tenen una
implantació profunda ni un

manteniment periòdic del
document.

Trobareu el text de la Nota
Tècnica de Prevenció 818

de l’INSST, a la secció
“Annexos” del web del

mòdul.

2. Ubicació dels plànols i cartells informatius del recorregut (o recorreguts)
d’evacuació.

3. Informació a tot el personal de l’empresa sobre el pla d’autoprotecció,
operativitat i activitats que s’han de realitzar en cas d’emergència.

4. Formació pràctica per tal de lluitar contra els riscos detectats, si més no, a
l’equip d’intervenció.

5. Realització del primer simulacre per tal de veure la coherència del pla
d’autoprotecció.

3.2.1 Programa d’informació i formació

Atès el tipus d’usuari i les funcions que tinguin assignades cadascun dels treba-
lladors i treballadores en cas que es produeixi una emergència, la informació o
formació rebuda serà diferenciada.

Així, segons la Nota Tècnica de Prevenció 818 (2008) de l’Institut Nacional de
Seguretat i Salut en el Treball (INSST), s’haurien d’organitzar:

• Reunions informatives i formatives per a tot el personal.

• La formació teòrica i pràctica específica per a la capacitació de les persones
que actuïn activament, després d’haver procedit a la seva designació en un
dels equips concrets del pla.

Aquesta formació teòrica i pràctica específica per a la capacitació i ha de donar-
se amb relació a les obligacions i funcions designades al PAU. En cas que es doni
una formació de més amplitud, on s’incloguin tots els càrrecs definits en el PAU,
una bona pràctica consistiria en aportar informació personalitzada en forma de
fitxes d’actuació segons el càrrec que ocupen dintre del pla.

Per altra banda, la informació necessària ha de ser coneguda per qualsevol
visitant de les instal·lacions, per la qual cosa s’ha de disposar de:

• Informació específica per a tercers del PAU per a empreses concurrents en
les instal·lacions.

• Cartells i/o pantalles en llocs fàcilment visibles on es visualitzin les
consignes de les actuacions del comportament que caldrà seguir en cas
d’emergència, per a tots els usuaris de la instal·lació, tant permanents com
esporàdics (visitants, clients, proveïdors...).

La informació a tercers seria una versió del PAU on s’extreuen certs elements
que solament incumbeixen a les persones treballadores internes de l’activitat de
l’empresa titular de la instal·lació. Així, en aquest document amb informació
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seleccionada el que trobarem són la descripció dels factors de risc inherents a les
instal·lacions de l’empresa (no els derivats de l’activitat productiva), els EPI d’ús
obligatori en les instal·lacions, els elements i mitjans humans de PCI existents i
el comportament que han de seguir els treballadors externs en cas d’emergència.
Aquest comportament pot incloure, a més de l’evacuació del personal, la gestió
dels avisos de detecció d’emergències o inclús algun altre paper, com el recompte
del personal propi en el punt de trobada i informar el propietari de la correcta
evacuació de tot el seu personal.

La informació a tercers: visual i fàcil de comprendre

És bó que la informació (fitxes o càpsules informatives) que demani una actuació a l’usuari
es trobi sempre que sigui possible il·lustrada o representada amb imatges, per a la millor
comprensió i retenció de continguts (figura 3.1).

Figura 3.1. Exemple d’informació amb infografia

Font: Egarsat.

Per tant, podem dividir la nostra activitat de divulgació del PAU en tres grans
grups o tipus de formació:

• Formació per a tot el personal laboral de l’empresa.

• Formació per a les persones designades com a equips d’emergència, inter-
venció, i els altres càrrecs de responsabilitats.

• I, finalment, la informació que caldria donar al personal aliè a l’activitat.

Així, tot el personal de l’empresa rebrà informació sobre els tipus d’emergència
considerats en l’empresa, i normes que s’han establert en el pla:

• Precaucions que cal adoptar per evitar les causes que puguin originar
una emergència. Per exemple, vers la manipulació o emmagatzematge de
productes perillosos, i normes de comportament en determinats llocs de
l’empresa.

• Mesures d’autoprotecció personal, per exemple com agafar càrregues, co-
neixement dels rètols indicatius, utilització adequada dels equips de protec-
ció individual (EPI). Podem veure un exemple de document informació per
als treballadors en la figura 3.2.
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Divulgació als treballadors
de nova incorporació

No ens hem de descuidar
d’informar a qualsevol

treballador temporal o d’altre de
recent incorporació dels

possibles riscos de l’empresa i de
com actuar en cas d’emergència.

• Respecte al sistema d’alarma, tipus de detectors instal·lats, significat dels
senyals acústics o lumínics, situació de polsadors, i si fos el cas, accions a
realitzar per donar l’alarma de forma correcta.

• Accions que caldrà realitzar un cop que s’ha detectat una emergència, sigui
del tipus que sigui.

• Coneixement de les vies d’evacuació i dels punts de reunió, per si s’ha
d’evacuar.

• Com utilitzar un extintor per sufocar un conat d’incendi.

• Com actuar en les diferents emergències considerades a l’empresa, fitxa
d’actuació.

• Nocions bàsiques de primers auxilis, per no perjudicar un accidentat.

• Què no s’ha de fer en cas que es produeixi una emergència.

Figura 3.2. Exemple de document informatiu, segons la Guia tècnica per a la utilització
pels treballadors dels equips de protecció individual

Certs comandaments de l’empresa, específicament aquells que tenen un grup
de treballadors a càrrec seu, conjuntament amb els membres dels possibles equips
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d’actuació, han de tenir una formació més específica respecte als factors de risc de
l’empresa i què fer en cas de contingència. Aquesta formació servirà per capacitar
i desenvolupar accions que tinguin encomanades en el pla d’autoprotecció.

Específicament, els càrrecs de responsabilitat i els equips d’intervenció tindran
formació respecte a: el sistema de rebuda d’avís de l’emergència i difusió a
l’equip, mecanismes de mobilització de recursos, actuacions a realitzar, mesures
d’autoprotecció dels membres de l’equip, coordinació dins l’equip, coordinació
amb la resta dels equips i de l’estructura del pla, o la manera de comunicar-se amb
el cap d’emergència o cap d’intervenció.

Els membres de l’equip d’intervenció han de rebre formació concreta respecte
als diferents riscos de l’empresa, com detectar-los, quines mesures de prevenció
es poden adoptar, com s’ha d’actuar per reduir les seves conseqüències, utilització
dels equips de prevenció, aplicació de primers auxilis...

Finalment, com s’ha mencionat anteriorment, per informar persones externes, és
molt pràctic i està molt arrelat donar informació en format gràfic; per tant, cal
col·locar cartells amb consignes per informar els usuaris i visitants del centre de
treball.

Rètols informatius de prevenció, tant
per a usuaris interns com externs.

Una altra informació que ha d’estar a l’abast de qualsevol usuari, sigui propi de
l’empresa o aliè, és la senyalització de les sortides d’emergència i dels equips
d’extinció contra incendis; en aquests casos, és interessant la utilització de cartells
del tipus sou aquí, com el que es mostren en la figura 3.3.

Figura 3.3. Exemple de plànols de situació

En general, és convenient tenir controlada la formació que donem al personal de
l’empresa, tant dels riscos que els poden afectar com de la utilització dels mitjans
de protecció i lluita de les diferents emergències que es poden produir. D’aquesta
manera, veurem el nombre d’usuaris que s’han format i quin tipus de formació
han rebut. La taula 3.2 és un exemple de fitxa de control de la formació dels
treballadors respecte al pla d’actuació.
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Taula 3.2. Fitxa de control de la formació dels treballadors

Informació, formació o simulacre realitzat

Tipus (informació/formació/simulacre:

Títol:

Índex temàtic:

Data:

Hores impartides:

Nom i cognoms dels assistents:

Entitat formadora:

Lògicament, les activitats de formació s’han de planificar i controlar per tal de no
deixar fora temes d’interès per als treballadors en qüestions de seguretat i del pla
d’autoprotecció (taula 3.3).

Taula 3.3. Exemple d’una planificació anual de la formació dels treballadors

Mes Accions de formació

Gener Xerrada informativa sobre els riscos que puguin provocar una emergència i mesures
per evitar-los.
Revisió de les fitxes d’actuació i resolució de dubtes.

Abril Realització d’un simulacre.
Informació del resultat del simulacre.

Juliol Formació teòrica i pràctica destinada a l’equip d’intervenció.
Formació d’un grup de treballadors en primers auxilis, utilització d’EPI, mitjans de
lluita contra incendi, pla d’autoprotecció.

Octubre Formació d’un grup de treballadors en primers auxilis, utilització d’EPI, mitjans de
lluita contra incendi, pla d’autoprotecció.

Nocions que ha de tenir un treballador en cas d’evacuació

Qualsevol treballador dintre d’una empresa ha de tenir clares unes actuacions
a seguir en cas d’evacuació, que es poden generalitzar per a qualsevol mena
d’activitat i, per tant, caldrà recorda-les-hi en el pla de formació:

• Desconnectar els aparells electrònics que estan a càrrec seu.

• Si es troba amb alguna visita, acompanyar-la al punt de reunió.

• No utilitzar mai els ascensors.

• Evacuar l’edifici amb rapidesa, si no s’ha de fer cap altra acció, o un cop
realitzada, sempre segons el pla d’autoprotecció, però sense córrer.

• No tornar enrere per recollir objectes personals.

• Tranquil·litzar les persones que durant l’evacuació perdin la calma.

• Ajudar les persones impedides o disminuïdes.

• No detenir-se al costat les portes de sortida, sinó dirigir-se directament al
punt de reunió.
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• Un cop en el punt de reunió, cal quedar-s’hi i esperar les instruccions dels
encarregats de l’emergència.

Nocions que ha de tenir un treballador en cas d’incendi

La forma més eficaç d’actuar en la lluita contra incendis és que tots els treballadors
estiguin formats amb uns coneixements mínims sobre la manera com hauran
d’actuar en cas de produir-se un incendi. Aquests coneixements es poden resumir
en els punts següents:

• Si es descobreix un incendi, s’ha de mantenir la calma i donar immediata-
ment l’alarma als companys que puguin resultar-ne afectats.

• Si es troba sol, s’ha de sortir del local incendiat i tancar-lo sense clau.

• Una prioritat en prevenció és no posar en perill la integritat física.

• Comunicar l’emergència segon allò que està establert en el pla d’autopro-
tecció de l’empresa.

• No obrir una porta que s’hagi escalfat, ja que el foc està a prop; en cas
que s’hagués de fer, caldrà que ho faci lentament, col·locant-se al costat de
la paret i preferiblement amb les cames flexionades, per tenir el punt de
respiració com més baix millor.

• Si comença a cremar-se la roba, no s’ha de córrer, ens hem d’ajeure a terra
i començar a rodar.

• Si s’ha de travessar una zona àmplia amb molt de fum, s’ha d’intentar anar
de bocaterrosa, ja que l’atmosfera és més neta i respirable, i la temperatura
més baixa. Convé posar-se un mocador humit cobrint el nas i la boca.

• En cas de quedar-se atrapat en un recinte, cal tancar totes les portes, s’han de
tapar amb draps, si és possible humits, totes les entrades on pugui penetrar
el fum. S’ha d’avisar si s’està atrapat (per una finestra, per telèfon mòbil...).

• Si algú veu que pot apagar el foc mitjançant un extintor, cal utilitzar-los
actuant preferiblement amb un altre company, i sempre tenint la sortida a
l’esquena. Cal utilitzar l’agent extintor més apropiat a la classe de foc.

Nocions que ha de tenir un treballador en cas d’accident

L’emergència més habitual és la provocada per un accident laboral en el qual
poden estar afectats un o diversos treballadors; per tant, qualsevol treballador ha
de tenir unes nocions mínimes per ajudar els accidentats, que es poden resumir en
els següents punts:

• S’ha de protegir la zona per tal d’evitar que s’agreugin les conseqüències.

• Si hi ha contacte elèctric, caldrà desconnectar el corrent abans d’apropar-se
a la víctima i tocar-la.
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Sense simulacres no podem
veure si el nostre pla

d’autoprotecció és pràctic.

• S’ha d’intentar no moure l’accidentat, però en cas que sigui imprescindible
el seu desplaçament, perquè és perillós estar en el lloc de l’accident, caldrà
fer-ho sempre en bloc, mantenint recte l’eix del cap, coll i tronc.

• Caldrà fer una valoració ràpida de les conseqüències de l’accident (si
l’accidentat està conscient, si respira, si té pols, haurem de veure si té ferides
externes, fractures, cremades...).

• Avisar de forma immediata al responsable d’emergències segons el protocol
establert en el pla d’autoprotecció de l’empresa.

Nocions que ha de tenir un treballador en cas de fuites de gasos

Moltes instal·lacions tenen cremadors de gas natural i moltes indústries i magat-
zems tenen gasos inflamables que, a causa del mal estat de la instal·lació, o d’una
manipulació incorrecta, o simplement per una errada, poden ser objecte d’una
fuita. Per tant, convé que es conegui què s’ha de fer en aquest cas:

• No prémer cap interruptor elèctric.

• No utilitzar el telèfon.

• Obrir les finestres.

• Avisar els companys, sortir a l’exterior del recinte i comunicar-ho segons
allò que està establert en el pla d’autoprotecció.

• S’ha de tenir en compte que molts gasos poden ser més pesants que l’aire
(com el cas del gas natural), i per tant tendeixen a acumular-se en les zones
inferiors.

3.2.2 Programa d’exercicis i simulacres

Un dels aspectes més importants en la implantació d’un manual d’autoprotecció és
la realització de simulacres d’emergència, assajant les tres categories establertes:
conat, parcial i general. En els simulacres periòdics, es procurarà la posada en
pràctica del pla d’alarma i l’evacuació total o parcial de l’establiment.

Per tant, dins del pla anual de prevenció ha d’establir-se la realització de simu-
lacres del pla d’emergència, que permeten corregir errors i comportaments
incorrectes.

Els simulacres posen de manifest quin és el tipus de resposta davant d’una
emergència, i per tant si les previsions del pla d’autoprotecció i les seves
actuacions i mitjans són correctes, o bé si s’han de millorar.
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Realització de simulacres

No és habitual realitzar
simulacres amb diferents graus
de gravetat d’una mateixa
emergència. Moltes vegades no
es defineix en quin punt concret
s’ha produït l’emergència.

Per regla general, l’únic tipus de simulacre que es porta a la pràctica és aquell
que es realitza en un moment determinat sense avisar, però un simulacre es pot
realitzar de maneres diferents:

• Simulacre avisant el personal afectat del dia i hora en què realitzarà.

• Simulacre avisant el personal afectat del dia però no de l’hora.

• Simulacre avisant el personal afectat de la setmana que es realitzarà.

• Simulacre sense avisar.

En el primer any de vigència del PAU, i dintre de l’àmbit de la implantació del
pla, es farà un simulacre i s’avisarà el personal afectat del dia i hora en què es
realitzarà.

El fet de poder realitzar un simulacre de quatre maneres diferents ens ajuda a fer
una formació determinada en el moment que creiem convenient.

És lògic que en una empresa on s’acaba d’implantar un pla d’autoprotecció i on,
fins aquest moment, els operaris no han tingut cap experiència prèvia en evacuació
o actuacions per lluitar contra una emergència, no realitzarem un simulacre sense
avisar. Per tant, potser convindrà realitzar un simulacre avisant tant del dia com
de l’hora, perquè l’objectiu en aquest cas és formar els treballadors del nou pla.

També ens podem trobar en el cas que en algunes empreses l’aturada del procés
productiu, o una aturada descoordinada de les seves diferents estacions de produc-
ció, pot fer perdre una gran quantitat de recursos i de diners. Per tant, el simulacre
convindrà realitzar-lo en una hora determinada i amb el coneixement de tots de
l’hora exacta.

Un altre cas típic de realització d’un simulacre avisant del dia i de l’hora és quan
volem comprovar el temps d’evacuació, les llums d’emergència, el comportament
cívic... a instal·lacions de pública concurrència en què, a causa de la seva
complexitat i per facilitar la gestió del públic, és convenient que, com a mínim, el
personal laboral estigui assabentat. En aquest tipus d’instal·lacions, es pot valorar
igualment informar els usuaris externs o el públic, per evitar situacions d’histèria i
pànic, si els paràmetres que es pretenen avaluar es poden comprovar perfectament
amb aquest tipus d’exercici.

A mesura que el personal va coneixent el pla d’autoprotecció i té més habilitats,
podem realitzar simulacres sense avisar de la setmana, del dia, ni de l’hora quan
es farà.

Els simulacres no cal que siguin de caràcter general i, per tant, que afectin tota
l’empresa; cosa habitual en la petita i mitjana empresa. A vegades és interessant
realitzar simulacres específics a la central de control d’emergències, en un sector
determinat de l’empresa amb un risc específic, o realitzar exercicis concrets per
als equips d’intervenció amb un tipus d’emergència determinat.
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El simulacre ens serveix per comprovar el funcionament correcte d’alguns mitjans
existents, com els de detecció i alarma o els que tenen a veure amb les comunica-
cions.

Els exercicis o simulacres també serveixen per formar els equips d’intervenció en
les funcions previstes per a ells en el pla d’autoprotecció, i també per veure com
actua el personal que hagi de ser evacuat o confinat en cas de necessitat.

Moltes vegades, els simulacres ens donen informació respecte de certes cir-
cumstàncies que no han estat tingudes en compte quan s’ha realitzat el pla
d’autoprotecció, o anomalies en el desenvolupament de les funcions que han de
realitzar els components dels equips d’intervenció.

Una acció habitual en qualsevol mena d’exercici o simulacre és el càlcul del temps
de qualsevol de les accions, per veure que aquestes es fan correctament, i cada
vegada, si és possible, amb menys temps.

A l’hora de plantejar un simulacre, hem de tenir en compte quin serà l’escenari
d’emergència, hem de preveure la zona afectada i el nivell d’activació del pla.
Tenir en compte els col·lectius d’usuaris que hi participaran, hem de preveure
actuacions generals de les diferents persones, quin serà el sistema d’avaluació
(observadors, documentació, informes de participants) o si es realitzarà un assaig
del simulacre (prova d’avisos).

Finalment, un cop realitzat el simulacre, l’empresa auditora o, si fos el cas, el
coordinador de riscos laborals de l’empresa, realitzarà un informe per tal d’indicar
les disfuncions trobades. Aquest informe es pot realitzar amb diferents formats i
continguts, però és recomanable que indiqui quins són els objectius principals del
simulacre, quin és el procés per poder dur a terme el simulacre, com ha sigut
el desenvolupament del simulacre cronològicament, a quines conclusions s’ha
arribat un cop analitzades les actuacions i resultats, i quines són les recomanacions
de millora.

Contingut genèric d’un informe de simulacre

• Objectius del simulacre. Serveix per indicar quins són els objectius principals del simulacre,
que generalment són identificar les mesures de millora en els aspectes tècnics i d’organització
per tal de controlar adequadament l’emergència.

• Metodologia. Ens indica quins passos s’han de realitzar per poder dur a terme el simulacre.

• Desenvolupament del simulacre. Aquí s’indiquen els successos produïts en l’execució del
simulacre, per ordre cronològic, un cop que hem posat en ordre totes les fitxes de seguiment
dels auditors de les diferents actuacions.

• Conclusions. Serveix per plasmar les coses que no s’han realitzat segons les indicacions
del pla d’autoprotecció de l’empresa, el temps total d’actuació, i també els defectes o no-
concrecions que pot tenir el mateix pla d’autoprotecció.

• Recomanacions. Indiquem les accions que cal emprendre per a la millora de l’actuació
davant d’una emergència.

Un cop finalitzat el simulacre i realitzat l’informe que l’avalua, és recomanable
realitzar una carta d’agraïment a tot el personal que hi ha participat, de manera
activa o passiva, en què s’indiqui que la seva realització era per millorar la
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Fitxa de seguiment comuna

Per regla general, els avaluadors
del simulacre tenen una única
fitxa de seguiment comuna,
encara que el seu lloc
d’observació sigui diferent i
complimentin potser només una
part de la fitxa.

Hi ha diverses maneres de
referir-se a l’informe
posterior al simulacre: “Fitxa
de seguiment”, “Fitxa
d’autoavaluació”, “Informe
d’autoavaluació”, “fitxa
d’avaluació” o “fitxa de
control” són expressions
sinònimes.

seguretat de tots els treballadors de l’empresa, i recalcant els punts que han generat
no-conformitats, i que cal millorar.

Cal insistir molt al personal de l’empresa que els diferents simulacres que es
puguin realitzar al llarg del temps només tenen com a objectiu vetllar per la
seguretat dels seus usuaris i de les pròpies instal·lacions.

És molt habitual que gran part de les persones que realitzen un simulacre no estigui
conscienciada de la seva importància i no segueixin, per desídia, al peu de la lletra
el que se li encomana en el pla d’autoprotecció. Per tant, com a prevencionistes,
hem d’informar i formar constantment per tal que això no passi.

Per norma general, la realització de simulacres ha de ser anual i, fins i tot,
les ordenances municipals obliguen en alguns casos a la realització d’aquests
simulacres amb la col·laboració dels serveis d’emergències externs, com els
bombers, el SEM i policia. Tanmateix, les molèsties que, sobretot en l’àmbit
urbà (principalment talls de trànsit i de pas de vianants), provoca un simulacre fa
que molt sovint, s’opti per fer simulacres parcials, que evitin parcialment o total
aquestes molèsties.

Realització de l’informe posterior al simulacre

El més important de fer un simulacre és poder detectar les àrees de millora en
l’execució dels procediments d’emergència o en els mateixos procediments, per
tal que s’actuï ràpidament i eficaç en cas d’una emergència real.

A Catalunya, és obligatori fer i comunicar a la plataforma HERMES l’informe,
anomenat Informe d’autoavaluació, després de fer cada simulacre. Aquest ha
d’incloure les accions de millores identificades i què caldrà implantar.

La realització dels informes sobre com ha anat el simulacre, es fa per part
d’auditors o tècnics de protecció civil o de prevenció de riscos laborals. De
manera genèrica, a partir d’ara, els anomenarem avaluadors.

Si el simulacre es realitza pensant que el personal no ha de conèixer prèviament
que es realitzarà, els avaluadors han d’intentar passar desapercebuts, perquè la
gent reaccioni en escoltar l’alarma, i no abans.

Per altra banda, és important que els avaluadors sàpiguen què han de controlar, per
això fan servir una fitxa d’avaluació. Però no tots els avaluadors han de controlar
necessàriament el mateix; per tant, el seguiment pot ser segmentat i dividir-se
les avaluacions. Així, les fitxes de seguiment d’un simulacre es poden dividir en
fitxes de control, en funció de les persones auditades; per exemple, per als següents
casos:

• Cap d’emergència.

• Caps i equips d’intervenció.

• Equips d’evacuació.
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• Resta de personal.

• Usuaris externs a l’activitat.

En la taula 3.4 podem veure un exemple de com pot ser una fitxa (única) de
seguiment del desenvolupament d’un simulacre.

Taula 3.4. Exemple de fitxa d’avaluació de simulacre

Avaluador (nom i cognoms):

Empresa auditada:

Data: ... /... /...

Hora d’inici prevista:

Ubicació:

Persona o grup controlat: Cap d’intervenció

Temps d’audició de l’alarma T0 =... hora ... minuts ... segons

Qualitat de l’audició: Bona Regular Dolenta

Temps d’arribada al lloc de l’emergència: T1 =... hora ... minuts ... segons
T =... minuts ... segons

Temps d’avaluació de l’emergència T2 =... hora ... minuts ... segons
T =... minuts ... segons

Temps que triga a donar instruccions: T3 =... hora ... minuts ... segons
T =... minuts ... segons

Quines instruccions dona? 1.
2.
3.
4.
...

S’han complert correctament les instruccions donades: 1. Sí No
2. Sí No
3. Sí No
4. Sí No
... Sí No

Quins són els mitjans de protecció que s’han utilitzat: 1.
2.
...

Quins són els mitjans d’actuació que s’han utilitzat: 1.
2.
...

Temps d’avís al centre de comunicació per a l’evacuació: T4 =... hora ... minuts ... segons
T =... minuts ... segons

Quin és el missatge?

Temps d’intervenció de l’equip: T5 =... hora ... minuts ... segons
T =... minuts ... segons

Temps d’arribada de l’equip d’intervenció al punt de reunió de
seguretat

T6 =... hora ... minuts ... segons
T =... minuts ... segons

Temps final de l’emergència: T7 =... hora ... minuts ... segons
T =... minuts ... segons

Observacions:

S’han d’intentar emplenar totes les dades de la fitxa d’actuació, encara que els
temps d’actuació siguin molt ràpids. Per això pot ser interessant dividir la tasca
entre els diferents informadors, que es situarien en diferents llocs de la intal·lació.



Emergències 69 Pla d’autoprotecció

Un pla no té efectivitat al
llarg del temps si no es va
actualitzant.

Aquests indicaran totes les anomalies o coses que es creguin relevants en l’apartat
d’observacions.

La mesura dels diferents temps en què es pot dividir l’emergència és un factor molt
important; per tant, cal que el personal que ha de fer l’auditoria porti cronòmetres.

Actualment, les empreses externes que realitzen serveis de prevenció i ofereixen la
possibilitat de gestionar i auditar simulacres, s’han especialitzat i donen un servei
força correcte, ja que tenen diferents fitxes de seguiment en funció de les persones
o grups que es volen estudiar durant el simulacre.

En cas de treball d’avaluadors en grup, es designarà un responsable d’entre ells
que -com a líder o cap o coordinador principal- farà un recull de les diferents fitxes
de control del simulacre i, un cop estudiades realitzarà un informe.

3.3 Manteniment del pla

El pla d’autoprotecció és un document que canvia al llarg del temps: quan es
modifiquin el procés de fabricació, les instal·lacions, els materials a treballar o els
mateixos treballadors. Cal preveure nous riscos que es puguin produir durant els
anys en la nostra empresa, i posar-hi els mitjans per tal que no es produeixin.

Un pla d’autoprotecció s’hauria de mantenir o actualitzar com a mínim un
cop a l’any; i, en tot cas, sempre que es modifiquin les instal·lacions de
l’empresa, que canviïn els processos productius, o després d’introduir altres
canvis que impliquin modificacions del contingut del pla.

Es poden millorar les condicions de seguretat amb la implantació de mesures
adients que potser en el seu moment no es van col·locar, ja sigui per un disseny
defectuós de la instal·lació, per males ampliacions, manca de mitjans de protecció,
o fins i tot per la realització d’un pla d’autoprotecció defectuós o poc ambiciós.

El nombre de persones que intervindran passivament o directament en el cas d’una
emergència, i les dades del personal dels equips d’intervenció, hidrants exteriors,
carrers o edificis annexos, poden variar al llarg del temps; per tant, també són un
motiu de modificació i actualització del pla d’autoprotecció.

La temporalitat de la producció d’algunes empreses fa que a vegades el nombre de
treballadors augmenti de forma considerable, amb la consegüent pèrdua d’espai,
entrada de treballadors no qualificats, desconeixement de les mesures de protecció.
Per això s’ha de preveure aquesta temporalitat en el pla d’autoprotecció, ja que ens
pot fer variar les rutes d’evacuació, o ampliar-ne la quantitat, o potser s’ha de donar
formació als nous treballadors en poc temps...

És molt important estar al cas de tots els canvis que es vagin produint dintre
de l’empresa, ja que d’una banda poden millorar la protecció i prevenció enfront
d’una emergència, i nosaltres no ho teníem previst, i d’una altra poden generar
pèrdua de confiança, i per tant haurem d’imposar noves mesures de seguretat.
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Cal estar en contacte amb el cap de personal per tal que s’informi de la formació
dels nous treballadors respecte a seguretat i primers auxilis. Moltes vegades ens
podem trobar que tenim treballadors que tenen una formació en aquests aspectes
per sobre de la resta, i per tant hauríem d’aprofitar-nos dels seus coneixements i
recollir-los en el pla d’autoprotecció, amb unes fitxes d’actuació específiques.

Diferències entre actualització i revisió

L’actualització fa referència a la modificació no substancial del PAU, com serien persones
de contacte 24 hores, telèfons o adreces d’e-mail.

La revisió afectaria dades que impliquen una nova homologació del PAU, com seria el
canvi del titular i/o representant del centre, canvis en la ubicació de la instal·lació, o els
canvis d’activitats empresarials.

A Catalunya, és obligat comunicar a la plataforma HERMES un Informe descrip-
tiu de les actuacions de manteniment del pla, cada quatre anys, amb la següent
informació:

1. Període al qual es fa referència.

2. Descripció de les actuacions referents a formació que s’han realitzat:

• Programa de formació realitzat (teòric i pràctic) i objectius d’aquest.

• Sistema de control utilitzat per comprovar que el personal ha assolit
els objectius plantejats en el programa de formació.

• Resum dels resultats obtinguts pel personal al llarg del programa de
formació (percentatge de personal que ha assolit els objectius).

• Valoració del programa de formació i possibles millores de futur.

3. Descripció de les actuacions referents a la informació als usuaris que s’han
realitzat:

• Sistema utilitzat per informar sobre els riscos que genera l’activitat, les
mesures a prendre en cas d’emergència i els mitjans perquè aquestes
mesures siguin efectives (punt/s de trobada, vies d’evacuació, zona/es
de confinament).

• Valoració que en fan d’aquest sistema els usuaris. Valoració d’aquest
sistema i possibles millores de futur.

4. Descripció de les actuacions referents als mitjans i recursos que s’han
realitzat:

• Criteris utilitzats per definir els mitjans i recursos necessaris.

• Com s’han gestionat els mitjans i recursos.

• Valoració de la gestió d’aquests i possibles millores de futur.

5. Descripció de les actuacions referents als simulacres que s’han realitzat:

• Llista de tots els simulacres realitzats durant aquest període.

• Descripció de com s’han introduït les accions de millora detectades en
els simulacres en el PAU.
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Conseqüències dels
incendis

La majoria d’empreses que tenen
una emergència general
provocada per un incendi
tanquen i no tornen a la seva
activitat.

• Descripció de com s’han introduït les accions de millora en simulacres
posteriors i si la valoració és positiva o no.

6. Prioritzar les millores de futur de cara al següent període quadriennal.

7. Resum-llistat de les actualitzacions del PAU que s’han realitzat al llarg
d’aquests quatre anys (si és el cas).

3.3.1 Manteniment dels plans d’emergències que no tenen la
categoria de pla d’autoprotecció

Més enllà de les característiques i gestió dels plans d’autoprotecció, què passa
amb els plans que no tenen l’obligació de ser registrats ni de complir amb les
especificacions de Protecció Civil?

La majoria dels plans d’emergència i plans d’autoprotecció s’externalitzen a
serveis de prevenció que no tenen res a veure amb l’empresa; per tant, no poden
aprofundir en tots els riscos, ja que els desconeixen.

Un altre efecte que provoca que el pla d’emergència el realitzi una empresa externa
és el baix coneixement i implicació per part de la direcció de l’empresa que
necessita el pla.

L’externalització de l’elaboració del pla d’emergències fa que perdi identitat,
ja que és impossible que unes persones externes coneguin tota la problemàtica de
l’empresa, tant física, com personal, fent que el plantejament de la implantació
del pla sigui idealista, sense ajustar-se a la realitat.

Un problema afegit a l’externalització de l’elaboració del pla d’emergències és que
moltes vegades els responsables de la realització del pla no coneixen els canvis
que es poden produir en el sistema productiu en diferents períodes de temps, i la
quantitat, variació i mobilitat dels usuaris.

Per finalitzar, cal dir que, encara que l’elaboració del pla d’emergències sigui
interna, no dona garanties de la seva implantació i manteniment, perquè depèn
molt dels responsables en prevenció implicats (comandaments operatius, tècnics
de PRL, delegats de prevenció) i de la importància que l’equip directiu doni al pla.

De fet, molts plans d’emergència no s’implanten al cent per cent per falta de
voluntat dels responsables de prevenció implicats, perquè els seus continguts no
són ben concrets i efectius, o bé pel desconeixement dels mateixos usuaris.

Molts plans d’emergències només estan pensats per fer front al risc d’incendi
interior. Potser serà el risc a considerar més important en la majoria de plans,
per la freqüència i conseqüències que pugui provocar, però segur que no és
l’únic risc, ja que dintre de qualsevol empresa pot haver-hi un accident greu,
un tall de subministrament elèctric (que segons en quins casos pot generar una
emergència)...
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Problemes en el
manteniment del pla

La falta de conscienciació dels
mateixos empresaris fa que

moltes vegades no es faci un
correcte manteniment del pla

d’emergències. D’altra banda,
també pot haver-hi una manca de

recursos de control per part de
l’Administració, que no té prou
volum d’inspectors per revisar

els plans i fer complir les normes.
I, d’altres, són els mateixos

treballadors designats els qui no
insisteixen en la seva

importància.

Freqüentment, els
responsables econòmics de
les empreses consideren la

prevenció com a una
despesa a evitar.

A vegades hi ha desconnexió entre els diferents apartats que engloben el pla
d’emergències, com és el cas de voler implantar mesures de protecció sense tenir
en compte l’avaluació de riscos, i fins i tot l’actuació que s’hauria de fer.

És habitual no proposar l’adequació de les mesures de protecció per lluitar amb
els riscos avaluats. Com tampoc no es preveu treballar en la prevenció, posant
mesures de control als riscos avaluats i a les seves causes.

Els empresaris solen realitzar el pla d’emergències bàsicament per dos motius.
El primer perquè, per tal de ser competitius i/o per exigència dels seus clients,
han d’estar dintre d’un sistema de qualitat (sigui ISO 9000, EFQM o d’altres),
i aquestes normatives els obliguen a tenir present la prevenció de riscos i la
realització d’un pla d’actuació en cas d’emergències. El segon és per complir
la Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre), que
insta l’empresari a realitzar una documentació respecte a la prevenció de la seva
empresa, que és similar a un pla d’autoprotecció bàsic.

Hem de tenir en compte que, al nostre país, la gran majoria d’empreses són petites
o mitjanes, i amb risc baix, cosa que fa que els empresaris no siguin conscients dels
efectes nocius sobre la productivitat de no observar i gestionar bé la prevenció de
riscos laborals. Perquè un altre problema és que els riscos financers derivats de
la falta de prevenció no se solen analitzar, tret que es produeixi una contingència;
per tant, aquests costos econòmics no solen estar ben contemplats pels empresaris.

D’altra banda, ens trobem amb el problema de l’administració, que no té prou
volum d’inspectors per comprovar de forma que les empreses compleixen les lleis
de prevenció i encara menys de fer sensibilització.

Els treballadors moltes vegades també col·laboren a fer que no s’implanti o es
mantingui correctament un pla d’emergències, bé per manca de coneixement o
per no contemplar la seguretat entre les seves prioritats personals. En aquest
sentit, els delegats de prevenció i els treballadors designats juguen un paper clau
en la involucració i sensibilització dels altres treballadors i en fer una gestió ferma
davants els empresaris, per tal que es faci una millora continuada del sistema de
prevenció d’emergències i es gestioni de manera òptima.

També tenim la problemàtica referent a la gestió d’implantació i, concretament,
en la impartició de la informació i formació dels treballadors, que hauria de ser:

• dintre de la jornada laboral, i, si és possible dintre del seu horari habitual,
per facilitar l’assistència obligada de tots els empleats.

• específica del seu centre de treball o de l’àrea d’activitat en què treballa
dintre de l’empresa.

• professional, amb formadors i material didàctic atractiu.
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3.4 Alguns aspectes per millorar els nostres plans

Per tal de millorar un pla d’autoprotecció o un pla d’emergències, hem de tenir en
compte diferents consideracions, tant en el contingut com en la seva elaboració i
posterior implantació.

Per tant, quan detectem un risc, haurem d’estudiar les causes i conseqüències, i
quines podrien ser les mesures de control i les de protecció, així com la concreció
de les instruccions, per tal d’actuar en prevenció i també en el cas de produir-se
una emergència generada pel risc avaluat.

És important que tot el personal sàpiga què ha de fer; per tant, hem de saber
quines serien les funcions bàsiques de tot el personal en cas d’una situació
d’emergència, deixant a la direcció de l’activitat l’organització i la concreció de les
instruccions; ja que ells coneixen més exactament les actituds i habilitats dels seus
treballadors, i les bondats i deficiències de la seva empresa, per tant poden assignar
d’una forma més coherent les fitxes d’actuació, encara que el prevencionista pot
indicar quines podrien ser.

Un altre punt a tenir en compte si volem millorar els resultats d’un PAU o d’un pla
d’emergències és la involucració de la direcció i alts càrrecs des del moment que
es considera que s’ha de realitzar aquest document. D’aquesta manera coneixeran
amb profunditat la natura dels riscos als quals estan exposats, i per tant podran
prendre decisions adequades en l’organització i resposta del personal enfront d’una
situació de risc o emergència.

Aquest coneixement del PAU o del pla d’emergències, per part de l’alta direcció,
facilita que aquesta sigui més receptiva a realitzar les millores necessàries en
prevenció, i que prioritzi encertadament les activitats encaminades al control i
protecció dels riscos.

Un altre aspecte que hem de vigilar són els centres d’activitats on es contracten
o subcontracten personal d’altres empreses amb un grau de mobilitat molt gran,
que pot arribar fins i tot a treballar únicament uns pocs dies al mes, com és el cas
de les hostesses. Això fa que hi hagi el risc que el personal laboral no conegui el
lloc de treball, i estigui desvinculat de qualsevol operatiu d’emergència. Aquí la
repetició de les informacions, la conscienciació de la importància de la seguretat
en general i el dinamisme de la cartelleria d’informació del centre en cas d’emer-
gències, esdevenen factors rellevants per evitat l’alienació d’aquests treballadors
vers els procediments i les actuacions per evitar les situacions d’emergències i, si
escau, actuar davant d’elles.

En cas d’una situació de risc, les solucions i respostes senzilles són les que tenen
més possibilitats de poder-se dur a terme. Així doncs, cal ser pràctics i realitzar
el text del nostre document de forma entenedora i clara, sense ambigüitats, i que
les accions i actuacions a emprendre siguin fàcils de dur a terme.
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