
Eines per fer un pla
d’emergències
Gabriel Vera Ortega

Emergències





Emergències Eines per fer un pla d’emergències

Índex

Introducció 5

Resultats d’aprenentatge 7

1 Nivell de risc intrínsec i càrrega de foc ponderada i corregida 9
1.1 Determinació del nivell de risc intrínsec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.1.1 Càlcul de la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, pel mètode de les masses
d’un sector d’incendi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.1.2 Càlcul de la densitat de càrrega de foc pel mètode de la superfície . . . . . . . . . . . 17
1.2 Càlcul de la densitat de càrrega de foc general, ponderada i corregida, d’un edifici . . . . . . . 20
1.3 Càlcul de la densitat de càrrega de foc general, ponderada i corregida, d’un establiment

industrial amb més d’un edifici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2 Edició de plànols. QCad 25
2.1 Interpretació de plànols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2 Conceptes bàsics del programa de disseny QCad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.2.1 Entorn QCad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.2.2 Comandaments segons la barra de menús . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3 Com fer el pla d’emergències. Un cas pràctic. 41
3.1 Pla d’emergències bàsic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.2 Confecció del Pla d’emergències: un cas pràctic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.2.1 Índex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.2.2 Capítol 1. Identificació dels titulars i de l’emplaçament de l’activitat . . . . . . . . . . 47
3.2.3 Capítol 2. Descripció detallada de l’activitat i del medi físic en què es desenvolupa . . 49
3.2.4 Capítol 3. Inventari, anàlisi i avaluació de riscos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.2.5 Capítol 4. Inventari i descripció de les mesures i mitjans d’emergències . . . . . . . . 57
3.2.6 Capítol 5. Programa de manteniment de les instal·lacions . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.2.7 Capítol 6. Identificació i classificació de les emergències . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.2.8 Capítol 7. Integració del pla d’emergències en altres d’àmbit superior . . . . . . . . . 82
3.2.9 Capítol 8. Implantació del pla d’emergències . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3.2.10 Capítol 9. Manteniment de l’eficàcia i actualització del pla d’emergències . . . . . . . 85
3.2.11 Annexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87





Emergències 5 Eines per fer un pla d’emergències

Introducció

Depenent del tipus de pla d’emergències que s’hagi de fer, serà necessari realitzar
alguna mena de càlcul o fer-ne algun tipus de dibuix.

Els establiments industrials, amb poques excepcions, estan obligats a calcular el
nivell de risc intrínsec a l’hora de preparar el seu pla d’autoprotecció. El mètode
que ens recomana el Reglament de seguretat contra incendis en establiments
industrials (RSCIEI) es basa en el càlcul de la densitat de la càrrega de foc
ponderada i corregida. Es poden utilitzar altres mètodes sempre que es justifiqui
adequadament en el projecte o pla d’autoprotecció, però no és habitual.

Un pla d’autoprotecció ha d’incloure l’inventari dels mitjans d’autoprotecció
contra incendis, el recorregut d’evacuació, la diferenciació de sectors, la situació
de quadres elèctrics, etc., per escrit i també de manera gràfica, a partir d’un plànol
o més.

Un prevencionista, en teoria, no cal que tingui coneixements de dibuix tècnic en
arquitectura, ni de realització de plànols. En principi, pot delegar aquestes feines
a un projectista seguint les indicacions especificades, però això és cada vegada
menys habitual.

En petites i mitjanes empreses, el prevencionista freqüentment ha de compatibi-
litzar la seva tasca amb altres feines. La necessitat de conèixer el dibuix assistit
per ordinador CAD pot ser relativa, però per a un professional que es dediqui a
temps complet a la prevenció el coneixement de les eines informàtiques per a les
modificacions de plànols és un valor afegit.

De plans d’emergències n’hi ha molts tipus, i es fan adaptats a les necessitats de
les diferents empreses, per tant qualsevol persona que vulgui ser prevencionista o
que ho sigui però es vulgui especialitzar en l’elaboració de plans d’emergència
ha d’intentar veure’n i llegir-ne el màxim nombre possible, per tal d’ampliar
horitzons i fer-se l’esquema més adequat per a cada situació.

A l’apartat “Nivell de risc intrínsec i càrrega de foc ponderada i corregida”
veurem com es pot trobar el nivell de risc intrínsec d’incendi d’una activitat
mitjançant el càlcul de la densitat de càrrega de foc ponderada i corregida, i
tenint en compte les diferents fórmules que es poden utilitzar i com es poden
interrelacionar segons les circumstàncies de l’empresa. Aquest nucli d’activitat
està destinat a potenciar el càlcul matemàtic dels riscos intrínsecs d’incendi; per
tant, s’han d’intentar entendre les fórmules, treballar amb les taules dels annexos
de l’RSCIEI que trobareu al web i fer els càlculs matemàtics amb una calculadora.

A l’apartat “Edició de plànols. QCad” s’analitzen els coneixements i tècniques
de dibuix que ha de dominar un prevencionista, a més ens introduirem en el món
del disseny assistit per ordinador mitjançant el programa QCad que hi ha en el
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Linkat, per tal de fer-nos una idea de com funciona un programa de dibuix en
dues dimensions. Us ha de servir per endinsar-vos en el món del dibuix mitjançant
eines CAD; per tant, heu d’executar el Linkat i utilitzar l’aplicació de dibuix QCat
seguint les instruccions i utilitzant l’assistent d’ajuda del mateix programa.

Finalment, en l’apartat “Com fer el pla d’emergències. Un cas pràctic” veurem
un esquema de pla d’emergència bàsic i un exemple de pla d’emergència més
complet, que us pot servir de guia per confeccionar els casos reals que us podeu
trobar a la vostra vida professional.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat, cal que feu els exercicis d’autoavaluació
i les activitats proposades. En cas de dubte, podeu preguntar al fòrum de
l’assignatura, ja que així us podran ajudar els vostres companys o el professor.
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Resultats d’aprenentatge

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

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

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

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

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

• Determinar la informació necessària i les accions que s’han de dur a
terme en un simulacre d’emergència, evacuació o incendi, segons el tipus
d’emergència i les persones afectades, a partir de procediments establerts
de simulacre.

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

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

• Determinar les accions, la seqüència, la senyalització, la comunicació a
entitats externes i les activitats d’entrenament dels plans de lluita contra
incendis, a partir de procediments i protocols establerts.
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Podeu consultar l’RD
2267/2004 a la secció
“Annexos” del web del
mòdul.

Podeu consultar la
Normativa bàsica
d’autoprotecció (NBA), a
la secció “Annexos” de
l’apartat.

1. Nivell de risc intrínsec i càrrega de foc ponderada i corregida

El nivell de risc intrínsec d’incendi en un establiment és un valor que el Reglament
de seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI), RD 2267/2004,
de 3 de desembre ens obliga a controlar. Aquest nivell de risc s’ha de determinar
en tots els establiments industrials, amb les excepcions previstes. Aquest valor
ens portarà a decidir si la instal·lació és compatible amb els processos industrials
que s´hi duran a terme.

Podem calcular també el nivell de risc intrínsec per a establiments no industrials
i, encara que no tindrà cap efecte per limitar l’activitat de l’empresa, sí que és una
bona eina per prendre decisions per disposar de mitjans de seguretat, de prevenció
i de lluita contra incendis.

Per determinar el nivell de risc intrínsec, primer hem de conèixer la càrrega
de foc ponderada i corregida de l’empresa.

Per calcular la càrrega de foc ponderada i corregida podem utilitzar fórmules a
partir de les masses dels productes combustibles, fórmules a partir de la superfície
i/o volum que ocupen les activitats amb cert tipus de combustibles.

1.1 Determinació del nivell de risc intrínsec

Qualsevol activitat industrial que hagi d’aplicar l’RSCIEI, ha de calcular el nivell
de risc de cada sector i de la totalitat de l’establiment.

Què s’entén per sector d’un establiment?

Segons l’Annex I del Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials,
que tracta la caracterització dels establiments industrials en relació amb la seguretat contra
incendis, en el cas dels establiments ubicats dintre d’un edifici considerem com a sector
d’incendi els espais que estan aïllats per elements resistents al foc durant el temps que
està establert en cada cas. A més, segons el tipus d’establiment i el risc intrínsec calculat
en cada sector, aquest sector no pot superar unes dimensions determinades. Per contra,
considerem que els establiments que desenvolupen la seva activitat en espais oberts sota
una estructura de cobertura parcial o total tenen un únic sector o àrea d’incendi, que és la
totalitat del seu perímetre.

Depenent del nivell de risc d’incendi i del tipus d’establiment, els elements
estructurals portats, les cobertes, les mitgeres i els mitjans d’autoprotecció han
de complir uns mínims, per tal que es puguin comportar correctament en cas
d’incendi.
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Càlcul de càrrega

És pot calcular la càrrega de foc
segons l’RSCIEI amb el mètode

de les masses o amb el mètode
de la densitat de càrrega de foc

de cada procés.

El nivell de risc intrínsec d’incendi es defineix pel grau de probabilitat i
perillositat que pot tenir un sector o edifici segons els tipus de combustibles
que contingui.

Segons la densitat de càrrega de foc, podem considerar fins a vuit nivells de risc
intrínsec (taula 1.1). Aquests nivells estan dividits en tres grans grups: risc baix
amb un nivell de risc 1 i 2, risc mitjà amb uns nivells de risc 3, 4 i 5, i risc alt amb
uns nivells de risc 6, 7 i 8.

Taula 1.1. Nivell de risc intrínsec d’incendi (taula 1.3 de l’annex 1 de l’RSCIEI)

Nivel de risc intrinsec Densitat de càrrega de foc ponderada i corregida

Mcal/m2 MJ/m2

Baix 1 Qs ≤ 100 Qs ≤ 425

2 100 < Qs ≤ 200 425 < Qs ≤ 850

Mitjà 3 200 < Qs ≤ 300 850 < Qs ≤ 1.275

4 300 < Qs ≤ 400 1.275 < Qs ≤ 1.700

5 400 < Qs ≤ 800 1.700 < Qs ≤ 3.400

Alt 6 800 < Qs ≤ 1.600 3.400 < Qs ≤ 6.800

7 1.600 < Qs ≤ 3.200 6.800 < Qs ≤ 13.600

8 3.200 < Qs 13.600 < Qs

La densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, té com a unitats megajoules
partits per metre quadrat (MJ/m2) o megacalories partides per metre quadrat
(Mcal/m2).

L’RSCIEI preveu dos mètodes per calcular la densitat de càrrega de foc d’un sector
d’incendi:

• El primer l’anomenem el mètode de les masses, ja que obtenim el resultat
a partir de la massa de cada un dels combustibles que ens podem trobar en
aquella àrea.

• El segon l’anomenem el mètode de les superfícies.

L’RSCIEI també preveu que s’utilitzin altres mètodes per a l’avaluació del risc
intrínsec, però, en aquest cas, en el projecte s’ha de justificar el mètode emprat. Un
d’aquests mètodes és el mètode AQR. Aquesta sigla significa ‘anàlisi quantitativa
de risc’, i és molt utilitzada per a l’avaluació de riscos en les indústries químiques.

Depenent del nivell de risc intrínsec, la configuració i la ubicació, els establiments
industrials tenen uns requisits constructius. Tots aquests requisits els podem
trobar en l’annex 2 del Reglament de seguretat contra incendis en establiments
industrials. Un exemple el podem trobar en la taula 2.1 sobre la màxima superfície
construïda admissible per a cada sector d’incendi de l’annex esmentat, que a partir
del nivell de risc intrínsec i de la configuració de l’establiment industrial (A, B o C)
ens diu quines dimensions pot arribar a tenir un sector d’incendi (a més, preveu les
excepcions tenint en compte les mesures de protecció contra incendis instal·lades).
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El mètode de les masses és
el mètode més exacte, però
es fa difícil d’obtenir-ne
totes les dades.

Moltes vegades les empreses incompleixen les normes sobre les dimensions dels
sectors d’incendi depenent del nivell de risc intrínsec, ja que no es preveuen fins
que no es fa un pla d’autoprotecció o bé les instal·lacions es van construir sense
pensar en el seu contingut i en el nivell de risc intrínsec que tindria. Per tant, és
un punt importat que cal verificar quan fem una avaluació a l’empresa.

Fins i tot l’estabilitat al foc dels elements estructurals portats, depenen del nivell
de risc intrínsec de l’activitat i de la configuració del mateix edifici (vegeu la
taula 2.2 de l’annex 2 de l’RSCIEI). En aquest cas ens hauria d’assessorar un
arquitecte per esbrinar quina és l’estabilitat de les estructures de l’empresa. Si
aquesta estabilitat no és correcta respecte al nivell de risc intrínsec, només es
poden fer dues coses, que en general l’empresari no vol fer: o reduir la càrrega
de foc i, per tant, reduir la quantitat de materials combustibles (generalment fruit
de la producció industrial de l’empresa o del seu emmagatzematge), o traslladar
l’activitat a un altre establiment que compleixi les condicions estructurals.

Les cobertes de l’establiment també depenen del nivell de risc d’incendi i del
tipus de configuració de l’establiment. Com es pot veure en les taules 2.3 i 2.4 de
l’annex 2 de l’RSCIEI.

La resistència al foc dels murs que divideixen l’edifici d’un establiment respecte
a un altre depèn del nivell de risc intrínsec i de si la seva funció és de càrrega o
no.

Així, doncs, si volem conèixer la resistència al foc dels diferents elements
delimitadors de l’establiment industrial i les restriccions en dimensions, entre
altres coses hem d’anar a consultar l’annex 2 de l’RSCIEI.

1.1.1 Càlcul de la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida,
pel mètode de les masses d’un sector d’incendi

És el mètode més exacte, però que menys s’utilitza, atesa la complexitat que
pot comportar conèixer la massa (quilograms) de cadascun dels combustibles,
incloent-hi els materials constructius, si fos el cas, de la zona. Un exemple
d’aquesta complexitat pot ser una taula amb la superfície de fusta i les potes d’acer:
en aquest cas la fusta és combustible i, per tant, hauríem de desmuntar-la i pesar-
la per saber el pes. Si fem el mateix amb prestatgeries, cortines i altres elements
combustibles, pot arribar a ser una feina feixuga i complicada, i fins i tot en alguns
casos impossible.

El mètode de les masses és aconsellable per a magatzems de materials específics,
on no hi hagi una gran varietat de materials combustibles.

La fórmula que s’ha d’utilitzar en el càlcul de la càrrega de foc ponderada i
corregida mitjançat el mètode de les masses és la següent:

Qs =

∑i
1Gi · qi · Ci

A
·Ra
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En què:

• Qs és la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector o àrea
d’incendi (MJ/m2 oMcal/m2). És més habitual treballar amb megacalories
partides per metres quadrats, Mcal/m2.

• Gi és la massa de cada un dels combustibles (i) que hi ha al sector o àrea d’in-
cendi, incloent-hi els materials constructius combustibles (quilograms).

• qi és el poder calorífic de cada un dels combustibles (i) que hi ha al sector
d’incendi (MJ/kg o Mcal/kg). El podem trobar en la taula 1.2. Poder
calorífic de diverses substàncies (q i = Q s).

• Ci és el coeficient que pondera el grau de perillositat per combustibilitat de
cada un dels combustibles (i) que hi ha al sector d’incendi (adimensional).
El coeficient de perillositat per combustibilitat el trobem en la taula 1.4.

• Ra és el coeficient que corregeix el grau de perillositat per activació inherent
a l’activitat industrial que es desenvolupa al sector d’incendi, producció,
muntatge, transformació, reparació, emmagatzematge... (adimensional).
El risc d’activació el podem trobar en la taula 1.3, i en aquest cas en les
columnes de fabricació i venda.

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

Abans d’aplicar la fórmula hem de recopilar totes les dades, consultant l’RSIEI o
documents tècnics.

qi: poder calorífic dels combustibles

A la taula 1.2 podem trobar quantes megacalories o megajoules pot tenir un
producte per cada quilogram (En la taula original de l’RSCIEI els noms de
les activitats estan en ordre alfabètic, en aquest exemple hem fet la mateixa
correlació encara que en aquest cas no estiguin en ordre. Mentre que a la taula
de l’RSCIEI podem trobar moltes més substàncies, però no hi són totes les
substàncies conegudes. Així, doncs, podem dir que és una bona guia però sempre
serà incompleta -cal buscar les propietats dels productes per separat, en cas de no
trobar-les-).

Ra: risc d’activació d’incendi associat

El risc d’activació d’incendi és el coeficient que corregeix el grau de
perillositat per activació, segons el risc estimat a l’activitat industrial que
es porta a terme al sector d’incendi.
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Taula 1.2. Poder calorífic de diver-
ses substàncies (taula 1.4 de l’annex 1
de l’RSCIEI)

Producte MJ/kg Mcal/kg

Oli de cotó 37,2 9

Oli de creosota 37,2 9

Oli de lli 37,2 9

Oli mineral 42 10

Oli d’oliva 42 10

Oli de parafina 42 10

Acetaldehid 25,1 6

Acetamida 21 5

Acetat d’amil 33,5 8

Acetat de polivinil 21 5

Acetona 29,3 7

Valor de Ra quan tenim més d’un combustible

Quan hi ha diverses activitats o elements en un mateix sector, es pren com ha factor de
risc d’activació (Ra) el de l’activitat amb més risc d’activació, sempre que aquesta ocupi
com a mínim un 10% de la superfície del sector o àrea d’incendi.

Taula 1.3. Valors de densitat de càrrega de foc mitjana de diversos processos industrials, d’emmagatze-
matge de productes per cada risc d’activació associat a l’activitat, Ra (taula 1.2 de l’annex 1 de l’RSCIEI)

Activitat Fabricació i venda Emmagatzematge

Qs Ra qv Ra

MJ/m2 Mcal/m2 MJ/m3 Mcal/m3

Adobs
químics

200 48 1,5 200 48 1,0

Olis comes-
tibles

1.000 240 2,0 18.900 4.543 2,0

Olis comes-
tibles,
expedició

900 216 1,5 18.900 4.543 2,0

Olis:
mineral,
vegetal i
animal

1.000 240 2,0 18.900 4.543 2,0

Acer 40 10 1,0 - - -

Acer,
agulles d’

200 48 1,0 - - -

Acetilè,
omplir
ampolles

700 168 1,5 - - -

Àcid
carbònic

40 10 1,0 - - -

Àcids
inorgànics

80 19 1,0 - - -

Acumuladors 400 96 1,5 800 192 1,5

Acumuladors
d’expedició

800 192 1,5 - - -

A la taula completa del RSCIEI, els noms de les activitats estan en ordre alfabètic.
La taula 1.3 n’és un extracte i hem fet la mateixa correlació, encara que en
aquest cas no estiguin en ordre. A la taula de l’RSCIEI podem trobar moltes
activitats asociades a productes químics, encara que no hi són totes les substàncies
conegudes.
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Observeu a la taula 1.3, que el risc d’activació (Ra) d’una activitat o producte no
ha de ser necessàriament igual en fabricació i venda que en emmagatzematge.

A l’hora de cercar una activitat en la taula 1.2 de l’annex 1 de l’RSCIEI hem
de contemplar que una mateixa activitat es pot anomenar de diferents maneres,
i que, si bé generalment en els llistats d’activitats com aquest cada activitat ve
esmentada un cop i hem d’assignar-la de manera inequívoca, hi ha algun cas que
podria haver dubtes, i pot haver diferències d’opinió en la seva assignació. En cas
de dubtar entre dues o més activitats, sempre agafarem la que tingui més densitat
de càrrega de foc.

Exemple de la correcta elecció de l’activitat

Pot ser que no trobem fàcilent l’activitat al llistat amb el nom que nosaltres tenim al cap.
Això ens porta a buscar una activitat que s’hi assembli per tal de poder-hi donar un valor
coherent amb la densitat de càrrega de foc i el risc d’activació.

Sempre hem de referenciar-nos a la realitat de l’empresa. D’altra banda, podem hem de
cercar la documetnació legal de l’empresa per contractar l’activitats declarada de la mateixa,
que també en pots orientar per a definir l’activitat que hem de relacionar per determinar la
seva densitat de càrrga de foc.

Per exemple, observeu que a la taula 1.2 de l’annex 1 de l’RSCIEI no hi figuren els bars
(entesos com al locals que serveixen begudes que habitualment es prenen davant del
taulell). Si anem al document oficial de Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques
(CNAE), trobarem segurament aquest establiment en un d’aquest dos epígrafs:

• 5610 Restaurants i establiments de menjars

• 5629 Altres serveis de menjars

El CNAE de l’empresa ens ajudarà a determinar en quina activitat del RSCIEI enquadrem
l’establiment, ja que si bé el nom “bar” no hi figura, sí figura “restaurantes”.

Així podem determinar amb seguretat que és l’activtat “restaurantes” la que farem servir de
referència.

Ci: coeficient de perillositat per combustibilitat

En la taula 1.4 podem trobar els valors del coeficient de perillositat per combusti-
bilitat (Ci) que ens dóna l’RSCIEI.

Taula 1.4. Grau de perillositat dels combustibles (taula 1.1 de l’annex 1 de l’RSCIEI)

Perillositat Valor coef. Descripció

Alta Ci = 1,6 Líquids classificats com a classe A en la ITC MIE-APQ1.
Líquids classificats com a subclasse B1 en la ITC MIE-APQ1.
Sòlids capaços d’iniciar la combustió a una temperatura inferior a
100 °C.
Productes que poden formar barreges explosives amb l’aire a
temperatura ambient.
Productes que poden iniciar combustió espontània amb l’aire a
temperatura ambient.

Mitjana Ci = 1,3 Líquids classificats com a subclasse B2 en la ITC MIE-APQ1.
Líquids classificats com a classe C en la ITC MIE-APQ1.
Sòlids que comencen la ignició a temperatura compresa entre 100
°C i 200 °C.
Sòlids que emeten gasos inflamables.
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Punt d’ignició, punt
d’inflamació i punt d’incendi
són conceptes sinònims.

Resultats del càlcul de
càrrega de foc

En el cas que tinguem diferents
sectors d’incendi, hem de tenir
en compte els decimals del
resultat fins que calculem la
càrrega de foc total, encara que
en la presentació dels resultats
podem arrodonir-lo, i el podem
deixar sense decimals.

Taula 1.4 (continuació)

Perillositat Valor coef. Descripció

Baixa Ci = 1,0 Líquids classificats com a classe D en la ITC MIE-APQ1.
Sòlids que comencen la ignició a una temperatura superior a 200
°C.

La taula fa referència a l’instrucció tècnica complementària MIE APQ-1, que la
trobem al Reial decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Emmagatzematge de Productes Químics i llurs instruccions tècniques comple-
mentàries MIE APQ 0 a 10).

La taula 1.4 fa referència al punt d’ignició de diferents productes. Al RSCIEI
no trobem cap més informació sobre el punt d’ignició -també anomenat punt
d’inflamació- dels productes, que els haurem de cercar en d’altres referències. A
la taula 1.5 exposem el punt d’ignició d’alguns productes extrets de la ITC MIE-
APQ1 perquè ens serveixin de guia.

Taula 1.5. Punt d’inflamació d’alguns productes

Productes Punt d’ignició
(°C)

Descripció Grau de
perillositat

Valor C i

Gasolina -39 Líquid classificat com a
subclasse B1 en la ITC
MIE-APQ1.

Alt 1,6

Alcohol etílic 18

Acetona -18

Benzol 11

Aiguarràs 35 Líquid classificat com a
subclasse B2 en la ITC
MIE-APQ1.

Mitjà 1,3

Alcohol etílic 18 Líquid classificat com a classe
C en la ITC MIE-APQ1.

Fusta de pi 225 Sòlids que comencen la ignició
a una temperatura superior a
200 °C

Baix 1,0

Paper prensat 230

Polietilè 340

Poliamida 420

Poliester 345

Glicerina 160 Líquid classificat com a classe
D en la ITC MIE-APQ1.

Oli lubricant 149-232

Per altres casos, haurem d’anar a buscar les característiques dels materials
combustibles que estiguin en un sector d’incendi per calcular la càrrega de foc.

Exemple d’aplicació del mètode de les masses

Ens trobem en una nau industrial que té un petit magatzem de 100 m2, amb una resistència
i aïllament respecte al foc, i integritat contra el pas de les flames i dels gasos, suficient
per considerar-lo un sector d’incendi. La quantitat màxima dels materials combustibles
que podem trobar a l’interior són els següents: 1 tona de carbó i 300 litres d’oli mineral.
Calculeu la densitat de càrrega de foc ponderada i corregida (Mcal/m2) i el nivell de risc
intrínsec d’aquest sector:
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• L’enunciat ens dóna la massa (Gi ) dels dos productes combustibles. En cas que estiguin
físicament en l’establiment, encara que hi hagués poca quantitat dels combustibles, hauríem
de posar la quantitat màxima i tots els productes combustibles que l’empresa té en aquest
àrea.

• El poder calorífic (qi ) el trobem en la taula 1.6, valor per al carbó de 7,5 Mcal/kg, i per a l’oli
mineral de 10 Mcal/kg (la densitat de l’oli mineral és de 0,92).

Taula 1.6. Poder calorífic del carbó i
de l’oli mineral (taula 1.4 de l’annex 1 de
l’RSCIEI)

Producte MJ/kg Mcal/kg

Carbó 31,4 7,5

Oli mineral 42 10

• La densitat de l’oli mineral és de 0,92 (consulteu els llibres o enciclopèdies que ens donin el
valor de la densitat d’aquest producte).

• El coeficient de perillositat per combustibilitat (C i ) és el valor que segurament costarà més
de trobar, ja que en la taula 1.1 de l’annex 1 de l’RSCIEI no s’especifiquen bé els productes i
haurem de consultar altres documents. Com que el carbó és un material sòlid que comença
la ignició a una temperatura superior a 200 °C, el coeficient de perillositat per combustibilitat
és baix i, per tant, té un valor d’1. En el cas de l’oli mineral, com que té un punt d’inflamació
entre 149 i 232 °C, està classificat segons la ITC MIE-APQ1 com a líquid de classe D (punt
d’inflamació superior a 100 °C), i el coeficient de perillositat per combustibilitat és baix i també
té un valor d’1.

• El risc d’activació (Ra) dels dos productes el podem trobar en la taula 1.7. En aquest cas,
la dificultat rau en el fet que un mateix producte pot tenir Ra diferent si està pensat per a
la fabricació i venda o si està pensat per a l’emmagatzematge. Tal com diu l’enunciat, els
dos productes estan emmagatzemats, per tant hem de consultar l’Ra de la columna més a la
dreta. Tant l’oli mineral com el carbó ens donen que el risc d’activació és igual a 2, per tant,
per posar-ne el valor no hem de discernir si el que té un Ra més gran ocupa el 10% o més de
l’espai.

Taula 1.7. Risc d’activació associat del carbó i l’oli mineral extret de la taula 1.2 de l’annex 1
de l’RSCIEI

Activitat Fabricació i venda Emmagatzematge

Qs Ra qv Ra

MJ/m2 Mcal/m2 MJ/m3 Mcal/m3

Carbó - - - 10.500 2.524 2,0

Olis:
mineral,
vegetal i
animal

1.000 240 2,0 18.900 4.543 2,0

Qs =

∑i
1 Gi · qi · Ci

A
·Ra

Qmagatzem =
(1 Tn·1.000 Kg/Tn·7,5 Mcal/Kg·1)+(300 l·0,92 Kg/l·10 Mcal/Kg·1)

100 m2 · 2

Qmagatzem = 205.2 Mcal/m2 ≈ 205 Mcal/m2

• Amb el resultat de la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, podem trobar el nivell
de risc intrínsec del sector d’incendi segons la taula 1.8.

Taula 1.8. Nivell de risc intrínsec d’incendi 3, extret de la taula 1.3 de l’annex 1 de l’RSCIEI

Nivell de risc intrínsec Densitat de càrrega de foc
ponderada i corregida

Mcal/m2 MJ/m2

Mitjà 3 200 < Qs ≤ 300 850 < Qs ≤ 1.275
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Podeu consultar el Reial
decret 656/2017, de 23 de
juny, pel qual s’aprova el
Reglament
d’emmagatzemament de
productes químics i les
seves instruccions
tècniques
complementàries MIE
APQ 0 a 10 a la secció
“Annexos” del web del
mòdul.

Per seguir aquests
exemples, repreneu la
taula 1.3, taula 1.4 i taula
1.5 del punt anterior.

Segons si la càrrega de foc
és en producció o
emmagatzematge, la
fórmula de la densitat de
càrrega de foc varia.

Tenim una densitat de càrrega de foc ponderada i corregida de 205 Mcal/mˆ2. En la taula
podem comprovar que un nivell de risc intrínsec mitjà de 3 està entre els valors (200 <
Qs ≤ 300) Mcal/ mˆ2, per tant ja tenim el resultat.

Quan calculem la càrrega de foc ponderada i corregida d’un sector d’incendi,
podem arrodonir el resultat, ja que en la taula 1.3 de l’RSCIEI, “Nivell de risc
intrínsec d’incendi”, els valors que indiquen en quin nivell som no porten decimals
(si posteriorment s’ha de calcular la densitat de càrrega de foc total de diferents
sectors, és convenient deixar dos decimals).

1.1.2 Càlcul de la densitat de càrrega de foc pel mètode de la
superfície

El mètode de la superfície de càrrega de foc de cada procés és una variant
del mètode de les masses. Aquí la massa de cada element la substituïm per
la superfície de cada zona amb procés diferent, i el poder calorífic de cada
combustible és substituït per la densitat de càrrega de foc dels diferents processos.

Podem dir que aquest mètode és el més utilitzat a l’hora de valorar la densitat
de càrrega de foc d’un sector d’incendi, bàsicament perquè és força més senzill
saber la superfície o el volum que ocupa una activitat dins d’un sector que no pas
esbrinar la massa que té cada un dels combustibles d’aquest sector.

A efectes de càlcul, no es comptabilitzen dipòsits, o acumulació de materials
o productes reunits per a la manutenció dels processos productius de muntat-
ge, transformació o reparació, o resultants d’aquests processos, si el consum
o producció és diari i constitueixen l’anomenat magatzem de dia. Aquests
materials o productes es consideren incorporats al procés productiu de muntatge,
transformació, reparació..., en què s’utilitzin o del qual procedeixin.

En el mètode de la densitat de càrrega de foc de cada procés, es poden utilitzar
dues fórmules, depenent de si estem en una activitat de producció, transformació o
reparació, o si estem en zones d’emmagatzematge. Les fórmules són les següents:

a) Càlcul de la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector
d’incendi en activitats de producció, transformació, reparació o qualsevol
altra de diferent de l’emmagatzematge:

La fórmula que s’utilitza per calcular la densitat de càrrega de foc ponderada i
corregida pel mètode de les superfícies (no emmagatzematge) és la següent:

Qs =

∑i
1 qsi · Si · Ci

A
·Ra

En què:

• Qs és la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector o
àrea d’incendi (MJ/m 2 o Mcal/m 2). És més habitual treballar amb
megacalories dividides per metre quadrat (Mcal/m2).
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Càrrega de foc

La diferència entre la densitat de
càrrega de foc entre producció i

emmagatzematge és que la
primera està calculada per a m2 i

la segona, per a m3.

• qsi és la densitat de càrrega de foc de cada zona amb procés diferenciat
segons els distints processos que es realitzin en el sector d’incendi (i)
(MJ/m2 o Mcal/m2). La podem trobar en la taula 1.3, en les columnes
de fabricació i venda (esquerra de la taula; qsi = Qs).

• S i és la superfície de cada zona amb procés diferent i densitat de càrrega
de foc, q diferent, en m 2.si

• Ci és el coeficient que pondera el grau de perillositat per combustibilitat de
cada un dels combustibles (i) que hi ha al sector d’incendi (adimensional).
El coeficient de perillositat per combustibilitat el trobem en la taula 1.4.

• Ra és el coeficient que corregeix el grau de perillositat per activació inherent
a l’activitat industrial que té lloc al sector d’incendi, producció, muntatge,
transformació, reparació, emmagatzematge... (adimensional). El risc
d’activació el podem trobar en la taula 1.3.

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

b) Càlcul de la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector
d’incendi en activitats d’emmagatzematge:

La fórmula per calcular la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, pel
mètode de les superfícies en cas d’emmagatzematge és la següent:

Qs =

∑i
1 qvi · si · hi · Ci

A
·Ra

En què:

• Qs és la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, del sector o àrea
d’incendi (MJ/m2 o Mcal/m2). És més habitual treballar amb megacalories
dividit per metre quadrat Mcal/m2.

• qviés la densitat de càrrega de foc, aportada per cada m3, de cada zona
amb diferent tipus d’emmagatzematge (i) que hi ha en el sector d’incendi
(MJ/m3 o Mcal/m3). La podem trobar en la taula 1.3, en les columnes
d’emmagatzematge (dreta de la taula; qvi = qv).

• si és la superfície ocupada en planta per cada zona amb diferent tipus
d’emmagatzematge (i) que hi ha al sector d’incendi en m2.

• hi és l’alçària d’emmagatzematge de cada un dels combustibles (i) en m.

• Ci és el coeficient que pondera el grau de perillositat per combustibilitat de
cada un dels combustibles (i) que hi ha al sector d’incendi (adimensional).
El coeficient de perillositat per combustibilitat el trobem en la taula 1.4
“Grau de perillositat dels combustibles”, o en la taula 1.5 “Punt d’inflamació
d’alguns productes”.

• Ra és el coeficient que corregeix el grau de perillositat per activació inherent
a l’activitat industrial que té lloc al sector d’incendi, producció, muntatge,
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Als annexos d’aquest
apartat podeu trobar un
estudi que enllaça les
activitats industrials que
figuren al RSCIEI amb el
seu corresponent C i

transformació, reparació, emmagatzematge... (adimensional). El risc
d’activació el podem trobar en la taula 1.3, “Valors de densitat de càrrega
de foc mitjana de diversos processos industrials, d’emmagatzematge de
productes i risc d’activació associat”. En aquest cas podem utilitzar la
columna més a la dreta, Ra-emmagatzematge.

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

Ci en el càlcul per superfícies

Observem que en el calcul de càrrega de foc per superfçícies a cada activitat s’ha de
multiplicar pel seu Ci. Però el quin és, doncs, el Ci que correspon a una activitat?

La resposta la tenim a la guia tècnica del RSCIEI. A la pàgina 40 hi diu:

En cas que hi hagi més d’un material a l’activitat, s’ha d’aplicar el corresponent Ci del
producte de més risc de combustibilitat, sempre que aquest material superi almenys el
10% en pes de tots els materials implicats en aquesta activitat.

És a dir, quan apliquem les fórmules de les superfícies o del volum, el que hauríem de fer
per saber el Ci d’una activitat, és aplicar el corresponent al C i del producte representatiu
amb major risc de combustibilitat, entenent com a combustible representatiu aquell que
superi al menys el 10% en pes de tots els materials implicats en aquella activitat.

Sembla que això soluciona el problema de determianció del C i , però, a la pràctica, pot
ser tant difícil determinar el percentantge dels materials existents com fer el càlcul pel
mètode de masses, pel que el càlcul per superfície perd gran part de la seu atractiu com a
alternativa més senzilla.

Per aquest casos, hi han estudis que han establert equivalencies d’activitats a C i , que
són útils per simplificar el càlcul. No obstant, quan puguem determinar amb una mínima
seguretat quins son el combustibles més representatius, farem servir la taula 1.1 de l’annex
1 del RSCIEI.

Exemple d’aplicació del mètode de les superfícies dels processos industrials

Calculem el nivell de risc intrínsec d’incendi de l’oficina de l’encarregat de producció
d’una indústria que pels tancaments i elements estructurals forma un sector d’incendi
independent, amb una superfície de 150,6 m2, i tenint en compte que el coeficient de
perillositat per combustibilitat és baix:

• La densitat de càrrega de foc (qsi ) de la zona la podem trobar en la taula 1.9. En aquest
cas trobem tres tipus d’oficines, que tenen una càrrega de foc diferent, atès que en l’estudi
que s’ha fet la mitjana de la càrrega de foc de cada tipus d’oficina (amb els materials que
contenen) dóna un valor diferent. Per oficines comercials entenem les més habituals, el tipus
d’oficina estàndard administrativa. Les oficines postals són oficines destinades a recepció i
expedició de material postal. I les oficines tècniques són les oficines no tan administratives,
destinades bàsicament a personal tècnic que les utilitza per gestionar la informació produïda
dins del sistema productiu d’una empresa. Per tant, l’opció que hem d’agafar en aquest cas
és la d’oficina tècnica qsi = 144 Mcal/m2.

Taula 1.9. Densitat de càrrega de foc i risc d’activació d’oficines, extret de la taula 1.2 de
l’annex 1 de l’RSCIEI

Activitat Fabricació i venda Emmagatzematge

Qs Ra qv Ra

MJ/m2 Mcal/m2 MJ/m3 Mcal/m3

Oficines
comercials

800 192 1,5 - - -
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Oficines
postals

400 96 1,0 - - -

Oficines
tècniques

600 144 1,0 - - -

• En aquest cas, el risc d’activació (Ra) el podem trobar en la taula 1.9, i com que només hi ha
una activitat és aquest: Ra = 1.

• L’enunciat diu que el coeficient de perillositat és baix i, per tant, el seu valor és 1.

• En aquest cas la superfície que ocupa l’activitat i la del sector és la mateixa, per tant, en la
fórmula s’ha de multiplicar i dividir pel mateix valor.

Qs =

∑i
1 qsi · Si · Ci

A
·Ra

Qoficina =
144 Mcal/m2 · 150, 6 m2 · 1

150, 6 m2
· 1 = 144 Mcal/m2

• Amb el resultat de la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, podem trobar el nivell
de risc intrínsec del sector d’incendi segons la taula 1.10.

Taula 1.10. Nivell de risc intrínsec d’incendi 2 (taula 1.3 de l’annex 1 de l’RSCIEI)

Nivell de risc Densitat de càrrega de foc ponderada i
corregida

Mcal/m2 MJ/m2

Baix 2 100 < Qs ≤ 200 425 < Qs ≤ 850

El nivell de risc intrínsec és baix (2).

1.2 Càlcul de la densitat de càrrega de foc general, ponderada i
corregida, d’un edifici

Un cop s’ha calculat la densitat de càrrega de foc (pel mètode de les masses o
tenint en compte la superfície) de cada activitat dels diferents sectors d’incendi
que hi pugui haver, si n’hi ha més d’un, s’ha de passar a calcular la densitat de
càrrega de foc de l’edifici industrial.

La fórmula que s’ha d’utilitzar en el càlcul de la densitat de càrrega de foc general,
ponderada i corregida, d’un edifici és la següent:

Qe =

∑i
1Qsi ·Ai∑i

1Ai

En què:

• Qe és la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de l’edifici
industrial (MJ/m2 o Mcal/m2). És més habitual treballar amb megacalories
dividides per metres quadrats, Mcal/m2.

• Qsi és la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de cada un dels
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Superfície de la indústria

Només es té en compte la
superfície construïda, i
excepcionalment la no
construïda quan s’utilitza per a
l’emmagatzematge.

sectors o àrees d’incendi (i) que componen l’edifici industrial (MJ/m2 o
Mcal/m2).

• Ai és la superfície construïda de cada un dels sectors o àrees d’incendi (i)
que componen l’edifici industrial, en m2.

Exemple d’aplicació de la densitat de la càrrega de foc de cada zona amb procés
diferent

Tenim un edifici de tres plantes de 500 m2 cada una. La primera i segona planta es
comuniquen mitjançant dues escales no protegides, la tercera és independent de les
anteriors ja que té una escala d’accés pròpia i els materials constructius l’aïllen com a
sector diferenciat.

A la primera planta tenim una petita botiga de material d’oficina, i a la segona, un magatzem
també de material d’oficina amb una alçària màxima d’emmagatzematge de 2,5 m, en
què els productes emmagatzemats ocupen el 75% de l’espai. A la tercera planta trobem
unes oficines comercials. Considerem que els materials combustibles tenen un grau de
perillositat per combustibilitat baix, i calculem la càrrega de foc, ponderada i corregida, i el
nivell de risc intrínsec de cada sector i de l’edifici:

• L’enunciat ens indica directament que tenim dos sectors d’incendi totalment diferenciats, d’una
banda la primera i segona planta, i d’una altra la tercera.

• En el primer sector d’incendi hem d’unir les dues fórmules, ja que tenim una part de venda i
una altra d’emmagatzematge.

• El 75% de l’espai de la segona planta està ocupat per material emmagatzemat, per tant
aquesta superfície és de 375 m2.

• La densitat de càrrega de foc i el risc d’activació de la primera i segona planta, els trobem en
la taula 1.2 de l’annex 1 de l’RSCIEI amb la definició de material d’oficina; de les columnes
de l’esquerra obtenim el valor de l’activitat de venda, i de les columnes de la dreta, els valors
de l’activitat d’emmagatzematge. Si ens fixem en el risc d’activació, és mitjà per a la venda
(valor 1,5) i alt per a l’emmagatzematge (valor 2), atès que el segon és més gran i supera el
10% de la superfície total del sector és el que agafem per aplicar al càlcul.

• La densitat de càrrega de foc i risc d’activació de la tercera planta es troben en la taula 1.2 de
l’annex 1 de l’RSCIEI, en la fila que diu “Oficines comercials”.

• El nivell de risc intrínsec de cada sector i de tot l’edifici el trobem en la taula 1.3 de l’annex 1
de l’RSIEI (taula 1.1).

Qs1 =
(168 Mcal/m2·500 m2·1)+(313 Mcal/m3·375 m2·2,5 m·1)

(500+500) m2 · 2 = 754, 87 Mcal/m2

Nivell de risc intrínsec del sector 1 = mitjà 5.

Qs2 =
192 Mcal/m2 · 500 m2 · 1

500
· 1, 5 = 288 Mcal/m2

Nivell de risc intrínsec del sector 2 = mitjà 3.

Qedifici =
(754,87 Mcal/m2·1000 m2)+(288 Mcal/m2·500 m2)

(1000+500) m2 = 599, 25 Mcal/m2

Nivell de risc intrínsec de tot l’edifici = mitjà 5.

1.3 Càlcul de la densitat de càrrega de foc general, ponderada i
corregida, d’un establiment industrial amb més d’un edifici

En cas que el nostre establiment industrial dugui a terme activitats en més d’un
edifici, ubicades en un mateix recinte, podem utilitzar la mateixa fórmula per al
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càlcul de la densitat de càrrega de foc d’un edifici. En aquest cas, hem de tenir
clar que, en comptes de parlar de sectors, parlem d’edificis diferenciats i hem de
considerar els espais lliures, com ara aparcaments, magatzems a l’aire lliure i patis
que pugui tenir el nostre establiment.

La fórmula que s’ha d’utilitzar en el càlcul de la densitat de càrrega de foc general,
ponderada i corregida, d’un establiment industrial és la següent:

QE =

∑i
1Qei ·Aei∑i

1Aei

En què:

• QE és la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de l’establiment
industrial (MJ/m2 o Mcal/m2). És més habitual treballar amb megacalories
dividides per metres quadrats (Mcal/m2).

• Qei és la densitat de càrrega de foc, ponderada i corregida, de cada un
dels edificis industrials (i) que componen l’establiment industrial (MJ/m2

o Mcal/m2).

• Aei és la superfície construïda de cada un dels edificis industrials (i) que
componen l’establiment industrial, en m2.

Exemple 1. Aplicació del càlcul de la càrrega de foc ponderada i corregida en un
establiment industrial amb diferents edificis

Tenim un establiment industrial que consta de dos edificis totalment independents. El primer
és un magatzem de peces metàl·liques amb una superfície de 1.000 m2. El segon és un
edifici destinat bàsicament a oficines comercials i zona de serveis per als treballadors, i té
en total una superfície de 600 m2. Tots dos edificis estan situats a l’interior d’un pati de
2.000 m2.

En fer el càlcul de la càrrega de foc ponderada i corregida de cada un dels edificis (tenint
en compte els diferents sectors), els valors resultants són de 550 Mcal/m2 (nivell de risc
intrínsec mitjà 5) i 222 Mcal/m2 (nivell de risc intrínsec mitjà 3), respectivament. Calculeu
el nivell de risc intrínsec i la càrrega de foc ponderada i corregida de tota l’empresa.

La superfície del pati s’ha de descartar, ja que es consideren pel càlcul les superfícies
construïdes i només es consideren les superfícies externes si es fan servir per a
emmagatzematge de productes combustibles i/o aparcament de vehicles.

Qs1 =
(550 Mcal/m2·1.000 m2)+(222 Mcal/m2·600 m2)

(1.000 +600) m2 = 427 Mcal/m2

El nivell de risc és mitjà 5, segons la taula 1.3 de l’annex 1 de l’RSCIEI (veure taula 1.1)

En els casos que hem d’esbrinar la Qs (la densitat de càrrega de foc, ponderada
i corregida, del sector o àrea d’incendi, i la qvi (la densitat de càrrega de foc que
hi ha en el sector d’incendi, de cada zona amb diferent tipus d’emmagatzematge,
el primer que hem de fer primer és buscar en la taula 1.2 (“Valors de densitat de
càrrega de foc mitjana de diversos processos industrials, d’emmagatzematge de
productes i risc d’activació associat”) de l’annex 1 de l’RSCIEI (taula 1.11). És
possible que no sempre trobem la definició de l’activitat com ens la defineix el
client o el CNAE (codi nacional d’activitats). En aquest cas haurem de cercar el
seu equivalent més proper.
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Taula 1.11. Densitat de càrrega de foc i risc d’activació de les activitats d’aquesta indústria, extret de la
taula 1.2 de l’annex 1 de l’RSCIEI

Activitat Fabricació i venda Emmagatzamatge

Qs Ra qv Ra

MJ/m2 Mcal/m2 MJ/m3 Mcal/m3

Oficines
comercials

800 192 1,5 - - -

Restaurants(1) 300 72 1,0 - - -

Aparcaments,
edificis

200 48 1,5 - - -

Estampat
de metalls

100 24 1,0 - - -

Oficina
tècnica

600 144 1,0 - - -

Lavabos(2) - - - - -

Conserves 40 10 1,0 372 89 1,0

Caixes de
fusta

1.000 240 2,0 600 144 1,5

Calderes,
edificis de

200 48 1,0 - - -

Exemple 2. Aplicació del càlcul de la càrrega de foc ponderada i corregida en un
establiment industrial amb diferents edificis

Col·laborem en elaborar el pla d’autoprotecció d’una indústria i, ens demanen fer el càlcul
del nivell de risc intrínsec d’incendi per verificar que s’adapta a la normativa i, en cas
contrari, proposar les accions necessàries per adaptar-lo. Trobem el nivell de risc intrínsec
dels diferents sectors i edificis, i de la totalitat de l’empresa, a partir del coneixement de la
càrrega de foc ponderada i corregida en Mcal/m2.

Aquesta empresa està destinada a l’elaboració de confitats i està dividida en diferents
edificis:

• Edifici 1. Està dividit en dos sectors d’incendi totalment diferenciats. A la primera planta hi ha
oficines comercials de 550 m2, més un menjador per als treballadors de 230 m2. A la planta
baixa hi ha el garatge de l’empresa, que ocupa una superfície de 780 m2.

• Edifici 2. Està destinat a la fabricació per estampació i serigrafia de llaunes i pots de vidre.
És un únic sector d’incendi. La superfície destinada a la producció és de 400 m2, amb una
oficina tècnica de 10 m2 i uns lavabos de 50 m2.

• Edifici 3. Està destinat a l’envasat dels confits, amb una superfície destinada a la producció
de 1.200 m2. La part destinada a emmagatzematge ocupa una superfície de 3.000 m2 (dels
quals 2.000 m2 estan destinats a productes emmagatzemats fins a una alçària de 4 m, i la
resta són passadissos). Aquestes llaunes i pots de vidre estan emmagatzemades en caixes
de fusta que poden arribar a ocupar un volum de 6.000 m3 (només en fusta).

• Edifici 4. És un edifici destinat a les calderes de l’empresa i ocupa una superfície de 30 m2.

En aquest exercici podem fer servir totes les fórmules comentades al llarg d’aquest nucli
d’activitat. Extraiem les dades de la (taula 1.11). Dintre de les opcions d’activitat de l’annex
1 de l’RSCIEI, trobem com a equivalent més proper l’activitat de “Conserves”.

Resolució de l’edifici 1:

Qs =

∑i
1 qsi · Si · Ci

A
·Ra

Qs1−edifici1 =
(192 Mcal/m2·550 m2·1)+(72 Mcal/m2x230 m2·1)

(550+230) m2 · 1, 5 = 234, 92 Mcal/m2
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Qs2−edifici1 =
(48 Mcal/m2·780 m2·1)

780 m2 · 1, 5 = 72 Mcal/m2

Qe =

∑i
1 Qsi ·Ai∑i

1 Ai

Qedifici1 =
(234,92 Mcal/m2·780 m2)+(72 Mcal/m2·780 m2)

(780+780) m2 = 153, 46 Mcal/m2

Resolució de l’edifici 2:

Qs =

∑i
1 qsi · Si · Ci

A
·Ra

Qedifici2 =
(24 Mcal/m2·400 m2·1)+(144 Mcal/m2·10 m2·1)+0

(400+10+50) m2 · 1 = 24, 0 Mcal/m2

Resolució de l’edifici 3:

Qs =

∑i
1 qsi · Si · Ci

A
·Ra

Qs =

∑i
1 qvl · si · hi · Ci

A
·Ra

Qedifici3 =
(10 Mcal/m2·1.200 m2·1)+(89 Mcal/m3·2.000 m2·4 m·1)+(144 Mcal/m3·6.000 m3·1)

(1.200+3.000) m2 · 1, 5

Qedifici3 = 567, 14 Mcal/m2

Resolució de l’edifici 4:

Qs =

∑i
1 qsi · Si · Ci

A
·Ra

Qedifici4 =
(48 Mcal/m2·30 m2·1)

30 m2 · 1 = 48 Mcal/m2

Resolució de tota la indústria:

QE =

∑i
1 Qei ·Aei∑i

1 Aei

Qtotal =
(153,46 Mcal/m2·1.560 m2)+(24 Mcal/m2·460 m2)+(567,14 Mcal/m2·4.200 m2)+(48 Mcal/m2·30 m2)

(1.560+460+4.200+30) m2

Qtotal = 421 Mcal/m2

El nivell de risc és mitjà 5, segons la taula 1.3 de l’annex 1 de l’RSCIEI (veure taula 1.1)
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En aquest apartat us
introduirem en un senzill
programa que us permetrà
introduir-vos en l’edició de
plànols.

2. Edició de plànols. QCad

El coneixement de les normatives constructives per analitzar els riscos inherents
a la construcció per poder valorar o participar en el disseny del recorregut
d’evacuació i per saber com i on s’han de col·locar els elements d’autoprotecció
és evident que resulta de molta utilitat a un prevencionista. Aquests coneixements,
juntament amb els altres comuns de prevenció que estudiem a la resta de crèdits
del Cicle Formatiu de Grau Superior en Prevenció de Riscos Professionals, es
materialitzen en els plans de prevenció, els plans d’emergència i, si escau, en els
plans d’autoprotecció.

El contingut d’aquesta documentació es basa en la definició dels procediments
que s’han de seguir i en l’establiment dels elements materials de protecció que
s’han d’utilitzar. Aquests textos escrits s’han de complementar necessàriament
amb plànols per contextualitzar l’espai físic al qual es refereixen els documents
i per situar dins d’aquest espai els mitjans de protecció, extinció i evacuació al
centre de treball, tant a nivell d’edifici com en la resta d’instal·lacions i espais que
hi intervenen (per exemple, un punt de trobada exterior o un espai de circulació
de vehicles a l’aire lliure dintre del recinte de l’empresa).

Si bé en una avaluació de riscos o en un pla d’emergència seran necessaris els
plànols per il·lustrar el contingut i situar els elements de protecció, quan parlem
del pla d’autoprotecció aquesta necessitat es converteix en requisit legal.

Així, segons l’Annex II, sobre contingut mínim del pla d’autoprotecció (PAU)
de l’RD 393/2007, com a mínim, un PAU han de contenir:

• Un pla de situació, comprenent l’entorn proper urbà, industrial o natural en
què figurin els accessos, les comunicacions...

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

• Plànols d’ubicació per plantes de tots els elements i/o instal·lacions de risc,
tant els propis com els de l’entorn.

• Plànols d’ubicació dels mitjans d’autoprotecció, d’acord amb la normativa
UNE.

• Plànols de recorreguts d’evacuació i àrees de confinament, reflectint el
nombre de persones que cal evacuar o confinar per àrees segons els criteris
fixats en la normativa vigent.

• Plànols de compartimentació d’àrees o sectors de risc.

Un problema que un prevencionista troba molt sovint és que, en empreses
industrials antigues, els plànols de la planta no estan en cap format, ja que s’han
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Podeu consultar l’RD
393/2007 a la secció

“Referències” del web del
mòdul.

Programari de CAD

Es coneix com a CAD (de
l’anglès computer aided design
-disseny assistit per ordinador-)
el programari destinat a assistir

el disseny en tasques
d’enginyeria, arquitectura i altres

àmbits que hi estan relacionats.

perdut, perquè s’han fet malbé amb el temps o perquè l’arquitecte no els va donar
a l’industrial en el seu moment. Sol passar el mateix en activitats familiars o de
petita entitat de serveis o venda, en què els locals han passat a mans de diferents
propietaris o llogaters, i fins i tot són en edificis de certa antiguitat.

Un altre problema amb el qual ens podem trobar és que els plànols antics només
els tinguem disponibles en paper i, per tant, que siguin difícils de modificar. Es
pot solucionar aquest problema fent una còpia d’aquests plànols i, posteriorment,
col·locant-hi adhesius identificadors dels diferents elements de protecció i del
recorregut d’evacuació. Això podria ser vàlid com una mesura provisional només
en alguns casos, ja que s’hauria de revisar si s’han fet actuacions per modificar
els elements estructurals (passadissos, portes...) per augmentar la seguretat de
l’empresa, o altres actuacions que hagin modificat els plànols originals.

A més, al llarg del temps és fàcil que s’hagin fet modificacions rellevants a les
instal·lacions que afectin recorreguts d’evacuació o altres elements de seguretat,
com el canvi de lloc dels transformadors o dels quadres elèctrics, la instal·lació
de calderes i conduccions d’aire o similars, i fins i tot actuacions que poden haver
modificat la sectorització del risc.

Les empreses i els serveis de prevenció que, en aquests projectes de creació
o modificació de plans d’emergència i evacuació o de PA, han pogut disposar
d’un delineant han permès al prevencionista centrar-se en els aspectes tècnics del
projecte. Així, el delineant ha introduït les modificacions en els plànols que el
prevencionista li ha indicat segons el seu estudi. En altres casos, el treball d’edició
de plànols s´externalitza a un especialista en delineació. Em ambdós casos cal una
coordinació entre els dos professionals.

Quan el mateix prevencionista té la competència de crear i editar plànols, eliminem
la necessitat de coordinar dos treballs diferents; per tant, sense ser estrictament
matèria de prevenció, la creació i l’edició de plànols és un contingut rellevant per
a la vostra ocupabilitat i professionalització com a prevencionistes.

Per a un prevencionista, tenir coneixements de dibuix tècnic suposa un valor
afegit. Aquest coneixement pot ser útil tant si treballeu més habitualment en la
confecció dels ja mencionats plans d’emergència i/o autoprotecció com si treballeu
en assessorament preventiu de manera genèrica, ja que sempre és recomanable,
quan no necessari, que la documentació que feu estigui acompanyada de plànols
de situació o plànols d’alçada, per poder il·lustrar les mesures de prevenció
disposades sobre els treballs en un edifici, procediments de treball especials
(per exemple, quan s’especifiquen rutes de circulació), projectes d’adequació de
maquinària...

En l’actualitat, la utilització de programes informàtics per a l’elaboració i edició
de plànols ha facilitat la feina i ha posat a l’abast de tothom eines relativament
senzilles per fer-la.
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Saber interpretar un plànol

Qualsevol prevencionista que
faci un pla d’emergències o
d’autoprotecció ha de tenir
coneixements bàsics de dibuix
tècnic o d’interpretació de
plànols.

L’especialització del prevencionista fa que aquest, si es dedica a fer plans
d’autoprotecció de certa entitat, hagi de fer treballs amb programes CAD o
similars, de disseny assistit per ordinador.

En l’actualitat existeix una oferta molt amplia de programes CAD en el mercat,
tant de dues com de tres dimensions (2D i 3D).

Molts d’aquests programes ofereixen la possibilitat de treballar totes dues dimen-
sions i totes tres dimensions; però, si som pràctics, a un prevencionista només
li interessen les dues dimensions, ja que els plànols de planta dels edificis o
establiments solen ser un alçat en 2D.

Un dels programes que hi ha en el mercat és el QCad, que es troba en el sistema
operatiu lliure Linkat. Encara que és poc potent és ideal per començar a conèixer
els programes de disseny assistit per ordinador 2D. El concepte de treball i de la
iconografia de tots dos programes és molt semblant, com qualsevol d’aquest tipus.

Tots els programes de disseny per ordinador tenen multitud de funcions. En realitat
s’ha de ser especialista i expert en la matèria per poder-ne treure tot el rendiment,
però per a la feina que ha de fer un prevencionista només cal tenir instruccions
bàsiques de dibuix, de modificació dels elements i de gestió de la informació.

2.1 Interpretació de plànols

Un prevencionista no té perquè ser un delineant, ni de bon tros, però ha de
tenir quatre conceptes i normes bàsics per poder modificar un plànol amb certa
coherència.

Primer de tot, cal dir que els plànols de recorregut d’evacuació i de situació dels
mitjans d’extinció, entre altres coses, són plànols anomenats de planta, en què
bàsicament la vista de la secció de la planta és com si fos una vista aèria de l’edifici,
del qual s’ha tret el sostre, com per exemple els plànols de situació a l’hora de
comprar un pis.

En la figura 2.1 podem veure un exemple de plànol de planta d’un edifici, en
què es distingeixen perfectament les escales (part inferior esquerra), les portes
(formant 90º amb les parets i fent un radi d’un quart de circumferència) i les
finestres (la paret es fa més estreta).

Les qüestions importants de la nostra representació s’han de comentar en una
llegenda, que no deixa de ser un quadre resum de les icones que introduïm:
extintor, BIE, recorregut d’evacuació...
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Un DIN A4 és un foli normal
que mesura 297 mm x 210

mm, un DIN A3 té les
dimensions doblades de
l’anterior, i un DIN A2 fa

dues vegades un DIN A3.

Figura 2.1. Exemple de plànol de planta

El gruix de les línies de representació indiquen la importància de l’element dibui-
xat i de la seva visualització en aquella vista; per tant, una línia gruixuda serveix
per representar arestes vistes, i una línia fina per representar cotes, ombrejats,
línies de referència o línies de cotes, entre altres. Les línies discontínues, marcades
amb traços i punts o amb traços sols, ens indiquen que són línies auxiliars, com
eixos, línies ocultes, peces adjacents...

Habitualment, els textos utilitzats en un plànol amb format DIN A4 o DIN A3
tenen una alçària que oscil·la entre els 2,5 i els 7 mm. Aquests formats són els més
utilitzats a l’hora de representar recorreguts d’evacuació. També és recomanable
el DIN A3 i, excepcionalment, el DIN A2.

Les escales de reducció més habituals utilitzades en la construcció són 1:10, 1:100
i 1:1.000, en què el dividend ens indica la mida del dibuix, i el divisor, la mida
real.

Els plànols dels plans d’emergències han de seguir les normes gràfiques de
dibuix tècnic, i és recomanable que tinguin les característiques següents:

• Format DIN A3, ja que en un altre format de dibuix el plànol o és massa petit
per poder-lo interpretar correctament o és massa gran per poder-lo observar
completament, a banda dels inconvenients que suposen els plecs.

• Escala 1:500 o, excepcionalment, més reduïda, si les dimensions del dibuix
ho exigeixen. Hem de pensar que els plànols són en planta de construcció,
que és una escala normalitzada, i la reducció ens permet veure correctament
les dimensions de l’edifici, establiment o àrea.
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Linkat i QCad

El QCad és un programari lliure
per al sistema operatiu Linux, i
el podeu descarregar en el seu
web: linkat.xtec.cat.

2.2 Conceptes bàsics del programa de disseny QCad

La Generalitat de Catalunya té un sistema operatiu basat en el Linux anomenat
Linkat. Els programes o software d’aquest sistema operatiu són de programari
lliure, per tant els pot utilitzar qualsevol persona que els tingui instal·lats. Un dels
programes que té el Linkat és el QCad.

QCad és una aplicació gratuïta de codi obert per al disseny assistit per ordinador
(CAD) en dues dimensions (2D). QCad permet crear dibuixos tècnics com plànols
d’edificis, interiors, peces mecàniques o esquemes i diagrames, i funciona en
Windows, macOS i Linux. El codi font de QCad es publica sota la GPL, una
de les llicències de codi obert més conegudes.

Alguns dels avantatges que té el QCad són:

• És programari lliure de llicència oberta i gratuït.

• És relativament fàcil de fer servir si se segueixen les instruccions.

• Disposa de manuals d’ús i de tutorials.

• Funciona de manera similar a la majoria de programes de disseny assistit
per ordinador en 2D.

2.2.1 Entorn QCad

La manera de treballar en QCad es basa en l’ús de les barres d’eines, en els menús
desplegables i en la línia de comandament.

Un cop que entrem en l’aplicació es crea una nova sessió de dibuix i s’obre la
pantalla principal o editor de dibuix. Inicialment, el nom del dibuix denominat
per QCad és document sense nom, que es canvia per un altre quan l’usuari ho
considera convenient. En la figura 2.2 podem veure la presentació de la pantalla
de treball de l’editor de dibuix.

http://linkat.xtec.cat
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Figura 2.2. Pantalla principal del QCad

En el programa podem observar diferents àrees de treball:

• Àrea gràfica o de dibuix. Apareix amb fons de color negre, és la zona
central de la pantalla i la que ocupa més extensió, i com el seu nom indica
està destinada a la realització de dibuixos.

• Barra de menús. Està situada en la part superior de la pantalla, i si cliquem
en les diferents opcions de menú (Fitxer, Editar, Veure...) s’obren submenús
que contenen la gran majoria de comandaments i utilitats del QCad.

• Barra d’eines estàndard. Està situada just a sota de la barra de menús.
Aquí apareixen les ordres i opcions utilitzades més habitualment pels
usuaris del programa, com poden ser zooms, Obrir i desar fitxer, Retallar,
Copiar...

• Eines Cad. Estan situades en la part esquerra de la pantalla. Aquí hi ha un
seguit d’icones i submenús que ens deixen utilitzar ordres de dibuix, de text,
d’acotació, de modificació...

• Línia de comandaments. Està situada en la part de sota de la pantalla. És
una finestra de color blanc que mostra les sol·licituds del comandament en
execució, i en la línia que diu Comandament podem introduir l’ordre que
necessitem en aquell moment, si no volem utilitzar les icones de les eines
Cad o les opcions de la barra de menús.

• Llista de capes. Està situada en la part dreta de la pantalla, el fons és de
color blanc, i aquí es poden visualitzar totes les capes que hi ha en el dibuix,
esborrar-les, modificar-les, activar-les...
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Treballar amb ordres
d’edició o modificació agilita
la feina del delineant.

Ajudes a l’hora de treballar

Totes les barres d’eines (Estàndard, Comandament, Llista de capes...) es poden
activar o desactivar quan es vol. En cas de desactivar-les totes, només ens queda
la pantalla gràfica i la barra de menús. Aquesta activació o desactivació es pot fer
mitjançant la Barra de menús \Veure \Barres d’eines, o si situant-nos damunt de
la barra de menús o qualsevol altra icona i fent clic en el botó dret del ratolí.

La tecla de funció F1 ens obre la pantalla d’ajuda del programa, on podem resol-
dre dubtes d’utilització d’ordres o qualsevol altre coneixement que necessitem del
programa.

Si posicionem el cursor del ratolí damunt d’una icona i esperem durant un segon,
apareix una breu explicació del que fa aquesta instrucció.

Com podem veure en la figura 2.3, molts comandaments del programa obren el que
s’anomena quadres de diàleg, que mostren totes les opcions que tenen i permeten
gestionar-les d’una manera més ràpida i intel·ligible.

Figura 2.3. Quadre de diàleg d’atributs de capa

Una cosa que cal tenir en compte a l’hora de treballar amb un programa de
dibuix és que es pot fer una figura dibuixant-ne el contorn com si utilitzéssim
un llapis; però no és la manera habitual de treballar, ja que tenim ordres d’edició
o modificació molt potents.

Així, doncs, moltes vegades podem començar un dibuix a partir de dues línies,
una d’horitzontal i una altra de vertical, i posteriorment copiar, retallar..., fins a
obtenir la figura que volem. Com en l’exemple de la figura 2.4, en què veiem,
a l’esquerra, dues línies de partida; en el centre, aquestes línies copiades a la
distància volguda, i a la dreta, la figura que es volia fer retallant les parts sobrants.
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Figura 2.4. Procés de creació d’una figura geomètrica

Si ens col·loquem amb el cursor en qualsevol part de la pantalla gràfica de dibuix,
i movem la roda del ratolí, podem ampliar o reduir la imatge des del punt en què
el punter està situat.

Un objecte es pot seleccionar si hi cliquem al damunt directament amb el cursor. Si
cliquem amb el cursor en una part de la pantalla gràfica en què no hi ha cap element
dibuixat i arrosseguem (prement el botó esquerre del ratolí) cap a l’esquerra,
qualsevol objecte que estigui tot o en part dins d’aquesta finestra queda seleccionat;
però si arrosseguem d’esquerra a dreta, només seleccionem els elements que estan
totalment dins de la finestra generada de color verd.

QCad pot treballar amb quatre tipus de coordenades, les cartesianes absolutes,
les cartesianes relatives, les polars absolutes i les polars relatives:

• Cartesianes absolutes: són les coordenades X i Y referides a l’origen de
coordenades (0,0) d’un sistema cartesià.

• Cartesianes relatives: són les coordenades X i Y referides a l’últim punt
que s’ha introduït. Les coordenades sempre han d’anar precedides pel
caràcter @ si volem que es refereixin a l’últim punt.

• Polars absolutes: són les coordenades que s’indiquen mitjançant la distàn-
cia a l’origen de coordenades, i l’angle del vector de distància en el pla X-Y.
En aquest cas, tots dos valors (distància i angle) han d’anar separats pel
caràcter menor (<).

• Polars relatives: són les coordenades que s’indiquen mitjançant la distància
i l’angle respecte a l’últim punt introduït. Els valors han d’estar precedits
pel símbol @ i separats entre ells pel símbol menor que (<).

Exemple de coordenades a QCad

• Exemple de cartesianes absolutes. Especifiqueu el primer punt: 23,50 respecte a 0, 0 de
la plantilla de dibuix, aquest punt s’introdueix en 23 unitats en X i en 50 unitats en Y.

• Exemple de cartesianes relatives. Especifiqueu el punt següent: @23,50 respecte a l’últim
punt. Aquest punt s’introdueix en 23 unitats en X i en 50 unitats en Y.

• Exemple de polars absolutes. Especifiqueu el punt següent: 23,50 respecte a zero, zero de
la plantilla de dibuix. Aquest punt està a una distància de 23 unitats i amb un angle de 50°.



Emergències 33 Eines per fer un pla d’emergències

La barra de menús està
situada en la part superior
de la pantalla de treball del
QCad.

• Exemple de polars relatives. Especifiqueu el punt següent: @23,50 respecte a l’últim punt.
Som a una distància de 23 unitats amb un angle de 50°.

Les prestacions de les diferents opcions que tenen els menús desplegables de la
barra de menús o les icones responen als criteris següents:

• Una fletxa triangular a la dreta (inferior o al mig) indica que es pot desplegar
un altre menú.

• Les lletres e minúscula que podem trobar a la dreta ens fan d’accés directe
a aquesta funció, sense haver-nos de desplaçar per dins del menú.

• Tres punts seguits ens indiquen que l’opció va a parar a un quadre de diàleg.

En cas que tinguem una equivocació o no sapiguem continuar, podem prémer la
tecla Esc del teclat (part superior esquerra) per anul·lar l’ordre o instrucció que
estàvem donant.

Els arxius es desen amb l’extensió dxf ; per tant, si els volem obrir amb un
altre programa de disseny hem de tenir en compte que s’han d’obrir amb l’opció
d’aquesta extensió.

2.2.2 Comandaments segons la barra de menús

La barra de menús està dividida en catorze menús, les opcions més importants
dels quals analitzarem ràpidament. Els menús de guions i ajuda no s’expliquen
en aquest llibre, ja que, d’una banda, podem utilitzar l’ajuda amb la tecla de funció
F1, i els guions no són pràctics per al cas que ens ocupa (seria complicar aquestes
nocions bàsiques).

Menú ’Fitxer’

El menú Fitxer s’encarrega de gestionar la informació del fitxer. Per exemple pot
crear un nou fitxer, obrir un fitxer ja fet, desar el fitxer en curs, exportar-lo a un
altre sistema, imprimir-lo, i també inclou l’opció de sortir del programa.

Es poden activar totes les icones del menú Fitxer i veure-les en la pantalla
mitjançant l’opció de la barra d’eines del menú Veure.

Menú ’Edita’

El menú Edita és un menú típic en qualsevol programari, que inclou les ordres
d’edició de desfer les últimes accions, refer el que s’ha desfet, retallar, copiar,
enganxar (amb referència o sense). Però té dues opcions força importants tant per
al format de l’aplicació com per a les característiques del dibuix que hem de fer.
Aquestes opcions són les següents:
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• Preferències de l’aplicació. En aquest apartat podem canviar l’idioma del
programa, els colors, les unitats per defecte (mil·límetre, metre, polzada...)...
En la figura 2.5 podem veure el quadre de diàleg que trobem quan cliquem
sobre aquesta opció.

Figura 2.5. Quadre de diàleg de Preferències de l’aplicació

• Preferències del dibuix actual. Podem introduir valors com el format del
full on s’imprimirà, la unitat principal del dibuix, si activem o no la reixa,
valors de les cotes (altura de text, tipus de fletxa o marca, decimals...).

Menú ’Visualitza’

El menú Visualitza, en les deu primeres opcions, ens serveix per activar la reixa
de fons, ampliar, reduir, veure una part, tornar a la vista prèvia..., per tant, tenir
a disposició les opcions de zoom respecte al dibuix. Cal recordar que hi ha una
barra d’eines que s’anomena Vista que té les icones d’aquestes opcions, i per tant
podem treballar directament amb aquestes icones.

Una opció del menú Visualitza és la d’activar o desactivar la Barra d’estat, que
se situa a la part inferior de la pantalla i ens indica la posició del cursor en cada
moment en coordenades cartesianes i polars, i quantes entitats hi ha seleccionades.

Una altra opció del menú Visualitza és la barres d’eines que ens dóna en un
submenú on podem activar o desactivar totes les icones, línies de comandament...,
que poden omplir la pantalla.

L’última opció del menú Visualitza és Passar a la línia d’ordres, que ens guia
directament a la línia de comandament perquè pugem escriure directament el nom
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Per confirmar una opció de
dibuix...

...i que aquesta opció no es
repeteixi, com en el cas de línia
(demana final de línia un rere un
altre), cal prémer el botó dret del
ratolí.

d’una opció (en anglès) o introduir una dada numèrica. És millor situar-se en
aquesta línia amb el ratolí.

Menú ’Selecciona’

El menú Selecciona té diferents opcions que podem utilitzar per seleccionar els
objectes dibuixats en la pantalla gràfica. Té deu opcions i entre elles destaquen
les següents: Selecciona-ho tot, (De) Selecciona una entitat, (De) Selecciona el
contorn.

Cal recordar que la manera més ràpida per seleccionar entitats és utilitzant
el cursor del ratolí, fent clic directament sobre l’objecte o obrint una finestra
arrossegant el ratolí.

Menú ’Dibuixa’

El menú Dibuixa té deu opcions, set de les quals són pròpiament de dibuix, i cada
una d’aquestes set s’obren en un submenú amb les diferents varietats que podem
utilitzar. Les altres tres opcions són la de Text (amb un quadre de diàleg en què
podem modificar la font, l’alçada, posar símbols...), la d’Ombrejat (per ratllar o
ombrejar un contorn tancat determinat amb diferents patrons) i la d’inserir una
imatge des d’un arxiu extern amb format bmp, jpg, entre altres.

Les icones de dibuix estan representades en la barra d’eines Cad, on de dalt a baix
i d’esquerra a dreta identifiquem les opcions de Punt, Línia, Arc, Cercle, El·lipse,
Spline, Polilínia, Text, Cotes (no de dibuix), Ombrejat i Inserir imatge.

Icones de la barra d’eines Cad.

Cal indicar que totes aquestes ordres les podem trobar habitualment a l’esquerra
de la pantalla, en les icones de les eines Cad, per tant l’accés és molt més ràpid
que mitjançant el menú de text.

Si, per exemple, premem l’opció de línia apareix el menú següent, on podem fer
una línia de diferents formes, com mostra el menú gràfic de línies i polígons, de
dalt a baix i d’esquerra a dreta, tenim dos punts, un punt i un angle, horitzontal,
vertical, rectangle, bisectriu, paral·lela, paral·lela mitjançant un punt, punt i
tangent, tangent-tangent, ortogonal, angle relatiu, polígon amb centre i vèrtex,
polígon vèrtex-vèrtex i línia a mà alçada.

Menú gràfic de línies i polígons.

Un cop seleccionada una de les opcions de línia, en el mateix lloc ens apareixen
una sèrie d’icones que ens serveixen per situar-la en el dibuix, com per exemple
sobre la reixa, en un extrem d’un altre element, en el centre d’un cercle, en el
punt mig... Fins i tot podem restringir la posició de l’element ortogonalment,
verticalment..., perquè la línia es mantingui sempre en les posicions indicades.
Aquestes opcions són molt importants per facilitar el dibuix.
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En el menú Modifica podem
trobar les eines que més

han ajudat a treballar amb
un programa Cad.

Menú ’Modifica’

És molt important que ens fixem
que un cop seleccionat l’objecte

o objectes que volem editar, hem
clicar en la fletxa de color negre

que assenyala cap a la dreta, sota
la barra d’eines Cad que trobem

a l’esquerra de la pantalla.

Menú ’Cota’

Des del punt de vista del prevencionista les cotes no són relativament importants,
ja que, en principi, serveixen per indicar la distància, l’angle, el radi..., que pot
tenir un element o que hi ha entre elements. De totes maneres, va bé conèixer per
sobre les diferents opcions.

Si mirem el menú d’acotació, podem veure les diferents ordres d’acotació que ens
subministra el programa.

Menú d’acotació.

Menú ’Modifica’

El menú Modifica és un dels més importants del programa de dibuix, ja que, com
hem dit, la potència dels programes de disseny assistit per ordinador rau en la
rapidesa a què es pot editar i modificar qualsevol entitat, per tant amb aquestes
eines executem molt ràpidament el procés de construcció d’un dibuix.

Menú Modifica.

• L’opció Mou/Copia fa una còpia de l’element o elements seleccionats. Un
cop seleccionats els objectes en la línia de comandaments se’ns demana el
punt de referència, que és el punt base per fer el desplaçament o còpia, es fa
amb el ratolí i, si es vol, amb algunes de les opcions de restricció o forçat.
A continuació, ens demana que especifiquem el punt de destinació; per tant,
hem d’actuar de la mateixa manera per dir on volem fer la còpia. Un cop
fet l’anterior, surt una pantalla de diàleg que ens demana què volem fer amb
aquest objecte, si volem eliminar l’original o conservar-lo, i si en comptes de
fer una còpia en volem fer diverses. En aquest cas, hem d’indicar el nombre
de còpies que volem fer sense comptar l’original. A més, les còpies poden
agafar els atributs actuals i/o la capa actual.

• L’opció Gira fa girar un element al voltant d’un punt determinat; a més
pot fer còpies de l’element o elements originals amb un angle determinat.
Primer de tot, ens demana seleccionar l’objecte de referència, en segon
lloc ens demana que especifiquem el punt de referència a partir del qual
l’objecte seleccionat rotarà, en tercer lloc s’obre una pantalla de diàleg que
ens demana si volem eliminar o conservar l’original (per tant, tindrem dos
elements), o si volem fer còpies múltiples. També ens demana l’angle de
rotació i ens deixar triar les opcions d’utilitzar els atributs actuals de dibuix
i la capa actual.

• L’opció Escala ens demana els mateixos passos que l’opció Rota; l’única
diferència apareix en la pantalla de diàleg, que ens demana si volem
mantenir l’original o fer còpies múltiples, com en l’apartat anterior, però
també ens demana el factor d’escala, si mantenim proporcions, si el factor
d’escala en Y és diferent, i si actualitzem l’objecte amb els atributs i/o la
capa actual.

• L’opció Simetria, com el nom indica, fa un element o elements simètrics
respecte als elements seleccionats a partir d’un eix de simetria. Primer de
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Roteu a dos

Roteu a dos és una ordre poc
pràctica i poc utilitzada, per tant
no és recomanable treballar-hi si
no coneixem perfectament la
resta d’instruccions del
programa.

tot ens demana que seleccionem l’element o elements, en segon lloc ens fa
especificar el primer punt de simetria, en tercer lloc hem d’especificar el
segon punt de l’eix de simetria, en quart lloc surt una finestra de diàleg que
ens permet escollir entre deixar l’original o conservar-lo, i/o actualitzar la
simetria amb els atributs i/o capa actuals.

• L’opció Mou i gira, com sempre, un cop seleccionats els objectes, ens
demana que especifiquem el punt de referència, després ens demana el punt
de destinació (que pot ser el mateix que el punt de referència) i, seguidament,
se’ns obre la finestra de diàleg, i ens demana si volem eliminar l’original o
el volem conservar, o si volem fer còpies múltiples, en quin angle girem
l’objecte, i si utilitzem els atributs actuals i/o la capa.

• L’opció Retalla retalla diferents elements a partir d’una entitat seleccionada,
que és l’aresta de tall. Primer de tot demana que seleccionem l’entitat límit
(element o línia de tall), en segon lloc ens demana que seleccionem l’entitat
que s’ha de retallar (retalla la banda que no hem marcat respecte a l’aresta),
i així successivament va preguntant fins que sortim de l’opció amb Esc, ja
que si premem el botó dret del ratolí ens torna a demanar una altra vegada
l’entitat límit que s’ha de retallar.

• Retalla dos serveix per retallar dues entitats que es creuen a la vegada, i la
zona en què s’han seleccionat manté tots dos elements. En primer lloc, ens
demana que seleccionem la primera entitat que s’ha de retallar i, després,
que seleccionem la segona entitat per retallar.

• Estira serveix per allargar elements arrossegant-los amb el ratolí. Hem
de fer una finestra de selecció i, per tant, primer ens demana la primera
cantonada, després la segona cantonada, en tercer lloc ens demana que
especifiquem un punt de referència i, a partir d’aquest punt, arrosseguem
per estirar els objectes seleccionats en la finestra anterior, per acabar hem
de prémer el botó esquerre del ratolí.

• L’opció Aixamfrana serveix per unir els costats de dues entitats. En primer
lloc ens demana que seleccionem una entitat; després, que seleccionem
la segona entitat (segons en quin costat indiquem la segona entitat ens fa
el xamfrà cap a una direcció o cap a una altra). Per sortir de l’ordre cal
prémer dues vegades el botó dret del ratolí, ja que, si no, ens demana
contínuament entitats per fer el xamfrà. És una opció poc potent respecte a
altres programes, perquè no deixa indicar de quants graus volem l’angle o
a quina distància comença el xamfrà respecte a l’extrem dels dos elements.

• L’opció Arrodoneix fa exactament el mateix que l’opció anterior, el xamfrà;
però en aquest cas la unió de les dues entitats es fa mitjançant un petit radi,
que tampoc no podem especificar.

• Divideix és una opció que parteix una línia entre els punts que marquem.
Aquesta partició no es veu a simple vista, però un cop hem marcat dos punts
la línia s’ha convertit en dues línies independents (el primer punt és per
indicar l’entitat, el segon punt per indicar el lloc del tall).
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Esborrar un element

En el programa QCad és pot
esborrar un element

seleccionant-lo i posteriorment
prement el botó Supr del teclat.

Sempre que utilitzem
qualsevol opció del menú
Força, obliguem l’element

que estem dibuixant a
complir aquesta condició

per força.

• L’opció Propietats pot modificar les característiques d’un element. Primer
de tot ens demana de quina entitat volem saber les propietats, i després
apareix una finestra de diàleg que ens indica les propietats de l’element i
ens permet modificar-les. Com podem veure en la figura 2.6, en el cas d’un
cercle ens indica la capa, el color, el gruix de línia, el tipus de línia, el centre
en x i y, i el radi.

Figura 2.6. Pantalla de diàleg de les propietats d’un cercle

• Atributs és una opció igual que Propietats, però només ens demana la
capa, el color i el gruix de línia, per tant és menys potent. Cal seleccionar
l’element abans d’entrar l’ordre.

• Suprimeix permet esborrar elements. Cal seleccionar els elements abans
d’entrar l’ordre.

• Descompon serveix per explotar un element o un conjunt d’elements que
estan relacionats entre si, com pot ser un bloc, cotes (separar línia de cota,
del text, de les fletxes)...

• Descompon el text en lletres: si seleccionem un text i posteriorment
seleccionem aquesta opció tot el text queda totalment desagrupat per lletres.
Aquesta funció té poca utilitat.

Menú ’Força’

En el menú Força trobem una sèrie d’opcions que poden fixar l’element que estem
editant o dibuixant en una posició determinada o en un punt determinat, com
pot ser la intersecció de dues línies, el centre d’un cercle, el final d’una línia...
Un exemple és la restricció a posicionar l’element a l’extrem d’una altra entitat,
que ens indica fixar l’element que estem dibuixant en l’extrem d’un altre element
dibuixat amb anterioritat.

Restricció a posicionar l’element a
l’extrem d’una altra entitat.

Menú ’Mesura’

Moltes vegades hem de saber la distància dels recorreguts d’evacuació, o entre
extintors, o de l’àrea d’un sector d’incendi; per tant, el menú Mesura ens serveix
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Trobareu la figura 2.2 al
punt “Entorn QCad”, a
l’inici d’aquest apartat.

per rebre informació dimensional que ens interessa. Dins d’aquest menú tenim les
opcions de distància d’un punt a un altre, distància d’una entitat a un punt, l’angle
entre dues línies, la longitud total de les entitats seleccionades i l’àrea poligonal.

Menú ’Capa’

Les capes són un element força útil a l’hora d’editar plànols i obtenir només la
informació que ens interessa. D’una manera gràfica podríem dir que les capes
són com petites làmines de vidre sobreposades on es pot dibuixar; a més aquestes
capes es poden visualitzar totes alhora, o només les seleccionades. Podem crear
una capa per al camí d’evacuació, una altra per als mitjans d’extinció i una altra
per identificar els diferents sectors.

Quan sigui interessant visualitzar totes les capes relacionades amb el pla d’autopro-
tecció les tindrem activades; quan en un moment donat no en vulguem visualitzar
alguna, la desactivarem; així podem veure el plànol tal com el va fer l’arquitecte
o amb tots els elements de prevenció, mobiliari...

Les opcions incloses en el menú Capa són les de mostrar la capa, ocultar la capa,
afegir una capa, treure una capa, editar una capa, canviar la visibilitat i bloquejar
la capa perquè no desaparegui quan es vulgui esborrar indiscriminadament. Quan
afegim una capa o l’editem, s’obre un quadre de diàleg que es pot veure en la figura
2.2, aquí li podem posar nom, color, gruix del traç i tipus de línia.

Hem de recordar que, en la columna dreta de la pantalla del QCad, habitualment
hi ha activada la llista de capes amb les seves opcions de treball.

Menú ’Bloc’

Els blocs serveixen per fer llibreries d’elements que ens interessen. El QCad no té
una opció que permeti que un bloc creat en un arxiu s’insereixi en un altre, i això
és una limitació força important.

Podem fer un bloc amb la simbologia d’un extintor amb un text que identifiqui el
tipus d’agent extintor, i el podem inserir en els llocs on han de ser els extintors
d’aquest tipus

Com que el QCad no és una eina funcional, ja que és més pràctic copiar l’element
d’un lloc a un altre, no ens sembla convenient estendre’ns en l’explicació d’aquest
menú.

Menú ’Finestra’

El menú Finestra organitza els arxius de dibuix que tinguem oberts alhora. En la
figura 2.7 podem veure com hem organitzat tres arxius oberts en forma de mosaic.
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Figura 2.7. Exemple d’organització en mosaic de tres fitxers oberts, amb el menú Finestra obert

Les opcions són Tanca-ho tot (tanca tots els arxius oberts), Mosaic (posa els
arxius visibles en forma de trencaclosques), Cascada (els arxius se sobreposen uns
damunt dels altres), Següent o Anterior (es visualitza l’arxiu anterior o posterior
a l’actual, respectivament), i al final hi ha la llista dels arxius oberts i el que hi ha
actiu en aquest moment està remarcat.
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Trobareu més informació
sobre el pla d’emergència
a la unitat “Plans
d’emergència i
d’autoprotecció:
conceptes i normativa”,
dins d’aquest mateix
mòdul.

3. Com fer el pla d’emergències. Un cas pràctic.

Un pla d’emergències per a una activitat no té estipulada una dimensió mínima ni
màxima. La seva extensió dependrà, entre d’altres, de la quantitat i naturalesa de
factors de risc detectats, de les dimensions, els espais i la complexitat de l’espai
físic avaluat o dels equips d’intervenció necessaris. Així mateix, dependrà de si
l’activitat està afectada:

• Per l’RD 393/2007, de 23 de març, on s’estableix la Norma bàsica d’au-
toprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats
que poden donar origen a situacions d’emergència, o bé

• Pel Decret 30/2015, de 3 de març, segons el qual s’aprova el catàleg
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el
contingut d’aquestes mesures, ja que en aquest últim cas el pla d’emergèn-
cies estarà contingut dins d’un pla d’autoprotecció (PAU) que ha de complir
els requisits legals.

A partir de les seves especificacions, nivell de detall i característiques, podríem
dividir la profunditat que adquireix un pla d’emergències en tres grups o nivells:
bàsic, genèric i pla d’autoprotecció.

El pla d’emergències bàsic normalment el fa un prevencionista extern a l’activitat,
que té un coneixement mínim d’aquesta. El pla d’aquestes característiques el fem
quan l’empresari compleix amb l’LPRL amb un nivell mínim de compromís, o bé
perquè per les dimensions i característiques de l’establiment no és necessari tenir
un pla més ambiciós.

El pla d’emergències genèric, entès com un pla d’emergències més profund que
el bàsic, respon no només a l’estricte compliment de l’article 20 de l’LPRL, sinó
que ho fa integrat en el pla de prevenció i avaluació de riscos i amb una estructura
i continguts més complets que els del bàsic:

• Aquest pla aborda la identificació i l’avaluació dels riscos, les accions i
mesures necessàries per a la prevenció i el control de riscos, les mesures de
protecció i les actuacions que cal adoptar en cada cas d’emergència. Aquí
trobaríem plànols detallats de l’edifici i de l’entorn, la localització exacta
al plànol dels elements de protecció i les rutes d’evacuació fins al punt de
trobada.

• Preveu protocols de les diferents actuacions segons el tipus d’emergència, i
els protocols dels serveis d’intervenció són més detallats. Alhora, normal-
ment trobarem que les fitxes d’actuació estan més treballades i concretades
per a cada tipus d’usuaris.
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Podeu consultar la Norma
bàsica d’autoprotecció

(NBA) a la secció
“Annexos” del web del
mòdul. I si voleu saber

més del cas dels PEI a les
centrals nuclears també
podeu consultar el Reial

decret 1546/2004 a la
secció “Referències”.

• Podríem dir que abasta fins als límits del pla d’autoprotecció, però sense que
sigui necessari complir estrictament amb els requisits legals d’estructura del
pla ni fer cap registre administratiu.

Els plans d’autoprotecció, que segueixen la Norma bàsica d’autoprotecció, són
els més complets. Entre aquests també en podem trobar diferències, segons el
grau de perillositat que comporti l’activitat. Hi ha algunes activitats que tenen una
reglamentació específica per l’autoprotecció i també amb més exigència, coneguts
com a plans d’emergència interior (PEI), com, per exemple, a les plantes nuclears.

3.1 Pla d’emergències bàsic

Els plans d’emergències bàsics són més o menys similars, i habitualment es fan en
establiments comercials o de serveis de mida petita o mitjana. Entre ells podríem
trobar certes diferències, però bàsicament es tracten els apartats següents:

• Descripció de l’empresa. Es detallen les dades mes importants de l’empre-
sa. En cas que l’empresa tingui diversos centres s’especifica a quin centre
es refereix el pla. Les dades més importants són les següents:

– Nom de l’empresa:...........................

– CIF:...........................

– Nom del centre:...........................

– Adreça:...........................

– Activitat principal:...........................

– Configuració de l’establiment respecte a l’entorn (tipus d’edifici
A,B,C...):...........................

– Ús principal de l’edifici (si cal):...........................

– Ubicació de l’establiment (planta baixa...):...........................

– Accessos:...........................

• Nombre d’ocupants. S’especifica el nombre d’ocupants del centre a fi de
quantificar les necessitats d’evacuació de persones que es produirien en cas
d’emergència. S’ha de diferenciar entre:

– Nombre màxim d’ocupants a l’establiment:...........................

– Nombre mitjà de treballadors:...........................

– Nombre mitjà de clients:...........................

• Mitjans tècnics de protecció. Relació ordenada dels diferents elements
de protecció, com extintors, BIE, hidrants, llums d’emergència, i s’han
d’indicar les característiques rellevants de cada un. En el cas d’un extintor:

– Identificació:...........................

– Ubicació:...........................
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Punts de trobada

En el pla d’emergències cal
situar tants punts de trobada o
reunió en cas d’evacuació com
sigui necessari, però alhora han
de ser els mínims possibles per
facilitar el recompte de personal
per part dels responsables dels
equips d’emergència.

És molt important que cada
treballador sàpiga què ha
de fer en cas de produir-se
una emergència.

– Agent extintor:...........................

– Capacitat:...........................

– Eficàcia:...........................

• Mitjans humans de protecció. Bàsicament es preveu una única persona
que conegui el procediment d’actuació, que és designada com a cap d’emer-
gència:

– Cap d’emergència:...........................

– Cap d’emergència suplent:...........................

• Sortides d’evacuació i punts de reunió. Designació de les possibles
sortides d’evacuació de l’establiment, i concreció del punt o punts de reunió
per als usuaris en cas que es produeixi una emergència que obligui a sortir
de l’empresa.

• Classificació de les emergències. Habitualment es fa una breu descripció
de les emergències, seguint el criteri de classificació segons la gravetat. Per
simplificar, la diferenciació es fa entre conat d’emergència i emergència ge-
neral. Pràcticament sempre les úniques emergències previstes són l’incendi
i l’accident greu.

• Actuacions en cas d’emergència. En aquest apartat es fa una relació de les
accions que s’han de dur a terme per tal de minimitzar les conseqüències
provocades per una emergència. Generalment, totes les actuacions estan
marcades pel cap d’emergència, mentre que la resta del personal només ha
de seguir les seves instruccions i actuar de suport.

En aquest apartat se solen incloure les fitxes d’actuació diferenciades per a
cada emergència prevista, i s’hi descriu la situació i les actuacions que s’han
d’emprendre.

Una empresa pot tenir un únic establiment/centre de treball o més. Quan
en tingui més serà necessari també assenyalar de quin centre es tracta, i ha
d’haver-hi un pla per a cada centre.

Per altra banda, moltes vegades es fan fitxes d’actuació genèriques per als
treballadors, com per als usuaris externs, sense tenir en compte el tipus
d’emergència. És interessant guardar una còpia signada per tal d’assegurar-
nos que ha rebut la informació mínima corresponent.

Exemple de fitxa d’actuació bàsica en cas d’accident

• En cas de descobrir un accident: protegir la persona accidentada i si és possible senyalitzar-
lo, i avisar el cap d’emergència.

• El cap d’emergència analitza la situació: si està controlada, fi de l’emergència, en cas contrari,
avisa els serveis d’emergència externs.

• Quan arribi el servei d’emergència extern: el cap d’emergència informa de l’estat de la
persona accidentada i del lloc on es troba.

• En cas que la persona o persones accidentades hagin de ser traslladades en ambulància: el
cap d’emergència si ho considera convenient, ha d’avisar la família i ha de decretar la fi de
l’emergència.



Emergències 44 Eines per fer un pla d’emergències

Llista de telèfons

La llista de telèfons que podem
necessitar en cas d’emergència, a

més de constar en el pla, ha
d’estar molt disponible per a les

persones involucrades en la
gestió de les emergències

(informadors, cap
d’emergències...). Una bona eina

és tenir la llista al costat del
telèfon fix de les dependències o

gravades en les agendes dels
telèfons mòbils o dels

buscapersones.

• En qualsevol cas, desprès d’una emergència se n’han d’investigar les causes.

Exemple de fitxa d’actuació bàsica per a personal extern

• En cas de detectar una emergència, s’ha d’avisar urgentment el personal de l’empresa.

• En qualsevol cas, s’han seguir les instruccions del personal de l’empresa en cas
d’emergència.

• El sistema de comunicació d’alarma és oral per part d’algun treballador.

• El punt de reunió es troba a la plaça de l’Església.

• En qualsevol cas, sempre s’ha de mantenir la calma.

• Implantació i manteniment del pla d’emergències. En aquest apartat es
comenta el tipus de formació o informació que han de rebre els treballadors
de l’empresa mitjançant una ponència, com han d’actuar en les diferents
emergències, com han de rebre les fitxes d’actuació o si han de fer algun
curs de primers auxilis.

També s’insta a fer el manteniment dels mitjans tècnics de protecció segons
les normatives vigents, i a revisar les mesures de seguretat en cas que s’hagi
produït una emergència.

• Documentació complementària. En aquest apartat es poden posar infor-
macions que el prevencionista consideri d’interès per facilitar la protecció
de l’activitat.

És interessant afegir-hi una llista de tots els telèfons d’emergència que
podem utilitzar i que és convenient que siguin a la centraleta telefònica.
Aquests telèfons solen ser els dels responsables d’emergències de l’empresa,
dels serveis d’extinció públics, del servei de transports de ferits contractat
per l’empresa, si escau, de l̀ hospital o mútua concertat per l’empresa en cas
d’accidents, i el número genèric d’emergències del territori.

També és convenient posar les instruccions sobre com s’utilitza un extintor
o una BIE, i el manteniment que s’ha de fer d’aquests elements segons el
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.

Seria bo afegir-hi alguna informació de normes bàsiques d’actuació en
primers auxilis com, per exemple, no moure la persona accidentada si no
coneixem el tipus de lesions que pateix; no donar-li aigua en cas que tingui
una ferida al cap, al coll, al tòrax o a l’abdomen...; què s’ha de fer en cas de
ferida, cremada, hemorràgies externes...

3.2 Confecció del Pla d’emergències: un cas pràctic

<newcontent> A continuació veurem com es fa un pla d’emergències amb una
estructura completa, i ho veurem a través d’un exemple. En aquest cas hem escollit
l’Institut Segura, un centre (no real) d’Educació Secundària.
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Tot pla d’emergències ha de
tendir a ser pràctic, no
burocràtic, i amb uns
protocols clars i eficaços
d’actuació.

Segons l’Annex I del Catàleg d’activitats i centres amb obligació d’autoprotecció
en protecció civil, del Decret 30/2015, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes
mesures, han de fer un pla d’autoprotecció:

Article 1.“g) Activitats docents: [...] 2. Qualsevol altre establiment d’ús docent sempre que
disposi d’una altura d’evacuació igual o superior a 28 m, o d’una ocupació igual o superior
a 2.000 persones.”

Decret 30/2015, Annex I.

Així que, com que es tracta d’un centre docent, el primer que hem de veure és si
està subjecte o no a tenir pla d’autoprotecció.

Observem:

1. Segons els plànols, l’edifici fa 18 metres d’alçada màxima, amb una
diferència entre la cota d’origen d’evacuació més alta possible i la cota de
la sortida de l’edifici que li correspon, de 16 metres.

2. L’edifici té una superfície total de 3.900 m2. Fem el càlcul de la seva
ocupació màxima per zona/tipus d’activitat atenent la taula 2.1. del CTE DB
SI sobre “densitats d’ocupació”, i ens dona un resultat d’ocupació màxima
de 1.725 persones.

Per tant, el centre no està subjecte a la normativa d’autoprotecció. Com que
de tota manera és un lloc de notable concurrència on hi treballen més de 40
persones i tenen gairebé 700 alumnes, és necessari fer un pla d’emergència i
evacuació exigent, i farem servir l’estructura i els continguts referenciats a l’NBA
per desenvolupar aquest pla.

Estructura del pla d’emergències segons el model del PAU

Segons la Normativa bàsica d’autoprotecció (NBA), un pla d’autoprotecció (PAU) ha de tenir
la següent estructura:

• Índex.

• Capítol 1.

Identificació dels titulars i de l’emplaçament de l’activitat.

Direcció postal de l’emplaçament de l’activitat. Denominació d’aquesta, nom i/o marca.
Telèfon i fax.

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

Nom del director/a d’emergències i del director/a del pla d’actuació en cas d’emergència, en
cas que siguin diferents. Direcció postal, telèfon i fax.

• Capítol 2.

Descripció detallada de l’activitat i del medi físic en què es desenvolupa.

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

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

Classificació i descripció dels usuaris.
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Descripció de l’entorn urbà, industrial o natural en què figurin els edificis, instal·lacions i àrees
on es desenvolupi l’activitat.

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

• Capítol 3.

Inventari, anàlisi i avaluació de riscos.

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

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

Identificació, quantificació i tipologia tant de les persones que duen a terme l’activitat com
de persones alienes a l’activitat que tinguin accés als edificis, instal·lacions i àrees on es
desenvolupa l’activitat.

• Capítol 4.

Inventari i descripció de les mesures de protecció.

Inventari i descripció de les mesures i mitjans humans i materials de què disposa l’entitat per
controlar els riscos detectats, actuar davant una situació d’emergència i facilitar la intervenció
dels serveis externs d’emergències.

Les mesures i els mitjans, humans i materials, disponibles en aplicació de disposicions
específiques en matèria de seguretat.

• Capítol 5.

Programa de manteniment d’instal·lacions.

Descripció del manteniment preventiu de les instal·lacions de risc que en garanteix el control.

Descripció del manteniment preventiu de les instal·lacions de protecció que en garanteix
l’operativitat.

Realització de les inspeccions de seguretat d’acord amb la normativa vigent.

• Capítol 6.

Pla d’actuació davant una emergència.

Identificació i classificació de les emergències.

En funció del tipus de risc. En funció de la gravetat.

En funció de l’ocupació i els mitjans humans.

Procediments d’actuació davant emergències.

Detecció i alarma.

Mecanismes d’alarma. Mecanismes de resposta davant l’emergència.

Identificació i funcions de les persones i equips que portaran a terme els procediments
d’actuació en emergències.

Identificació del responsable de la posada en marxa del pla d’actuació davant emergències.

• Capítol 7.

Integració del pla d’emergències en altres d’àmbits superiors.

Protocols de notificació de l’emergència.

Col·laboració dels responsables d’emergència amb els plans i les actuacions del sistema
públic de protecció civil locals.

• Capítol 8.

Implantació del pla d’emergències.

Identificació del responsable de la implantació del pla.

Programa de formació i capacitació per al personal amb participació activa.

Programa d’informació i formació a tot el personal sobre el pla.

Programa d’informació general per a tots els usuaris.
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La descripció de la
instal·lació serveix per tenir
una idea general de
l’establiment.

Senyalització i normes per a l’actuació de visitants.

Programa de dotació i adequació de mitjans materials i recursos.

• Capítol 9.

Manteniment de l’eficàcia i l’actualització del pla d’emergències.

Programa de reciclatge de formació i informació.

Programa de substitució de mitjans i recursos.

Programa d’exercicis i simulacres.

Programa de revisió i actualització de totes les documentacions que formen part del pla
d’emergències.

Programa d’auditories i inspeccions.

• Annexos.

– Annex 1.

Directori de comunicació.

Relació nominal de l’equip humà amb intervenció en emergències.

Telèfons del personal d’emergències.

Telèfons d’ajuda exterior.

Altres formes de comunicació.

– Annex 2. Formularis per a la gestió d’emergències.

– Annex 3. Plànols.

A continuació, mostrem l’aplicació d’aquesta estructura en el cas pràctic que ens
ocupa.

3.2.1 Índex

Tot document de certa amplitud necessita un índex per trobar fàcilment la infor-
mació que es vol consultar en cada moment. Aquest estarà compost dels capítols
i annexos que figuren a l’NBA més els que poguem afegir per extensió com a
apartats o subcapítols.

3.2.2 Capítol 1. Identificació dels titulars i de l’emplaçament de
l’activitat

Aquí es donen les dades sobre la titularitat del centre docent, es descriu l’activitat
que s’hi du a terme i es localitza el recinte i cadascun dels seus edificis, si escau.

a) Descripció de la instal·lació:

L’Institut Segura és un establiment escolar destinat a la formació d’alumnes que
cursen educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius:

• Aquest centre consta de tres edificis totalment independents destinats a
diferents funcions. El principal està destinat a la formació i als serveis
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necessaris per dur a terme aquesta formació, el segon és un transformador,
i el tercer un vestuari. Tots tres estan separats entre ells per un espai
no construït que podem designar com a exterior destinat a pati, pista
poliesportiva o aparcament. Tot el perímetre del recinte està separat de
l’exterior per una balla metàl·lica.

• L’institut està situat al centre de la ciutat de Prevenció, no s’hi fa cap
activitat que pugui provocar un risc d’emergència extern, que pugui afectar
la població i el medi ambient que l’envolta. En qualsevol cas, si l´hagués,
al no ser un PAU, normalment no entraríem en més detalls.

• La instal·lació està dotada de tots els mitjans de protecció que marca la
normativa en prevenció d’incendis segons les dimensions, volum d’usuaris
i activitats que s’hi realitzen, com ara llums d’emergència, extintors i BIE.

• A fora no hi ha cap hidrant, ni propi del centre ni municipal: ni al pati, ni
als carrers que l’envolten. L’edifici es va construir en els anys setanta, però
s’han eliminat les barreres arquitectòniques per a persones amb mobilitat
reduïda que hi havia originalment.

b) Identificació de la instal·lació:

En aquest apartat es donen les dades que serveixen per identificar la instal·lació.
Les principals són les següents (per l’exemple, nomem omplim les dades amb
valor afegit per l’avaluació dels riscos):

• Nom:

• Raó social

• CIF

• Adreça postal

• Telèfon

• Fax

• Correu electrònic

• Sector (tipus): terciari

• Activitat principal: formació

• Nombre d’ocupants totals: 1.600

• Tipus d’ocupants: professors, personal administratiu i de servei, neteja i
manteniment, alumnat

c) Identificació dels responsables en seguretat:

En aquest apartat es donen els noms de les persones de contacte en cas d’emer-
gència. Les dades personals s’afegeixen en l’annex 1, “Directori de comunicació”.
Aquestes persones són les següents:
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No hi ha un format
preestablert de com hem de
definir les nostres
instal·lacions.

• Cap d’emergència: el director o directora

• Cap d’emergència suplent: qualsevol membre de l’equip directiu (subdi-
rector/a d’FP, caps d’estudis, secretari/ària, administrador/a, coordinador/a
pedagògic/a)

• Coordinador/a de prevenció de riscos laborals: el designat pel centre

• Cap de manteniment: si és extern, el nom de l’empresa mantenidora

3.2.3 Capítol 2. Descripció detallada de l’activitat i del medi físic en
què es desenvolupa

Una bona descripció de les característiques de l’activitat i de les del lloc on es
desenvolupa aquesta activitat ajuda a avaluar correctament els possibles riscos.

a) Descripció de cada una de les activitats desenvolupades objectes del pla:

L’activitat principal del centre és l’educació. L’edat mínima dels alumnes és de
dotze anys, ja que s’imparteix l’ESO; l’edat dels alumnes més grans pot variar, ja
que en el centre s’imparteixen cicles formatius de grau mitjà i superior, i cursos
ocupacionals. Per tant, podem identificar com a usuaris habituals preadolescents,
adolescents i persones adultes. La formació la podem dividir en:

• ESO

• Batxillerat

• Cicles formatius de grau mitjà

• Cicles formatius de grau superior

Per fer l’activitat principal, aquesta institució té altres activitats necessàries per al
seu funcionament: administració, neteja i manteniment. Aquestes últimes dues
activitats les desenvolupen empreses externes, per la qual cosa hem de tenir en
compte els riscos notificats per aquestes a la coordinació d’activitats empresarials.

b) Descripció del centre o establiment, dependències i instal·lacions on es
desenvolupen les activitats objectes del pla:

Les nostres instal·lacions tenen la característica de ser un establiment de tipus C,
ja que tots edificis de què consta estan a una distància superior a 3 m de qualsevol
altre edifici i, per tant, són totalment independents. Les característiques del centre
es poden veure en la taula 3.1.
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Taula 3.1. Característiques constructives de l’Institut Segura

Principal Transformador Vestuaris

Any de construcció 1970 1970 1970

Alçària total - 4 m 3 m

Nre. de plantes 5 1 1

Sup. útil construïda

Sortides exteriors 1 principal
1 alumnes

1 poliesportiu
1 garita conserge

1 caldera
1 biblioteca

1 sortida 1 sortida per vestuari

Escales 2 0 0

Sectors d’incendi 4 1 2

Fonaments - - -

Estructura Formigó armat Paret de càrrega Paret de càrrega

Forjat Bigues de formigó Bigues de formigó Bigues de formigó

Coberta Plana i inclinada Plana Plana

Tancament exterior Mur de totxanes Mur de totxanes Mur de totxanes

Tancament interior Envans - Envans ceràmics

Revestiment sostre Enguixat i plaques de polièster Enguixat Enguixat

Revestiment parets Enguixat i pintat Enguixat Ceràmic

Revestiment paviment Gres Formigó Gres

Els sectors d’incendi de l’edifici principal són els següents:

• Aulari, departaments i administració

• Sala d’actes i laboratoris

• Caldera

• Garita del conserge

Alguns sectors no estan perfectament aïllats, atès que hi ha canals de conductes
elèctrics, com és el cas de l’aulari i la sala d’actes. En la taula 3.2 podem veure
les activitats del centre.

Taula 3.2. Activitats del centre

Edifici Planta Activitat/ús Ocupació màxima

Teòrica Declarada

Principal Baixa Administració

Aulari

Gimnàs

Cuina/menjador

WC
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Taula 3.2 (continuació)

Edifici Planta Activitat/ús Ocupació màxima

Tallers d’arts gràfiques,
automoció, mecànica i SEPRO

Biblioteca

Arxius

Caldera

Garita del conserge

1a Aulari

WC

Taller de manteniment

Administració

2a Aulari

WC

Tallers d’arts gràfiques i
SEPRO

Administració

3a Laboratoris

4a Sala d’actes

Transformador Baixa Transformadors elèctrics

Vestuaris Baixa Vestuaris

En la taula 3.3 es descriuen les característiques de les instal·lacions principals
de l’institut. El que hem d’omplir a la columna “Característiques” són totes les
dades rellevants que tinguem disponibles per a la seguretat, com per exemple si la
instal·lació elèctrica té presa de terra, si els quadres elèctrics són segurs i porten
el seu manteniment, l’última prova de funcionament del subministrament elèctric
alternatiu, estat del manteniment de les calderes, sistema d’extinció fix d’incendis,
si l’enllumenat d’emergència funciona i si es troba en tots els accessos i recorregut
d’evacuació predesignats, la presència de fossa sèptica...

Taula 3.3. Instal·lacions de l’Institut Segura

Instal·lació Característiques

Instal·lació elèctrica

Subministrament elèctric alternatiu

Instal·lació de gas

Calderes i escalfadors

Subministrament d’aigua potable

Aigua per a extinció d’incendis

Enllumenat d’emergència

Renovació d’aire forçat

Aire condicionat

Aire comprimit

Ascensors

Aigües residuals
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És molt important que
definim els accessos per on

poden entrar els bombers,
per tenir així una

coordinació més ràpida en
cas d’emergència.

c) Descripció dels accessos. Condicions d’accessibilitat per a l’ajuda externa:

Per exemple:

“L’Institut Segura està situat al barri de la Precaució. El seu emplaçament és urbà,
però és molt a prop d’un polígon industrial i de les vies del tren.

El centre està envoltat per una tanca perimetral. Les portes principals d’accés
estan situades a l’extrem NE de la tanca, al carrer Y s/n. L’entrada esquerra del
centre està destinada a l’entrada i sortida dels alumnes i a l’entrada de vehicles
que hagin de carregar o descarregar materials. La porta del mig està destinada a
l’entrada dels treballadors del centre i visitants. L’entrada de la dreta està destinada
exclusivament a vehicles (utilitaris, motocicletes i bicicletes).

Els camions de bombers poden accedir tant per l’entrada principal dreta com per
l’esquerra. En aquesta última és més estreta, pel que quan sigui possible, els
orientarem cap a l’entrada principal.”

En la taula 3.4 s’analitza l’accessibilitat dels bombers.
Taula 3.4. ’Check-list’ d’idoneïtat d’accessibilitat de les vies d’accés pels serveis d’extinció

Condicions d’accessibilitat (intervenció dels bombers i evacuació de persones) del carrer Y

Característiques Requisits Es compleix

Amplada total > 8 m SÍ NO

Amplada útil (ni voravia ni laterals) ≤ 3’5 m SÍ NO

Capacitat portant ≤ 20 KN/m2 SÍ NO

Alçada lliure ≤ 4,5 m SÍ NO

Pendent < 15% SÍ NO

Via pública apta per a bombers? SÍ NO

En la taula 3.5 podem trobar les condicions d’accessibilitat dels bombers per la
façana.

Taula 3.5. ’Check-list’ d’idoneïtat d’accessibilitat pels serveis d’extinció per la façana

Característiques Requisits Es compleix

Alçària ampit < 1’2 m SÍ NO

Alçària de les finestres ≤ 0,8 m SÍ NO

Amplada de les finestres ≤ 1,2 m SÍ NO

Distància entre finestres verticalment < 25 m SÍ NO

Hi ha elements que dificultin l’entrada per les finestres a
plantes amb al alçària d’evacuació?

> 9 m SÍ NO

Façana apta per a bombers? SÍ NO

d) Documentació gràfica:

Aquí només inclouríem el plànol de situació respecte a l’entorn pròxim urbà, amb
els accessos, comunicacions... Els plànols descriptius de totes les plantes dels
edificis, de les instal·lacions i de les àrees on es fa l’activitat els adjuntarem en
l’annex 3.
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La funció principal del tècnic
de prevenció és identificar
els riscos.

3.2.4 Capítol 3. Inventari, anàlisi i avaluació de riscos

Totes les actuacions per minimitzar els riscos al nostre centre es recullen en
l’annex 2 (“Formularis per a la gestió d’emergències d’aquest document”). En
aquest apartat es concreten els riscos detectats, la priorització d’aquests riscos i el
calendari de les possibles actuacions de millora.

a) Descripció i localització dels elements i instal·lacions que puguin provocar
una situació d’emergència o incidir de manera desfavorable en el desenvolu-
pament de l’emergència:

Segons l’avaluació feta, les instal·lacions perilloses del centre són les que es
recullen en la taula 3.6.

Taula 3.6. Elements i instal·lacions perilloses

Tipus d’instal·lació Localització Àrees i/o persones
afectades

Conseqüències Propostes de mesures
de control i protecció

Màquines i eines Taller mecànic.
Taller de manteniment.
Taller d’automoció.

Persona que estigui
treballant directament amb
la màquina.

Talls.
Atrapaments.
Cops.

Utilització dels EPI
adequats.
Manteniment preventiu de
les màquines.
Formació i informació de
les persones que hagin
d’utilitzar-les.

Soldadura Taller de manteniment.
Taller d’automoció.

Persona que estigui
treballant i personal proper.

Cremades.
Pèrdua de visió.

Dutxes i zones habituals
amb aigua

Lavabos i dutxes. Qualsevol usuari. Legionel·la. Manteniment preventiu
legal.

Cantina Planta baixa aulari. Qualsevol usuari. Intoxicacions alimentàries. Desinfecció i desratització.
segons la normativa.

Escales Passadissos de l’edifici
principal.

Qualsevol usuari. Caigudes (contusions,
traumatismes...).

Col·locar baranes als llocs
que no compleixen la CTE.

b) Identificació, anàlisi i avaluació dels riscos propis de l’activitat i dels riscos
externs que la puguin afectar:

El coordinador de riscos laborals del centre (que ha de tenir una formació de
nivell bàsic, com a mínim) ha de fer una avaluació del centre conjuntament amb
altres responsables del centre o amb l’assistència del tècnic de prevenció de riscos
laborals per tal de revisar l’estat de les instal·lacions i, en cas de haver tingut canvis
en els espais o instal·lacions, o els seus usos, detectar nous possibles riscos.

Aquesta avaluació s’ha de fer segons el procediment d’avaluació de riscos inicial.

En cas de tenir dubtes respecte a la probabilitat, el tipus o la manera d’actuar davant
un risc, s’ha de comunicar al delegat de riscos laborals dels serveis territorials
on està ubicat l’Institut Segura del Departament d’Educació per tal que faci una
inspecció i dugui a terme les accions que consideri oportunes (taula 3.7).
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Taula 3.7. Riscos interns de l’Institut Segura

Tipus risc Localització/ descripció Àrees i/o persones
afectades

Locals amb risc especial Propostes de mesures
de control i protecció

Incendi Un incendi pot tenir una
multitud de causes.
És el risc més generalitzat
i es pot produir en
qualsevol lloc si les
condicions són idònies.

Qualsevol usuari. Cuina -risc baix(1).
Arxius -risc baix(1).
Taller de manteniment -risc
baix(1).
Cuina -risc baix(1).
Sala de caldera -risc
baix(1).
Comptadors elèctrics -risc
baix(1).
Transformador -risc baix(1).

Actuar segons el
procediment en cas
d’incendi.

Inundació Produïda bàsicament pel
vessament del
clavegueram que hi ha al
taller mecànic.

Qualsevol usuari. Planta baixa tallers -risc
baix.

Utilització de la bomba
d’extracció de líquids.
Escombrar i fregar l’aigua
restant.

Accident greu Bàsicament són
contusions i talls, que es
poden produir per una
activitat realitzada
inconvenientment.

Qualsevol usuari. Taller mecànic -risc baix.
Taller de manteniment -risc
baix.
Taller d’automoció -risc
baix.
Gimnàs -risc baix.

Actuar segons el
procediment en cas
d’accidents.

Actuacions antisocials Actituds violentes i
agressives, avís de bomba,
intrusió-robatori.

Qualsevol usuari. És susceptible a tot el
centre.

Cura del professorat a
l’hora d’advertir actituds
antisocials.
En cas d’avís de bomba,
actuar segons el
procediment d’evacuació.
En cas de robatori, fer les
investigacions pertinents i
avisar els Mossos
d’Esquadra si es considera
convenient.

Risc sanitari Intoxicació, contagis i
epidèmies.

Qualsevol usuari. Laboratoris -risc baix.
Cuina -baix.
Dutxes.

Actuar segons indiquin les
autoritats competents.

(1) Segons el Codi tècnic d’edificació

A més, el nostre centre pot ser afectat per altres riscos (taula 3.8), el quals, perquè
són poc probables o de poca rellevància, o tenim pocs mitjans per actuar, hem de
tenir en compte però no necessiten una intervenció tan directa.

Taula 3.8. Altres riscos

Tipus de risc Localització/ descripció Probabilitat Gravetat(1)

Explosió Taller d’automoció.
Caldera.
Cuina.
Instal·lació de gas.

Probabilitat
mitjana.

Risc greu.

Fallida estructural o elements
de l’edifici

Enfonsaments.
Esllavissaments.
Despreniments...

Probabilitat
baixa.

Risc moderat.

Fallida del subministrament
elèctric

Feines d’ordinador i aparells
elèctrics interromputs.
Manca de llum(2).

Probabilitat
mitjana.

Risc tolerable/-
moderat.

Fallida del subministrament
d’aigua.

Fuites o talls exteriors. Probabilitat
baixa.

Risc tolerable.

(1) Les propostes de mesures de control i protecció s’han de fer d’acord amb el seu grau de compliment de la normativa específica. (2)

En cas que no hi hagi llum externa suficient per il·luminar les estances interiors, és necessari evacuar el centre abans que passi una

hora des del tall elèctric, ja que els llums d’emergència no poden suportar més temps de treball.
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Podem fer l’avaluació dels
riscos externs consultant
l’ajuntament.

És molt important tenir en
compte els diferents tipus
d’usuaris i la seva quantitat,
per tal de definir el pla.

L’avaluació dels riscos externs que ens afecta és prevista en el Pla de protecció civil
de Catalunya (PROCICAT) i, sobretot, en el plans de protecció civil municipal fets
per l’ajuntament del municipi o districte on hi ha l’institut.

Quan hi hagi riscos externs, un responsable municipal es posarà en contacte amb el
nostre centre per informar de la situació i per indicar les mesures extraordinàries
que podem aplicar. Qualsevol usuari (professor, alumne, personal de manteni-
ment...) ha de seguir les indicacions donades pels responsables municipals per
salvaguardar la pròpia integritat personal i de la resta.

Observem el Pla d’actuació municipal (PAM) i, si escauen, els altres plans
d’emergències d’àmbit superior, extraiem les amenaces (identifiquem els factors
de risc) i els incloem al nostre pla d’emergències. També integrarem al nostre
pla les indicacions del PAM respecte del procediment que cal seguir en cas
d’emergència general de confinament.

Així, reflectim els riscos externs que ens afecten segons l’ajuntament a què pertany
l’Institut en la taula 3.9.

Taula 3.9. Riscos externs

Tipologia Localització Probabilitat

Accident de transport de
mercaderies perilloses

Circulació de vehicles a l’avinguda
XY.

Baixa.
Durant tota la jornada.

Estació de trens. Baixa.
Circulació poc freqüent de 10 h a
16 h.
Circulació habitual a partir de les
18 h i preferentment en horari
nocturn.

Indústria química Terme municipal:
• Químiques ABC.
• Societat d’Aigües del Ter.

Molt baixa.
Risc baix per la distància
d’aquestes instal·lacions al nostre
centre.

Inundació per pluges Tota la zona. Molt baixa.
Per la situació del centre i el relleu
físic de la zona.

Haurem de trobar els plànols d’ubicació per plantes de tots els elements i/o
instal·lacions de risc, tant els propis com els de l’entorn, en l’annex 3 (“Plànols
d’aquest pla d’emergències”).

c) Identificació, quantificació i tipologia de les persones tant afectades per
l’activitat com alienes a aquesta activitat que tinguin accés als edificis, ins-
tal·lacions i àrees on es desenvolupi l’activitat:

El nombre d’usuaris que poden estar afectats per qualsevol tipus de risc que es
pugui produir al nostre centre pot variar molt durant les hores del dia de la jornada
laboral, com en el cas dels caps de setmana o període de vacances.

També el volum de persones habituals que utilitzen les instal·lacions varia depe-
nent del curs acadèmic; per tant, aquestes dades són modificades al començament
de curs pel coordinador de riscos laborals i s’adjunten a la plantilla col·locada a
aquest efecte en l’annex 3 (“Plànols d’aquest pla d’emergències”).
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Depenent de la quantitat de
personal i les seves

característiques, dins d’una
instal·lació l’actuació en cas

d’emergència pot variar.

De manera indicativa cal dir que aquest centre té una mitjana de 1.400 alumnes,
140 professors en plantilla i 8 persones de personal administratiu i de serveis.

Personal extern habitual a les nostres dependències a causa de subcontractes o
serveis de les diferents administracions: 7 persones de neteja, 1 de manteniment,
2 persones per a la cantina, i 1 bibliotecària.

A més, hem tenir en compte usuaris externs que utilitzen puntualment les nostres
instal·lacions, com poden ser familiars o tutors d’alumnes, personal del Depar-
tament d’Educació, empreses de serveis de recollida de residus, transportistes
o reposadors, personal de manteniment d’instal·lacions, usuaris de la biblioteca
pública Joan ABC, agents de policia, habitants de la garita del conserge...

Respecte a la distribució horària podem dir que el màxim volum és entre les 8 h i
les 14 h, i dilluns, dimarts i dijous de 16 h a 17 h, en què conflueixen alumnes que
cursen l’ESO, batxillerat i cicles formatius.

L’altra franja horària punta, però no tan conflictiva pel volum de persones, sol ser
de 17 h a 20.30 h dilluns, dimarts, dimecres i dijous; de 16 h a 20.30 h divendres;
i de 15 h a 16 h dilluns, dimarts i dijous.

Hi ha hores en què el volum de persones és mitjà o baix: de 7.30 h a 8 h, de 14.30
h a 15 h i de 20.30 h a 11 h de dilluns a divendres, i els dimecres també de 15 h a
17 h.

La resta d’hores del dia, el centre resta buit, igual que els dies fora del calendari
escolar i el període de vacances.

Al final del mes de juny i les dues primeres setmanes de setembre, les instal·lacions
resten amb un volum baix d’ocupació, ja que els alumnes no són al centre.

El mes de juliol és un més atípic, ja que el moviment d’usuaris pot variar,
encara que habitualment és baix, els usuaris bàsics d’aquest mes són el personal
administratiu i de serveis, l’equip directiu, els professors i alumnes de cursos
ocupacionals i/o oposicions, i el personal de neteja i manteniment.

Al mes d’agost, si hi ha actuacions de remodelació de l’edifici o de les ins-
tal·lacions, resta al centre el personal d’empreses contractades i una persona del
Departament d’ensenyament (una persona d’administració i serveis del centre o
del consorci o servei territorial educatiu). Aquí l’important és recollir en el seu
moment els factors de risc associats a les activitats de manteniment que s’han
d’efectuar i que el centre educatiu notifiqui les mesures d’emergència d’aquest
document a aquestes empreses externes perquè elles segueixin també els protocols
d’actuació i observin les mesures preventives de les instal·lacions.
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3.2.5 Capítol 4. Inventari i descripció de les mesures i mitjans
d’emergències

En situacions d’emergència, en què la rapidesa és un factor clau, és molt important
saber perfectament amb quins recursos es compta i quines mesures de protecció
s’han pres per poder avaluar amb precisió la manera més ràpida i eficaç d’actuar.

a) Inventari i descripció de les mesures i mitjans humans i materials de
què disposa l’entitat per controlar els riscos detectats davant les situacions
d’emergència i per facilitar la intervenció dels serveis externs d’emergència:

En cas que es produeixi una emergència ha de ser una persona, designada per la
direcció en aquell moment, l’encarregada de rebre el servei d’emergència extern
(SEM, bombers, policia...) per donar-li indicacions sobre el que ha passat i indicar-
li el camí per arribar al lloc del succés.

En cas que l’emergència s’hagi produït per un incendi, la persona que rebrà els
bombers ha de tenir els plànols en planta de les instal·lacions, mitjans de seguretat
i rutes d’evacuació que han d’estar permanentment actualitzades a consergeria.

En cas de preveure la necessitat que els serveis d’emergència externs hagin
d’accedir a les instal·lacions amb un vehicle, qualsevol persona de l’equip directiu
ha d’indicar a un conserge les portes que s’han d’obrir i assignar-li l’execució de
qualsevol tasca auxiliar que es consideri convenient en la situació detectada.

Si és necessari, el servei de bombers pot utilitzar tots els mitjans de protecció amb
què compta el centre, com ara les boques d’incendi equipades, els extintors... (no
hi ha cap hidrant exterior ni al pati de l’institut, ni als carrers que l’envolten).

Els responsables de trucar als serveis d’emergència externs són el personal
administratiu de secretaria, quan el cap d’emergència o professor l’autoritzi.

En situacions d’emergència general, el cap d’emergència s’ha d’identificar amb
una armilla reflectora per tal que els serveis d’emergència externs/públics l’iden-
tifiqui.

b) Mesures i mitjans, humans i materials, disponibles en aplicació de disposi-
cions específiques de seguretat en matèria de seguretat:

Cal dir que tot el personal laboral del centre està obligat a participar en les
actuacions d’emergència que es preveuen en el nostre pla d’emergències, tal com
marca l’article 29 (“Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de
riscos”) de la Llei de prevenció de riscos laborals.

El cap d’emergències és el director, i si no és present, el substitueix el cap
d’estudis i, en cas que tampoc estigui present, el secretari.

El nostre centre ha de disposar de, com a mínim, dues persones amb formació de
nivell bàsic en PRL i com a equip d’intervenció. Aquestes mateixes persones i/o
unes altres (com a mínim una persona per planta i una persona per cada sortida
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del centre) conformaran l’equip d’alarma, evacuació i confinament, que estarà
format tant pel professorat com pel personal administratiu i de serveis (PAS).

Dins de l’equip d’alarma, evacuació i confinament s´ha de designar una coordina-
ció o una definició de competències, especialment un cap d’alarma, així com un
ordre de caps o responsables alternatius de trucar als serveis d’emergència externs,
en cas necessari. En aquest cas podrien ser el personal administratiu de secretaria
o el conserge.

Podem disposar o no d’un equip de segona intervenció, la missió específica del
qual seria donar suport al cap d’emergències per coordinar-se amb els serveis
d’emergència exteriors al centre en casos d’intervenció complexa, com seria el
cas d’un incendi descontrolat. Per les dimensions del centre seria recomanable
que existís.

En el cas que s’hagi acordat amb els delegats de prevenció, el centre també
disposarà d’un equip de primers auxilis amb formació per actuar per socórrer
fins a l’arribada de l’ajuda exterior. Ateses les dimensions del centre, és molt
recomanable que el tingui.

El coordinador de riscos laborals del centre pot tenir o no un càrrec específic
d’emergències, però com a encarregat de revisar l’estat de les instal·lacions i de
detectar-ne les anomalies també ha de constar en aquest pla.

En aquest apartat només llistem els càrrecs: en el Capítol 6, apartat c) “Identifica-
ció i funcions de les persones i equips que han de portar a terme els procediments
d’actuació en emergències”, entrem en les seves funcions, i en l’annex I en farem
la relació nominal de tots els mitjans humans amb càrrec designat i els seus
substituts.

Respecte als mitjans materials de prevenció, en tenim per actuar en cas d’incendi.
Les instal·lacions de l’edifici principal tenen, al llarg del recorregut d’evacuació,
boques d’incendi equipades (BIE) de 45 mm de diàmetre i extintors de pols ABC.
En dependències on es considera que hi ha més probabilitats d’incendi s’han
instal·lat extintors ABC i de CO2.

En compliment del codi tècnic d’edificació (DB sobre Seguretat en cas d’incendi),
tenim un extintor d’eficàcia 21A-113B almenys cada 15 m de recorregut d’eva-
cuació. També estem protegits amb boques d’incendi equipades de 45, encara
que el CTE preveu que siguin de 25, però la nostra instal·lació és molt anterior a
l’aprovació d’aquest codi tècnic, i la seva aplicació no té caràcter retroactiu. No
disposem de detectors d’incendi perquè no tenim cap sector amb risc especial ni
la superfície de les edificacions supera els 5.000 m2.

Tot l’establiment està equipat amb llums d’emergència per poder fer l’evacuació
amb condicions mínimes de seguretat.

A la sala de recepció de visites hi ha instal·lada la centraleta d’alarma, de tipus
analògica, d’accionament manual i amb bateries d’emergència per si es produeix
un tall elèctric. A tot el centre hi ha un sistema acústic d’alarma operatiu en
qualsevol sector.
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Sempre s’ha d’identificar
perfectament on són els
mitjans de protecció contra
incendis, mitjançant plànols
o la descripció del lloc.

Segons el pla d’emergències, els encarregats en primera instància d’accionar
l’alarma seran els conserges.

Per activar l’alarma faran sonar un so específic a través de la megafonia, perquè
no hi ha instal·lat cap tipus de detector ni polsador d’alarma contra incendis.

Als laboratoris de física i química hi ha rentaülls i dutxes per actuar de manera
ràpida en cas que una persona s’hagi esquitxat amb un producte tòxic o corrosiu.

A consergeria hi ha una farmaciola per fer les primeres cures després d’un accident
lleu.

Al taller de fabricació mecànica hi ha una bomba d’extracció de líquids que es pot
utilitzar en cas d’inundacions o fuites localitzades.

Pel volum d’usuaris, i per a la seva distribució per les vies d’evacuació, el nostre
centre consta de dos punts de reunió, un de situat al poliesportiu i un altre de situat
a l’exterior, a l’aparcament de la piscina municipal.

Com a mesura de prevenció, tota persona que s’evacuï al punt de reunió de
l’aparcament de la piscina, ho ha de fer pel costat de la reixa externa de l’Institut
i sense baixar de la vorera.

Els mitjans contra incendis, les vies d’evacuació i la utilització d’EPI estan d’acord
amb l’RD 485/1997 de senyalització de seguretat en el treball.

Els plànols d’ubicació dels mitjans d’extinció, el recorregut d’evacuació i les àrees
de confinament, amb la indicació del nombre de persones que s’han d’evacuar o
confinar, i els plànols de compartimentació d’àrees o sectors de risc, s’adjunten
en l’annex 3 (“Plànols d’aquest pla d’emergències”).

3.2.6 Capítol 5. Programa de manteniment de les instal·lacions

Si les instal·lacions que s’han fet no tenen un programa de manteniment, és molt
possible que en el moment de produir-se una emergència estiguin en mal estat o
no funcionin correctament. És per això que és fonamental tenir un programa que
supervisi el manteniment de les instal·lacions.

a) Descripció del manteniment preventiu de les instal·lacions de risc, que en
garanteix el control:

El manteniment de les instal·lacions dels tallers mecànic, de manteniment i
d’automoció l’ha de fer el personal del mateix departament en primera instància, i
d’empreses subcontractades per a reparacions i manteniment de més envergadura.

Les instal·lacions amb una reglamentació específica, com és el cas de la caldera
de gasoil i la instal·lació de gas, s’han de fer segons la normativa específica i amb
personal de manteniment autoritzat.

La prevenció de la legionel·la en dutxes s’ha de fer un cop l’any i l’ha de dur a
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Segons el Reial decret
513/2017 s’han de dur a

terme una sèrie
d’actuacions de

manteniment a les
instal·lacions PCI.

terme el personal de manteniment acreditat per fer aquesta tasca, i s’ha d’emetre
un butlletí de treballs o algun altre document que justifiqui que s’ha fet l’operació
de prevenció.

L’entitat encarregada del servei de bar i restauració (cantina) és l’encarregada de
fer les actuacions pertinents segons la normativa per prevenir qualsevol intoxica-
ció.

El coordinador de riscos laborals del centre, en particular, i qualsevol usuari del
centre, en general, són els encarregats de vetllar pel bon estat de les instal·lacions
generals, i en cas de detectar anomalies n’han d’informar el coordinador de
manteniment, per al seu control, i si ho considera convenient, també al coordinador
de riscos laborals de zona o del servei territorial designat pel Departament
d’Educació .

El coordinador de riscos laborals és el màxim responsable de la prevenció del
centre, per tant ha d’estar informat dels riscos, de les actuacions realitzades per
neutralitzar-los i del control de qualsevol anomalia que pugui afectar qualsevol
usuari.

El responsable final de la prevenció de riscos laborals és el Departament d’Edu-
cació de la Generalitat de Catalunya i, més directament, el coordinador de riscos
laborals de la delegació territorial on està situat l’Institut.

Per tant, és el responsable de vetllar per la seguretat del personal laboral i de
qualsevol altre usuari que sigui dins de les instal·lacions del centre. Per tant, ha
de ser informat i ha d’actuar en conseqüència.

b) Descripció del manteniment preventiu de les instal·lacions de protecció,
que en garanteix l’operativitat:

El coordinador de riscos laborals és l’encarregat de vetllar per l’estat correcte
de les instal·lacions de protecció del centre i, segons ens indica el Reglament
d’instal·lacions de protecció contra incendis, és l’encarregat de fer el seguiment
de les instal·lacions de protecció contra incendis indicades en la taula següent, i
de deixar-ne registre, que s’ha d’adjuntar a l’annex 2 d’aquest pla d’emergències.

En la taula 3.10 es recull el programa de manteniment de les instal·lacions contra
incendis del coordinador de riscos laborals.
Taula 3.10. Programa de manteniment de les instal·lacions contra incendis per al coordinador de riscos
laborals

Equip o sistema Cada tres mesos

Sistema manual d’alarma
d’incendis

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

Extintors d’incendis Comprovació de l’accessibilitat, senyalització, bon estat aparent de conservació.
Inspecció ocular de tanques, precintes, inscripcions...
Comprovació del pes i la pressió, si escau.
Inspecció ocular de l’estat extern de las parts mecàniques (vàlvules,
manegues...).
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No totes les empreses han
de tenir els mateixos riscos,
però sempre es poden
preveure el d’incendi i el
d’accident greu.

Taula 3.10 (continuació)

Equip o sistema Cada tres mesos

Boques d’incendis
equipades (BIE)

Comprovació de la bona accessibilitat i senyalització dels equips.
Comprovació per inspecció de tots els components, s’ha de desenrotllar la
manega completament i accionar la llança en cas que sigui de diverses
posicions.
Comprovació, per lectura del manòmetre, de la pressió de servei.
Neteja del conjunt i greixat de tancaments i frontisses en portes de l’armari.

En cas que el coordinador de riscos laborals detecti alguna anomalia a les ins-
tal·lacions de protecció contra incendis, ha de trucar al personal de manteniment
autoritzat perquè faci les actuacions que consideri oportunes.

Coma mínim un cop l’any el coordinador de riscos laborals s’ha d’encarregar de
revisar el bon estat dels llums d’emergència i cartells indicadors d’evacuació, sis-
temes de protecció contra incendis, EPI i instruccions d’utilització de maquinària,
i sempre després de que succeeixi una emergència.

Segons el reglament anterior del Departament d’educació, el mes de juny de cada
any el personal de manteniment autoritzat per la Generalitat de Catalunya acut
als centres educatius a fer el manteniment preventiu de totes les instal·lacions de
protecció contra incendis.

c) Realització de les inspeccions de seguretat d’acord amb la normativa
vigent:

En l’annex 2 s’adjunta o s’especifica on queden enregistrades les inspeccions de
seguretat segons la normativa dels reglaments d’instal·lacions vigents.

3.2.7 Capítol 6. Identificació i classificació de les emergències

Podem dir que aquest apartat és un dels més importants i al qual hem de prestar
més atenció a l’hora de fer un pla d’emergències, ja que ens dóna informació sobre
els riscos que afecten l’empresa o entitat, i sobre com podem lluitar per controlar-
los en cas que es produeixin.

a) Identificació i classificació de les emergències:

La identificació i classificació de les emergències es pot fer en funció del tipus
de risc (taula 3.11), de la seva gravetat (taula 3.12) o de l’ocupació i dels mitjans
humans (taula 3.13).

Al nostre institut podem definir tres situacions d’ocupació diferents: amb alumnes,
sense alumnes i sense Cap d’emergència present a les instal·lacions (el titular o una
persona de l’equip directiu de guàrdia).
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Taula 3.11.
Classificació de
les emergències
segons el tipus
de risc

Tipus de risc Risc

Risc d’origen interior Incendi

Inundació

Accident greu

Actuacions antisocials

Risc sanitari

Explosió

Error estructural o dels elements de l’edifici

Risc d’origen interior/exterior Fallada del subministrament elèctric

Fallada del subministrament d’aigua

Risc d’origen exterior Núvol tòxic

Inundació

Taula 3.12. Classificació de les emergències en funció de la gravetat

Gravetat Característiques

Conat
d’emergència

Els seus efectes són inapreciables tant en l’activitat habitual, com en els danys a
persones. És un succés que pot ser controlat d’una manera ràpida i senzilla. La
intervenció directa l’ha realitzat el personal de la zona, que possiblement no té
formació especial per solucionar el problema. És una petita alarma local i un cop
desapareguda els treballs diaris continuen sense cap problema.

Emergència parcial Risc d’origen interior . En aquest cas els efectes són apreciables i, a més, poden
tenir conseqüències en l’activitat o en el personal. De totes maneres és una situació
que es pot controlar i dominar. Generalment quan hi ha una emergència parcial s’ha
de fer una evacuació, en aquest cas parcial, i una actuació per part de l’equip
d’intervenció de la mateixa empresa, sense necessitat que intervingui un organisme
extern. En cas que l’empresa no tingui equip d’intervenció, el personal de la secció
afectada, que ha estat entrenat degudament, ha de controlar la situació.
NOTA: per l’escassa sectorització del centre i per la poca formació del personal,
l’emergència parcial passa a ser emergència general

Risc d’origen exterior . Deriva d’una situació de prealerta o alerta declarada per les
autoritats competents, que pot provocar la presa de determinades mesures de
protecció tant de persones com d’instal·lacions, per minimitzar les conseqüències si
es produeix l’emergència externa esperada.

Emergència general És el cas més greu i requereix una actuació de l’equip intern d’intervenció, si n’hi ha,
ajuda externa especialitzada (policia, bombers, servei d’emergències mèdiques...) i
l’evacuació general de la instal·lació o confinament. Les conseqüències d’aquest
tipus d’emergència són molt greus, sovint inutilitzen les instal·lacions per un llarg
període de temps i, fins i tot, provoquen la cessació de l’activitat.

Taula 3.13. Classificació de les emergències en funció de l’ocupació

Ocupació Horari escolar(1) Usuaris habituals

Amb alumnes De 8 h a 14.30 h
De 15 h a 21.30 h

Alumnes, professors, PAS, neteja i
manteniment, visites...

Sense alumnes De 7.30 h a 8.00 h
De 14.30 h a 15.30 h

PAS i/o neteja i/o professors

Sense cap d’emergències De 21.30 h a 8.00 h
Caps de setmana i vacances

Neteja
Cap

(1) No tots els dies de la setmana tenen el mateix horari escolar, com és el cas dels dimecres, en què a la tarda els alumnes entren a

partir de les 17 h, o quan hi ha sortides o activitats extraordinàries. Per tant s’ha indicat l’horari més habitual.

b) Procediments d’actuació davant emergències:

El procediment d’actuació és una part del document que requereix una anàlisi
minuciosa perquè sigui coherent. Consta de tres parts: el pla d’evacuació
(taula 3.14), el pla de confinament (taula 3.15) i les fitxes d’actuació en cas
d’emergències (taula 3.16).
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Taula 3.14. Pla d’evacuació en cas d’emergències

Qüestions a
resoldre

Respostes

Quan cal evacuar el
centre?

Quan hi hagi un risc intern, com ara d’incendi, explosió, amenaça de bomba.

Com hem d’avisar? Qualsevol persona que detecti una emergència ho ha de comunicar a un professor
de guàrdia.
El professor de guàrdia avalua el risc. Si creu que el risc exigeix l’evacuació, ho
comunica al conserge, que és l’encarregat de donar l’alarma. Si té dubtes sobre la
gravetat del risc, ho comunica al membre de l’equip directiu que està de guàrdia
(vegeu l’horari de guàrdies de l’equip directiu a consergeria), que avalua el risc i, si
cal, ho comunica al conserge per tal que doni l’alarma:
• Si hi ha més d’un conserge, l’un dóna l’alarma i l’altre obre totes les portes
exteriors tancades amb clau, inclosa la porta corredissa del pàrquing.
• Si només n’hi ha un, obre les portes exteriors tancades amb clau i la persona que
ha donat l’avís dóna l’alarma.
• En tot cas, a continuació, el conserge s’ha d’encarregar d’avisar al seu habitatge i
de desconnectar l’interruptor general de la instal·lació elèctrica que hi ha sota l’escala
de l’aulari.
El timbre d’alarma s’ha de prémer amb senyals intermitents d’1 segon intercalats amb
1 segon de silenci (XXXX____XXXX____XXXX) durant 2 minuts.
La persona que ha ordenat que es doni l’alarma (professor de guàrdia o membre
de l’equip directiu) ha de donar l’avís als Serveis d’emergència (112). També ha
d’avisar telefònicament el director o directora de l’institut si no és al centre. El director
actua com a coordinador general. Si no hi és, aquesta tasca la fa el professor que
figura en l’horari de guàrdies de l’equip directiu.

Com hem d’evacuar
el centre?

Quan sentim l’alarma d’evacuació hem de desallotjar el centre per plantes de la
manera següent:
• Les plantes s’han de desallotjar per grups de classe, començant pels que són més a
prop de la sortida o de les escales i acabant pels que són més lluny. Abans la planta
baixa que la planta primera. La planta primera d’ESO-batxillerat surt per l’escala
d’emergència; i la planta segona d’ESO-batxillerat, laboratoris de ciències i sala
d’actes, per l’escala habitual. Els de la zona de cicles formatius i d’informàtica baixen
per la dreta de l’escala; i els de la zona d’administració i manteniment, i serveis a la
producció, per l’esquerra. Així es poden evacuar dues plantes simultàniament.
• Els alumnes han de sortir d’un en un quan el professor de l’aula ho indica. Aquest
professor compta els alumnes que surten de l’aula i els torna a comptar en el punt de
reunió. Aquest mateix professor s’ha d’assegurar que l’aula queda amb les finestres i
les portes tancades (sense clau). L’encarregat de tancar les finestres i la porta de
l’aula és el delegat de la classe, que és l’últim a sortir. Un cop al passadís, el
professor ha d’anar al capdavant del seu grup d’alumnes.
• El primer professor que surt per una sortida d’emergència és el responsable de
sortida. Si la sortida és una porta amb dues fulles i una és tancada, s’ha
d’encarregar d’obrir-la. També s’ha d’encarregar de retirar la catifa per evitar
relliscades i caigudes. Això s’aplica a la porta de sortida del vestíbul, a la porta lateral
d’entrada d’alumnes i a la porta de sortida del poliesportiu. A més, el primer professor
que surt per la porta del poliesportiu s’ha de quedar davant d’aquesta sortida per
desviar la circulació de personal a dreta i esquerra.
• Qualsevol persona que sigui fora del seu espai habitual s’ha d’afegir al grup més
proper.
• Els professors de guàrdia s’encarreguen de l’evacuació de les aules que no tinguin
professor.
• El responsable de planta, que és el professor que ocupa l’aula més allunyada de la
sortida d’emergència o de les escales, s’encarrega, a més d’evacuar i comptar els
seus alumnes, de fer d’“escombra”. Això vol dir que comprova que la resta de
professors han sortit i han tancat les portes i finestres, i que no queda ningú a cap
dependència de la planta, incloent-hi despatxos i lavabos. Atès que l’ocupació d’aules
varia, i per evitar dubtes sobre qui és el responsable de planta, en sentir l’alarma els
professors d’aula se situen a la porta de la seva aula i acorden sobre la marxa qui
és el responsable de planta i l’ordre de sortida de les aules o tallers enfrontats.

Com hem d’evacuar
el centre?

En el moment d’evacuar:
• Hem de deixar allò que estem fent i hem de deixar tots els estris a l’aula.
• Hem d’anar en fila índia i no hem de córrer.
• No hem d’anar mai enrere ni hem de buscar amics, germans...
• Si hi ha fum que fa impracticable una ruta d’evacuació, hem de buscar una ruta
alternativa i, si no és possible, ens hem de confinar i fer-nos visibles per les finestres.
Si podem, hem de tapar orificis interiors de ventilació i escletxes de portes amb draps
molls.
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Taula 3.14 (continuació)

Qüestions a
resoldre

Respostes

On ens hem de
concentrar?

Els punts de reunió depenen de les sortides d’emergència:
• Els que surten per la porta del poliesportiu i per la porta lateral del taller 2
d’automoció es concentren al mateix poliesportiu, allunyats de l’edifici.
• Els que surten per la resta de sortides es concentren a l’esplanada que hi ha al
davant de l’institut i a la vorera del davant, sense ocupar la calçada per deixar pas a
possibles vehicles d’emergències.

Quines són les
tasques auxiliars?

Si hi ha més d’un conserge, un conserge obre totes les portes exteriors que estiguin
tancades amb clau (accés als alumnes a la rampa lateral, porta d’accés exterior al
poliesportiu i accés a les escales des del carrer, tots dos batents). Si només hi ha un
conserge, aquesta tasca la fa el cap de manteniment. Si aquest no és a l’institut,
aquesta tasca la fa un professor de guàrdia, que ha de demanar les claus a
consergeria.
El professor d’Automoció s’encarrega de tancar la porta tallafoc del passadís.
L’encarregat de primers auxilis és Nom, si no hi és, Nom, i si no hi és, Nom (1).
Quan s’hagi acabat l’evacuació, els responsables de planta han d’informar el cap
d’emergència (director) de les possibles incidències. Els professors d’aula també
han d’informar el cap d’emergència (director) del nombre d’alumnes evacuats i de
les possibles incidències. El coordinador general utilitza com a distintiu una armilla
reflectora per ser fàcilment identificable.

Com es fa
l’evacuació de
dependències
annexes a l’institut?

La biblioteca s’evacua per la porta de sortida a l’exterior. El taller de la casa
d’oficis s’evacua per la porta de sortida a l’exterior.

Com es fa
l’evacuació
d’alumnes amb
discapacitats?

El tutor de grups amb alumnes discapacitats s’encarrega de nomenar un responsable
d’avisar-los (alumnes amb sordesa) o acompanyar-los (alumnes cecs o amb
problemes de mobilitat). Els alumnes amb discapacitats i els seus acompanyants són
els últims a sortir, per no retardar la sortida de la resta.

Com es fa
l’evacuació del
personal de neteja i
personal de fora de
l’institut?

El personal de neteja, l’AMPA i qualsevol altra persona no inclosa en els apartats
anteriors ha de sortir del centre per la porta de sortida més propera i, seguint els
alumnes, s’han d’adreçar al punt de reunió. En cas de dubte, s’han de seguir les
instruccions del professor del grup d’alumnes més proper. Si es produeix una
emergència quan el personal de neteja està sol a l’institut, ha de notificar la
incidència al conserge o l’altre personal designat a l’efecte, el qual ha d’avisar
telefònicament el director.

Què hem de fer quan
acabi l’emergència?

Quan el coordinador general ho autoritzi, tothom s’ha d’incorporar a la seva aula o
espai de treball habitual. La tornada s’ha de fer de manera ordenada, amb el
professor d’aula al capdavant del grup fins a arribar al lloc de procedència.

(1) Les dades personals s’han d’afegir a l’annex 1 ("Directori de comunicació")

Taula 3.15. Pla de confinament en cas d’emergències

Qüestions a
resoldre

Respostes

Quan ens hem de
confinar?

Quan hi hagi un risc extern, com ara de contaminació atmosfèrica tòxica.
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Taula 3.15 (continuació)

Qüestions a
resoldre

Respostes

Com hem d’avisar? Qualsevol persona que detecti una emergència l’ha de comunicar a un professor de
guàrdia.
El professor de guàrdia avalua el risc. Si creu que el risc exigeix el confinament, ho
comunica al conserge, que ha de donar l’alarma. Si té dubtes sobre la importància
del risc, ho comunica al membre de l’equip directiu que està de guàrdia (vegeu
l’horari de guàrdies de l’equip directiu a consergeria), que avalua el risc i, si cal, ho
comunica al conserge perquè doni l’alarma:
• Si hi ha més d’un conserge, l’un dóna l’alarma i l’altre tanca les portes i les sortides
de l’edifici, i les finestres de les zones comunes.
• Si només hi ha un conserge, tanca les portes i les sortides de l’edifici i les finestres
de les zones comunes, i la persona que ha donat l’avís dóna l’alarma.
• En tot cas, a continuació, el conserge s’ha d’encarregar d’avisar a l’habitatge del
conserge.
El timbre d’alarma s’ha de prémer amb senyals intermitents de 3 segons intercalats
amb 1 segon de silenci (XXXXXXXXX___XXXXXXXXX___XXXXXXXXX) durant 2
minuts.
La persona que ha ordenat que es doni l’alarma (professor de guàrdia o membre
de l’equip directiu) dóna l’avís als bombers (tel. 085) i a la Guàrdia Urbana (per
telèfon) si escau. També ha d’avisar telefònicament el director de l’institut si no és
present al centre. El director actua com a coordinador general. Si no hi és, aquesta
tasca la fa el professor que figura en l’horari de guàrdies de l’equip directiu. El
coordinador general utilitza com a distintiu una armilla reflectora, per ser fàcilment
identificable.

Com ens hem de
confinar?

Quan sentim l’alarma de confinament ens hem de confinar a les aules o despatxos de
la manera següent:
• Hem d’entrar a l’edifici si som fora.
• Hem d’anar a la nostra aula o despatx habitual si no hi som.
• Hem de tancar portes i finestres. El professor d’aula segueix les instruccions del
responsable de planta, manté els alumnes en ordre i els compta.
Si ens hem de traslladar a una zona del centre més protegida, que no sigui la nostra
aula o despatx, els alumnes han d’anar en fila índia darrere del professor d’aula,
que fa de guia.
Si les autoritats ens diuen que ens hem de traslladar, hem d’organitzar els mitjans de
transport al centre de recepció que determinin. Hem de fer una evacuació ordenada,
com si hagués sonat l’alarma d’evacuació, fins al mitjà de transport previst.
El responsable de planta , que és el professor que ocupa l’aula més allunyada de la
sortida d’emergència o de les escales, s’encarrega, a més de confinar els seus
alumnes, de comprovar que els alumnes de la seva planta estan confinats a les aules
i que no queda ningú fora. També ha de comprovar que les portes i finestres de les
zones comunes de la planta estiguin tancades. Atès que l’ocupació d’aules varia, i
per tal d’evitar dubtes sobre qui és el responsable de planta, en sentir l’alarma els
professors d’aula s’han de situar a la porta de la seva aula i acordar sobre la marxa
qui és el responsable de planta.

Quines són les
tasques auxiliars?

Si hi ha més d’un conserge, un conserge tanca les portes i les sortides de l’edifici i
les finestres de les zones comunes. Si només hi ha un conserge, aquesta tasca la fa
el cap de manteniment. Si no és a l’institut, aquesta tasca la fa un professor de
guàrdia.
L’encarregat de primers auxilis és Nom, si no hi és Nom, i si no hi és Nom (1).
Quan s’hagi acabat el confinament, els responsables de planta han d’informar el
cap d’emergències (director) de les possibles incidències. Els professors d’aula
també han d’informar el coordinador general (director) de les possibles incidències.

Com es fa el
confinament de
dependències
annexes a l’institut?

Els ocupants de la biblioteca s’han de confinar a la mateixa biblioteca. El
bibliotecari s’encarrega de tancar totes les portes i finestres, incloses les dels
serveis. Els ocupants del taller de la casa d’oficis s’han de confinar al mateix taller.
El monitor s’encarrega de segellar les possibles entrades d’aire exterior.

Què hem de fer quan
acabi el
confinament?

Quan el cap d’emergència ho autoritza, es dóna per acabat el confinament i tothom
continua amb la seva activitat o abandona el centre si el mateix coordinador general
ho autoritza.

(1) Les dades personals s’han d’afegir a l’annex 1 ("Directori de comunicació")
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Taula 3.16. Fitxes d’actuació en cas d’emergència

Cas Tipus de fitxa Figura

Fitxes d’actuació en
cas d’emergència
general d’evacuació

Fitxa d’actuació del conserge en cas d’evacuació figura 3.1

Fitxa d’actuació de l’alumne en cas d’evacuació figura 3.2

Fitxa d’actuació d’un professor a l’aula en cas d’evacuació figura 3.3

Fitxa d’actuació d’un professor de guàrdia en cas d’evacuació figura 3.4

Fitxa d’actuació del cap de manteniment en cas d’evacuació figura 3.5

Fitxa d’actuació del cap d’emergències en cas d’evacuació figura 3.6

Fitxes d’actuació en
cas d’emergència
general de
confinament

Fitxa d’actuació dels conserges en cas de confinament figura 3.7

Fitxa d’actuació del cap d’emergències en cas de confinament figura 3.8

Fitxa d’actuació del cap de manteniment en cas de
confinament

figura 3.9

Fitxa d’actuació del professor a l’aula en cas de confinament figura 3.10

Fitxa d’actuació del professor de guàrdia en cas de
confinament

figura 3.11

Fitxa d’actuació en cas d’emergència general de personal
laboral - excepte els que tenen fitxa pròpia-, persones
d’empreses subcontractades o visitants.

figura 3.12

Fitxa d’actuació en cas d’emergència si no hi ha el cap
d’emergències (horari nocturn, estival...)

figura 3.13

Fitxa d’actuació en
cas d’accident d’un
alumne

figura 3.14

No cal que les fitxes d’actuació siguin en format gràfic, però habitualment són més fàcils d’interpretar.
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Figura 3.1. Fitxa d’actuació del conserge en cas d’evacuació



Emergències 68 Eines per fer un pla d’emergències

Figura 3.2. Fitxa d’actuació de l’alumne en cas d’evacuació
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Figura 3.3. Fitxa d’actuació d’un professor a l’aula en cas d’evacuació
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Figura 3.4. Fitxa d’actuació d’un professor de guàrdia en cas d’evacuació
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Figura 3.5. Fitxa d’actuació del cap de manteniment en cas d’evacuació
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Funcions del cap
d’emergències

Una acció que es podria afegir a
les funcions del cap

d’emergències és tenir una còpia
disponible del pla d’emergències

on nline, o guardada fora dels
edificis del centre perquè en cas
d’actuació dels mitjans externs

aquests puguin veure on són les
instal·lacions, la sectorització...

Figura 3.6. Fitxa d’actuació del cap d’emergències en cas d’evacuació
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Figura 3.7. Fitxa d’actuació del conserge en cas de confinament
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Figura 3.8. Fitxa d’actuació del cap d’emergències en cas de confinament
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Figura 3.9. Fitxa d’actuació del cap de manteniment en cas de confinament
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Figura 3.10. Fitxa d’actuació del professor a l’aula en cas de confinament
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Figura 3.11. Fitxa d’actuació del professor de guàrdia en cas de confinament
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Figura 3.12. Fitxa d’actuació en cas d’emergència general de personal laboral -excepte
els que tenen fitxa pròpia-, persones subcontractades o visitants.
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Figura 3.13. Fitxa d’actuació en cas d’emergència si no hi ha el cap d’emergències
(horari nocturn, estival...).
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L’equip de primers auxilis ha
de tenir molt present els

procediments d’intervenció
en cas d’emergència.

Figura 3.14. Fitxa d’actuació en cas d’accident d’un alumne

c) Identificació i funcions de les persones i equips que han de portar a terme
els procediments d’actuació en emergències:

En la figura 3.15 es pot veure l’organigrama d’actuació previst a l’Institut Segura
i a la taula 3.17, les funcions dels equips d’emergència del nostre centre.
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Figura 3.15. Organigrama dels equips d’actuació del centre

Taula 3.17. Funcions dels responsables en cas d’emergència

Càrrec Funcions(1)

Cap d’emergències En tot moment és el responsable màxim de l’emergència i el coordinador general mentre aquesta duri.
Nota: pel fet de ser un centre públic i escolar, en cas d’emergència general es deleguen totes les funcions que es
considerin convenients al cap d’intervenció del servei d’emergències extern que coordini les activitats.

Cap d’alarma Té la funció específica de trucar als serveis d’emergències externs que es necessitin segons el tipus d’emergència i quan el
cap d’emergència o un professor ho requereixin.

Equip de primera
intervenció

Intervenen en els conats d’incendi i donen suport al cap d’emergències en la coordinació amb els serveis externs.

Equip d’alarma,
evacuació i
confinament

És l’encarregat d’activar o fer activar el senyal d’alarma, de tallar el corrent elèctric i d’obrir o tancar les portes que puguin
impedir l’evacuació o el confinament, depenent de l’emergència general activada. També s’encarreguen d’evacuar o
confinar l’alumnat i qualsevol altre usuari de les instal·lacions.

Equip de primers
auxilis(1)

Assisteixen els ferits fins que reben atenció mèdica. Són responsables de mantenir la farmaciola equipada i demanar les
reposicions pertinents.

(1) Si no hi ha una persona fixa encarregada de prestar els primers auxilis, aquestes funcions les pot assumir qualsevol usuari que es consideri capaç d’ajudar la persona
accidentada, sempre que no posi en perill ni la persona auxiliada ni a ell mateix, i no ha de marxar fins que arribi el servei d’emergències extern (si és necessari). En tot cas, en

l’annex del directori telefònic s’indiquen les persones que se’n poden fer responsables segons els seus coneixements.

d) Identificació del responsable de la posada en marxa del pla d’actuació
davant emergències:

El pla té com a màxima prioritat la agilitat en la salvaguarda de les vides de
les persones i, per tant, no pensem que una única persona, el cap d’emergències,
pugui ser la única responsable de decretar la posada en marxa del pla d’actuació.
Així que definirem altres persones per accelerar qualsevol protocol d’actuació.
No obstant, per evitar l’activació del pla d’actuació amb falses alarmes, tampoc
podem preveure que tothom pugui prendre aquesta decisió.

Per tant, definim com a les persones encarregades de posar en marxa el pla
d’actuació el cap d’emergències en primera instància o qualsevol professor de
l’equip directiu o cap de departament que ho consideri convenient.
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És molt important crear un
protocol de comunicació

amb entitats d’àmbit
superior, per tal d’informar i

actuar de la manera més
ràpida en cas d’emergència.

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

Moltes vegades un pla d’emergències ha de preveure la sincronització amb altres
plans d’àmbit superior, com pot ser el pla d’emergències municipals, entre altres.
Per això s’han de preveure les interaccions i comunicacions que hi ha, per actuar
de manera ràpida, conjunta i organitzada.

a) Protocols de notificació de l’emergència:

Per agilitar les comunicacions amb l’exterior, qui comuniqui a l’exterior la situació
d’alarma ha de seguir un senzill però estricte protocol de comunicació:

• Trucar al número general d’emergències 112.

• Transmetre el missatge clar i curt que identifiqui el lloc i el motiu de la
trucada i l’estat de l’emergència, perquè ens puguin derivar al més aviat
possible les ajudes externes necessàries, del tipus: “Soc en X, truco de
l’Institut Segura, de Prevenció, tenim una emergència per (accident greu,
incendi, amenaça de bomba, inundació...), iniciada a les (hora d’inici), i
el resultat actual és (nombre de ferits i estat). La resta de les dades que
necessiti les preguntarà l’operador d’emergències.

• Comunicar al cap d’emergències les indicacions que han donat els serveis
d’emergències externs.

b) La coordinació entre la direcció del pla d’actuació i la direcció del pla de
protecció civil en què s’integri el pla d’emergències:

El sistema de protecció civil és un sistema integrat d’emergències on el Pla de
protecció civil de Catalunya (PROCICAT) indica quin pla d’actuació municipal
(PAM) han de tenir els ajuntaments segons cada tipus de risc que els afecti.

En aquest cas, el nostre institut no té l’obligació de generar aquesta coordinació
amb les autoritats locals, respecte de les situacions d’emergència generades a
l’interior del centre, més enllà de la gestió d’ajuda externa. El centre no té un PAU
registrat i els riscos possibles no comporten un risc per a la població general. En un
cas extrem, com podria ser per exemple d’enfonsament de l’edifici, es gestionaria
igualment pels serveis coordinats des de la central d’emergències 112.

En el cas contrari, d’haver-se de confinar o d’evacuar l’edifici per un risc extern,
només s’han de seguir les instruccions que es rebin de les autoritats locals, amb el
treball coordinat de l’equip d’alarma, evacuació i confinament.

c) Formes de col·laboració de l’organització d’emergències interna amb els
plans i les actuacions del sistema públic de protecció civil:

Atès que el nostre és un centre d’educació i a la pràctica el fruit de les nostres
activitats no poden afectar ni la població ni el medi ambient de l’entorn, és
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Generalment el responsable
de la implantació d’un pla
d’emergències és el titular
de l’empresa, però aquest
pot delegar aquestes
funcions.

pràcticament impossible que participem de manera activa en els plans de protecció
civil.

Per tant, no és necessari definir un pla de col·laboració i actuació conjunta amb
els plans de protecció civil d’àmbit superior.

No obstant, podriem procoloraritzar al pla d’emergències alguna situació concreta
en la que podem combinar la trucada al número general d’emergències amb un
altre número, amb l’objectiu d’agilitzar la intervenció dels serveis externs. Si
els indiquem, aquests protocols sempre s’han de revisar i actualitzar en atenció
a les indicacions donades per aquests serveis externs. Podrien indicar, a mode
d’exemple:

• Quan es produeixi una emergència provocada per accions antisocials greus,
trucarem a la policia local.

• Quan hi hagi danys als treballadors, de caràcter lleu o greu, trucarem als
serveis d’ambulàncies concertats per la mútua.

3.2.9 Capítol 8. Implantació del pla d’emergències

El pla d’emergències no deixa de ser un document inservible si no s’implanta
adequadament. Per tant, s’han de seguir una sèrie de mesures perquè aquest pla
sigui conegut i acceptat per tots els usuaris de la instal·lació.

a) Identificació del responsable de la implantació del pla:

Segons la normativa vigent, el titular de l’activitat és el responsable de la redacció,
l’aprovació, la implantació i el manteniment del pla d’emergències, tot i que pot
delegar aquestes accions en alguns responsables de l’organització o, fins i tot,
subcontractar els serveis d’una empresa externa que compleixi certs requisits.

Per tant, en aquest cas, el responsable màxim de la gestió del pla d’emergències és
el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei
de Prevenció de Riscos Laborals dels serveis territorials on estigui situat l’Institut
Segura.

El director del centre, en ser la màxima autoritat habitual en les instal·lacions, és
el Cap d’Emergències i ha de vetllar per l’existència de la Coordinació de Riscos
Laborals, i ha d’assignar un coordinador de Riscos Laborals del centre, que s’ha
d’encarregar de gestionar totes les mesures de seguretat, verificar la implantació
del pla d’emergències, i fer-ne la divulgació i manteniment.

b) Programa de formació i capacitació per al personal amb participació activa
en el pla d’emergències:

S’han d’assignar responsabilitats respecte a aquestes tasques. En aquest cas, això
vindrà definit des del Departament d’Educació.
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Importància de les senyals

Segons l’RD 485/1997, la
manera més ràpida d’informar

un usuari extern dels perills, vies
d’evacuació, mitjans de

protecció..., és amb senyals.

Per exemple, seria: “El cap de PRL del Servei Territorial X és el responsable
de dissenyar les accions encaminades a formar i capacitar el personal en el pla
d’emergències, en coordinació amb el director i el coordinador de Riscos Laborals
del centre.

Aquest últim detectarà anualment les necessitats de formació en emergències del
personal de l’Institut i remetrà la sol·licitud de formació al director i al cap de PRL
del Servei Territorial X.”

c) Programa d’informació i formació a tot el personal sobre el pla d’emergèn-
cies:

S’ha de garantir la difusió de les instruccions i consells generals adreçats als
usuaris no dependents directament del Departament d’Educació, com poden ser
el personal de neteja o de manteniment.

Com que el programa d’informació i formació pot variar al llarg del temps s’ha
d’adjuntar la seva descripció en un annex a aquest pla d’emergències, juntament
amb l’històric que es vagi generant.

d) Programa d’informació general per a tots els usuaris:

En el nostre centre hi ha un gran volum d’usuaris habituals externs, com són els
alumnes, que han d’estar informats dels aspectes del pla d’emergències que els
poden afectar, com ara els riscos, les rutes d’evacuació, els mitjans de protecció i
les fitxes d’actuació corresponents.

Anualment han de tenir una sessió d’informació en el primer trimestre de curs
sobre els aspectes rellevants del pla d’emergències.

És convenient que en les guies dels alumnes s’inclogui la informació que els hi
correspongui del pla d’emergències, i que el coordinador de Riscos Laborals revisi
anualment aquesta informació.

Qualsevol usuari que hagi de romandre un cert temps a les nostres instal·lacions
i que, per tant, no és una visita, com ara el personal de manteniment i reformes,
o alumnes de cursos ocupacionals, o formadors externs, han de tenir una fitxa
informativa d’aspectes del pla d’emergències que han de tenir en compte (a
consergeria sempre hi ha d’haver còpies per distribuir).

Com que el programa d’informació general pot variar al llarg del temps, s’ha
d’adjuntar en un annex a aquest pla d’emergències, juntament amb l’històric que
es vagi generant.

e) Senyalització i normes per a l’actuació de visitants:

El nostre centre, en compliment del Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, de
senyalització de seguretat i salut en el treball, té la informació gràfica pertinent,
per tal que qualsevol usuari pugui:

• conèixer l’existència de determinats riscos;

• localitzar i identificar determinats mitjans o instal·lacions de protecció,
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evacuació, emergència o primers auxilis;

• saber que està obligat a utilitzar equips de protecció individual (EPI) en
determinats llocs;

• ser alertat que s’ha produït una determinada situació d’emergència.

Els cartells poden ser senyals d’advertència (forma triangular amb fons groc), de
prohibició (forma rodona amb una banda transversal descendent d’esquerra a dreta
amb un angle de 45º respecte a l’horitzontal de color vermell), d’obligació (forma
rodona amb predomini del color blau), senyals relatius als equips de lluita contra
incendis (rectangular o quadrat amb fons vermell) i senyals de salvament i socors
(rectangular o quadrat amb fons verd).

A més, en totes les vies d’evacuació hi ha d’haver plànols de les instal·lacions que
indiquin el recorregut d’evacuació, els mitjans de protecció contra incendis i la
ubicació de la farmaciola.

f) Programa de dotació i adequació de mitjans materials i recursos:

Anualment, a l’inici del curs escolar, el coordinador de Riscos Laborals ha de fer
una avaluació dels mitjans i recursos de les instal·lacions i ha de revisar l’informe
de l’empresa que fa el manteniment dels mitjans d’extinció.

Amb aquesta informació, i juntament amb l’històric de mancances de materials
i recursos, s’ha de fer una llista en què es doni prioritat a les intervencions
més necessàries que es poden fer durant aquest any amb els mitjans materials
o econòmics del centre.

Quan les intervencions siguin inabastables per al centre, el coordinador de
Riscos Laborals ha de comunicar els riscos, les mancances en prevenció... a la
Coordinació de Riscos Laborals dels serveis territorials on està situat l’IES X del
Departament d’Educació, per tal que actuï en conseqüència. En cas que aquesta
entitat no doni solucions, el cap d’emergències ha de fer les comunicacions que
consideri oportunes.

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

El pla d’emergències no és un document estàtic sinó que s’ha d’adaptar periòdica-
ment a fi de perfeccionar-lo i adaptar-lo a les noves característiques de l’edifici o
de l’activitat que s’hi desenvolupa. També s’ha d’adaptar a les noves normatives
o aprofitar els progressos que es facin en matèria de seguretat.

a) Programa de reciclatge de formació i informació:

Anualment la Coordinació de Prevenció de Riscos Laborals ha de vetllar perquè
la formació i la informació rebudes pels usuaris de les instal·lacions sigui la
correcta, en cas contrari ha de plantejar mesures per millorar aquesta formació,
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que s’ha de reflectir en l’annex de formació i informació que s’adjunta en aquest
pla d’emergències.

b) Programa de substitució de mitjans i recursos:

Les condicions d’instal·lació, manteniment i substitució de tots els equips i mitjans
de seguretat contra incendis s’han de complir, segons està indicat en el Reglament
d’instal·lacions de protecció contra incendis (Reial decret 1942/1993, de 5 de
novembre) i modificacions posteriors per l’Ordre de 16 d’abril de 1998.

Qualsevol altre mitjà i recurs que no sigui de protecció contra incendis s’ha de
substituir segons indiqui la normativa específica, o en cas de no tenir-ne, quan
la Coordinació de Riscos Laborals, el cap de manteniment i l’equip directiu ho
considerin convenient.

Una directriu del centre és la implantació de mesures correctores i/o preventives
per minimitzar o eliminar els riscos detectats.

c) Programa d’exercicis i simulacres:

La realització d’exercicis i simulacres posa de manifest quin és el tipus de resposta
davant d’una emergència i, per tant, si les previsions del pla d’emergències i les
seves actuacions i mitjans són correctes o bé s’han de millorar.

Podem fer els tipus de simulacres següents:

• Simulacre en què s’avisa el personal afectat del dia i hora en què es farà.

• Simulacre en què s’avisa el personal afectat del dia, però no de l’hora.

• Simulacre en què s’avisa el personal afectat de la setmana en què es farà.

• Simulacre sense avisar.

Els simulacres no cal que siguin de caràcter general i, per tant, que afectin tot el
centre.

S’han de fer tots els simulacres que es considerin convenients, però anualment
s’han de fer dos simulacres d’emergència general d’evacuació, un en horari de
matí i un altre en horari de tarda.

El coordinador de Riscos Laborals és el responsable de gestionar els simulacres i
de la informació generada.

A l’hora de fer el simulacre, el coordinador de Riscos Laborals ha de situar els
seus col·laboradors en llocs estratègics per tal d’auditar les actuacions fetes un
cop posat en marxa el pla d’emergències.

Els auditors han de tenir un cronòmetre i un full d’anotacions per fer el seguiment
i anotar les incidències que es produeixin en el simulacre. Aquest document s’ha
d’adjuntar a l’annex d’aquest pla d’emergències.

Un cop fet el simulacre segons el que preveu el pla d’emergències, el coordinador
de Riscos Laborals n’ha de fer un informe, que s’ha de lliurar a la Coordinació
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Sempre s’ha de comunicar
a les autoritats pertinents
que es farà un simulacre.

de Riscos Laborals perquè en faci l’avaluació i defineixi les mesures que s’han
d’adoptar si es considera convenient.

Sempre que es faci un simulacre s’ha de comunicar a l’ajuntament de la localitat
pels canals de comunicació habituals, i al telèfon d’emergències 112.

d) Programa de revisió i actualització de totes les documentacions que formen
part del pla d’emergències:

El pla d’emergències i els seus annexos, més concretament, s’han de revisar i
actualitzar anualment durant el mes de setembre.

També s’ha de revisar si es detecten nous riscos, si s’han fet intervencions a les
instal·lacions que modifiquin aspectes inclosos en el pla d’emergències o en cas
de detectar anomalies o incoherències en els diferents simulacres o inspeccions.

L’encarregat de fer les modificacions i actualitzacions pertinents és el coordinador
de Riscos Laborals del centre, i les ha de revisar i aprovar la Coordinació de Riscos
Laborals i el cap d’emergències.

e) Programa d’auditories i inspeccions:

Quan la Coordinació de Riscos Laborals del centre, el Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya, el Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya, el Ministeri de l’Interior de l’Estat espanyol o qualsevol altra entitat
d’àmbit superior relacionada amb la prevenció de riscos laborals ho consideri
oportú es faran les auditories i inspeccions que es considerin necessàries.

3.2.11 Annexos

Els annexos no són públics, normalment tenen accés els membres dels equips
d’emergències, el personal directiu i el coordinador de riscos laboral del centre,
ja que contenen dades personals dels usuaris del centre i pròpies de la instal·lació.
Normalment, els annexos són tres:

• Annex 1. “Directori de comunicació”

• Annex 2. “Formulari per a la gestió d’emergències”

• Annex 3. “Plànols”
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