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0. PREÀMBUL
0.1. ANTECEDENTS
L’edifici projectat no queda inclòs en el catàleg d’ac vitat i centres del Decret 30/2015, de 3 de
març, pel qual s'aprova el catàleg d'ac vitats i centres obligats a adoptar mesures
d'autoprotecció. no .
Tot i així, i a pe ció de l’Ajuntament de La Canonja es redacta aquesta memòria que
preestablirà i configurara les bases d’una organització capacitada que ac vara el pla d'alarma i
les mesures d'actuació per a cada escenari i per a cadascun dels equips i portara a terme el pla
d'actuació que s'estableixi.
Aquesta organització actuaria de forma progressiva i gradual en funció de la importància i
gravetat del sinistre o accident, des de l'actuació localitzada o conat d'emergència fins a
l'actuació general o emergència general.
En aquest document s’iden fica la instal·lació, s’avaluen els riscos, es descriuen els mitjans
humans i materials disponibles i es donen les pautes d’actuació davant les possibles
emergències. Finalment es donen els criteris per a la implantació, el manteniment i
l’actualització del conjunt de mesures indicades.

0.2. OBJECTE
Aquesta memòria pretén:
1. Establir les bases per les actuacions necessàries abans de l’arribada dels grups exteriors
d'auxili (bombers, policies, ambulàncies, etc.) i facilitar la seva actuació.
2. Establir les bases per neutralitzar, reduir les causes i efectes d'un accident o sinistre amb
els mateixos mitjans de que disposa la instal·lació.
3. Establir les bases per facilitar, arribat el cas, una evacuació del públic de forma rapida i
segura.
D'acord el Decret 30/2015 de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'ac vitats i centres
obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el con ngut d'aquestes mesures, es
defineix un risc com l'eventualitat de danys greus col·lec us que es poden produir perfets de
qualsevol naturalesa. També se sol expressar quan ta vament com el producte de la
probabilitat que succeeixi el fet pels danys esperats. Una emergència seria l'esdeveniment
d'aquest risc que demana una actuació immediata. Els riscos i les emergències poden tenir el
seu origen a les nostres pròpies instal·lacions o a instal·lacions veïnes o espais aliens.
S'ha de treballar per assolir una Cultura de la Prevenció. La finalitat de la Prevenció és, per una
banda, minimitzar les possibilitats de que un risc es faci realitat i per una altra banda, si s'ha fet
realitat, és a dir, en cas d'emergència, definir les accions per garan r la seguretat de les
persones.
L'anàlisi dels riscos ens portara a trobar les respostes adients per cada situació. En aquesta
tasca, trobarem dos grups de factors determinants: els aspectes tècnics i els aspectes humans.
Els aspectes tècnics són el coneixement sic de la instal·lació: la seva distribució i les seves
instal·lacions i el coneixement de les ac vitats que s'hi desenvolupen. Els aspectes humans
seran tots aquells factors relacionats amb els ocupants de la instal·lació.
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0.3. AGENTS
0.3.1. Propietat de la instal·lació
L’Orfeó es propietat de l’Ajuntament de la Canonja, amb NIF núm. P-4300001-G i domicili al
carrer Raval, núm. 11 de La Canonja 43110 (Tarragona) i representada pel seu Alcalde el Sr.
Roc Muñoz Mar nez.
0.3.2. ProjecƟstes
FIGUEROLA-GAVALDÀ-ROMERA ARQUITECTES SLP, amb NIF B43970714 i domicili fiscal al
carrer Closa de Mestres núm. 11, 4t. de Reus (CP 43204) (Tarragona).
Redacten aquest document els arquitectes:
Joan C. Gavaldà i Bordes, col·legiat núm. 20725/1
Jordi J. Romera Cid, col·legiat núm. 26696/5

0.4. NORMATIVA D'APLICACIÓ
La Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, segons l'ar cle 19, especifica que els plans
d'autoprotecció preveuen, per a determinats centres, empreses i instal·lacions, les
emergències que es poden produir com a conseqüència de llur pròpia ac vitat i les mesures de
resposta davant situacions de risc, de catàstrofes i de calamitats públiques que els poden
afectar. Aquest ar cle preveu també que aquests plans han d'establir la relació de coordinació
amb plans territorials, especials i específics que els afec n.
RD 393/2007. Norma bàsica d’Autoprotecció, d'àmbit estatal ,que defineix els con nguts
mínims del Pla d'Autoprotecció, derogant explícitament el Reglament del 1984.
Decret 30/2015 de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'ac vitats i centres obligats a
adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el con ngut d'aquestes mesures. S'ha ngut en
compte també el sistema de protecció civil de Catalunya, basat en la integració i coordinació
dels diferents plans de protecció civil, autonòmics, municipals i d'autoprotecció.

1. IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ.
1.1. IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
1.1.1. Dades del Ɵtular i de l'AcƟvitat.
DADES GENERALS TITULAR ACTIVITAT
Nom

AJUNTAMENT DE LA CANONJA

Raó social

Carrer Raval 11. 43110 La canonja, Tarragona

Núm. d'iden ficació fiscal P-4300080-A
AJUNTAMENT DE LA CANONJA 977 543 489
Telèfon fixe
Dilluns a divendres de 8,30 a 13,30 h.
Dilluns i dijous de 17 h. a 19 h.
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DADES GENERALS DE L’ACTIVITAT
Nom

ORFEÓ CANONGÍ

Raó social

Plaça Mestre Josep Gols, núm. 4. 43110 La Canonja, Tarragona

1.1.2. IdenƟficació dels responsables en Cas d'Emergències
Per la Llei de protecció de dades, el Ajuntament de La Canonja no posara en aquest
document les dades dels responsables. En tot cas es proposa un organigrama.

1.2. EMPLAÇAMENT, ENTORN, ACCESSOS, INSTAL·LACIONS.
ASPECTES GEOGRÀFICS DE L’EMPLAÇAMENT
Tipus de terreny:

Nucli urbà. Lleugera pendent

Evacuació aigües:

Xarxes de clavegueram municipal.
ENTORN CONSTRUÏT

Situat en el nucli urbà.
Envoltat de d’edificis d’habitatges sense donar mitgera.
Una de les sor des de l’establiment es la sor da tradicional a la Plaça Mestre Josep
Gols.
Les altres sor des de l’edifici es produeixen al carrer de la Marina
ACCESSOS - SORTIDES AL CASAL:
Accés

Situació

1

Horari d'obertura
Segons
actes.
Plaça Mestre Josep Gols. Sor da Sala d’Actes.

2

Plaça Mestre Josep Gols. Accés-Sor da Bar.

3

Carrer de la Marina. Accés-Sor da Sala d’Actes Segons actes i exposicions
Horari oficines
i despatxos.

4

Carrer de la Marina. Accés-Sor da Sala d’Actes Segons actes i exposicions
Horari oficines
i despatxos

5

Carrer de la Marina. Accés-Sor da Camerinos Segons actes.

6

Carrer de la Marina. Accés-Sor da Bar.

7

Carrer de la Marina. Accés-Sor da Local Social A determinar per l’en tat
Orfeó

Horari Bar

Horari Bar

Veure secció plànols, fotos.
Resistència al foc dels tancaments que delimiten els sectors d’incendis, considerant que
l’alçada d’evacuació descendent és inferior a 15 metres, és de:
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Ús

Resistencia al foc

Equipament cultural

Pública concurrència

EI90

Caixa escènica

Escenari

EI120

Escala protegida

Escala evacuació

EI120

Instal·lacions de Risc Especial segon projecte, Nivell de Risc Baix:
Resistencia al foc
Resistencia portes
tancaments / Estabilitat al

Local

Nivell de risc

Local tècnic quadre elèctric
Grup pressió
Local tècnic equips de
clima tzació

Baix

RF90/R90

El245-C5

Baix

RF90/R90

El245-C5

Baix

RF90/R90

El245-C5

Sala grup pressió aigua
contra incendis

1.3. ACCESSIBILITAT PER AJUDA EXTERNA
L’alçada d'evacuació de l'edifici màxima en la zona de camerinos és de 10,12m.
Es disposa de vial d'aproximació pels vehicles de bombers pel carrer de la Marina amb una
amplada superior a 3,5 m i alçada lliure de pas superior a 4,5 m.
Es disposa de vial d'aproximació pels vehicles de bombers per la plaça Mestre Josep Gols d’una
amplada superior a 3,5 m i alçada lliure de pas superior a 4,5 m.
El pendent dels vials és inferir al 10% i la capacitat portant de la via és superior a 20kN/m2
L'espai de maniobra estarà lliure de mobiliari urbà i altres elements ornamentals o de servei.
Les façanes disposen d'obertures corresponents a les finestres que permeten l'accés des de
l’exterior al personal del servei d'ex nció d'incendis en les condicions establertes en el DBSI.5.2.
S'adjunta plànol de planta amb l'accessibilitat dels vials d'intervenció disponibles.

1.4. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
El projecte no modifica l’ús de l’edifici existent i actualitza i millora les acƟvitats que duen a
terme.
Les ac vitats que es preveu que es desenvolupin en l’equipament seran:
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Planta Baixa
En el foier de planta baixa:
Sala d’exposicions: consisteix en disposar d’un espai idoni per exhibir objectes ar s cs
(pintura, fotografia,...) o de valor cultural (historicoar s cs), convenientment distribuïts per
que puguin ser observats pel públic assistent i fer-ho compa ble amb l’ús de foier de la sala
d’actes.
Bar: consisteix en un Bar obert al públic (com el casal del poble).
Local social Orfeó: Un indret on ensenyar música, jugar a billar, lloc de xerrades, pe tes
audicions i reunions de l’en tat.
Planta primera
En la sala d’espectacles:
Espectacles teatrals: consisteixen en la realització de representacions en directe d'obres
teatrals, musicals, de dansa, òpera, obres ar s ques o escèniques, mitjançant la u lització,
aïlladament o conjuntament, del llenguatge, de la mímica, de la música, del còmic, de telles,
de guinyols o d'altres objectes, a càrrec d'actuants, siguin o no professionals.
Espectacles cinematogràfics: consisteixen en la realització d'exhibicions i de projeccions de
pel·lícules cinematogràfiques i altres con nguts suscep bles de ser projectats en pantalla, amb
independència dels mitjans tècnics u litzats
Espectacles d'audició: consisteixen en la realització d'actuacions en directe en les quals
s'interpreten obres culturals, recitals de poesies o similars.
Espectacles musicals: consisteixen en l'execució o representació en directe d'obres o
composicions musicals, mitjançant la u lització, aïlladament o conjuntament, d'instruments
musicals o de música gravada i tramesa per mitjans mecànics o de la veu humana a càrrec de
cantants, actors i actrius o executants, siguin o no professionals.
Altres espectacles: aquells espectacles singulars que per les seves caracterís ques i
naturalesa no es trobin definits i recollits específicament en el catàleg del Decret 112/2010,de
31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i ac vitats recrea ves i se
celebrin davant de públic en condicions similars a les descrites anteriorment.
Pe ta sala d’actes per 30 persones en planta 1a
Pe tes xerrades o actes
Planta segona
Dos despatxos en planta 2 d’ús administra u per a servei del centre.
Les ac vitats tant del bar, com del Local social com de la sala d’actes poden ser simultànies sense afectar
les evacuacions.
L’edifici està pensat per poder treballar simultàniament tot a l’hora a excepció de la pe ta sala de planta
primera que no podrà funcionar a l’hora que la sala principal,tampoc ndria molt de sen t fer dos actes
a l’hora. (la suma de les dues ocupacions més l’ocupació de planta 2a superaria la capacitat de les escales
per poc en el cas de màxima ocupació de totes dues sales i la planta 2a)(així s’indica al quadre
d’ocupacions).

Veure plànols per mes detalls.

ORFEÓ CANONGÍ. MEMÒRIA DE SEGURETAT I AUTOPROTECCIÓ. FIGUEROLA-GAVALDÀ-ROMERA, arquitectes

7

AcƟvitats:
D’acord amb l’ar cle 95 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i ac vitats recrea ves, es classifica l’ac vitat com:
Llicència municipal Establiments oberts al públic d’espectacles públics i d’ac vitats recrea ves
de caràcter permanent que no es guin subjectes al règim de comunicació prèvia d’acord amb
l’ar cle 124 d’aquest Reglament
D’acord amb l’ar cle 29.7.a) de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administra va els
espectacles públics i les ac vitats recrea ves resten exempts de la necessitat de llicència
municipal (...) els establiments oberts al públic que són de tularitat del mateix ajuntament.
Per tant no serà necessari l'atorgament de la corresponent llicència municipal, sinó que
aquesta quedarà subsumida en el tràmit d'aprovació del corresponent projecte tècnic.
D’acord amb la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, ac vitats, infraestructures i edifici, la present ac vitat està classificada en:
ANNEX 1 -

Apartat 16

Establiments d’espectacles públics

ANNEX 1 Apartat 17
Establiment d’ac vitats recrea ves o de pública
concurrència,d’acord amb el CTE, de més de 500m2 de super cie o amb un aforament de més
de 500 persones.
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1.4.1. Instal·lacions
Equips principals

Unitats

Potència

Total

(Kw)

(Kw)

Equipament

1

Bomba de calor aire-aigua i
clima tzador

37 kW

37 kW

1

Bomba de calor geotèrmia

8 kW

8 kW

1

Grup de pressió contra incendis

10 kW

10 kW

1

Cuina bar

18 Kw

18 Kw

1

Escenografia (amb tecnologia led)

10 Kw

10 Kw

Total Potència elèctrica instal·lada en equipament

83 kW

1.4.2. Sectors contra incendis.
L'establiment està formada per tres sectors d'incendis.
Els sectors d'incendi definits són els següents:
Sector

Ús

Resistencia al foc

Equipament cultural

Pública concurrència

EI90

Caixa escènica

Escenari

EI120

Escala protegida

Escala evacuació

EI120

1.4.3. Control de fum d'incendis.
Es disposara d'un sistema de control de fums en cas d'incendi per la caixa escènica dissenyat
d'acord amb la norma UNE 23585. Per a aquesta finalitat es disposa de un total de 3
exutoris pel control de la temperatura i evacuació de fums, situats en la coberta de la caixa
escènica.
El sistema d'obertura serà automà c, mitjanant fusible tèrmic i línia pneumà ca de doble
maniobra. L’entrada d'aire es realitzara per la part inferior de la caixa escènica mitjanant
obertura automa tzada per la façana del carrer Sant Pere, comandada des de la central de
detecció de fums.
Veure plànol coberta.

1.4.4. Mitjans contra incendis.
Veure projecte i Planols.
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ExƟntors:
Ex ntors d'eficàcia mínima 21A-113B de pols polivalent ABC de 6 kg.
Ex ntors de C02 eficàcia 89B en les zones on existeixi risc d'incendi d'origen elèctric.
Es distribuiran de tal manera que la distancia entre qualsevol punt de l'ac vitat fins a un
ex ntor sigui inferior a 15 m.
Boques d'incendis equipades
Es disposa d'una xarxa de baques d'incendi equipades del pus BIE-45 plana, que cobriran
tot l'edifici.
L'abastament es realitza per mitja de grup de pressió específic, que s'alimentara des d'un
diposit exclusiu. Es disposara de bypass amb la xarxa municipal d'abastament .
Polsadors -Sirena - Sistema d'alarma
Es disposa de sistema d'alarma manual format per polsador distribuïts per tot l'edifici i
sirenes d'alarma.
Es disposara d'una placa de senyalització sobre cada unitat. El sistema estarà comandat des
de la central situada en l'accés principal de l'edifici.
Sistema de detecció d'incendis
Es disposa de sistema de detecció automà ca d'incendis format per centraleta de detecció
detectors iònics i tèrmics distribuïts per tot l'edifici.
Hidrant exterior
Es disposa d'hidrant exterior connectat a la xarxa municipal d'abastament d'aigua potable,
ubicat a menys de 100 m de la façana de l'edifici. S'indica la seva situació en els plànols
adjunts.
ExƟnció automàƟca
Es disposara de cor na d'aigua d'accionament automà c pel teló de la boca de l'escenari

1.4.5. DisposiƟus d’assistència sanitària segons art 48 D,112/2010
2. La resta d'establiments oberts al públic previstos en el catàleg, amb un aforament inferior a l'establert a l'apartat 1, han de
disposar d'una farmaciola amb els materials i els equips adequats per facilitar primeres cures en cas d'accident, malal a o crisi
sobtada.

El centre disposarà de farmaciola per primeres cures i crisis sobtades a la taquilla en planta
baixa.
Serà el personal de l’Orfeó i la Guàrdia Municipal els primers en atendre els possibles casos.
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1.5. OCUPACIÓ
m2

m2/p

PERSONES

BAR DE L'ENTITAT
Accés bar
Serveis 1
Sala de residus
Bar
Àrea amb gent de peu
Àrea amb gent sentada
Cuina
Magatzem

5,26
4,58
3,43
17,75
15,07
34,65
14,93
13,76

2
3
40
10
1
1,5
10
10

2,6
1,5
0
1,7
15
23,1
1,5
1,3

LOCAL SOCIAL-ORFEÓ
Sala d'actes
Taller música 1
Sala billar
Zona d'interpretació
Despatx
Taller música 3
Serveis
Taller música 2

28,52
14,02
25,48
22,18
10,53
10,90
15,47
10,93

0,5
5
5
2
10
5
3
5

57,04
2,8
5
11
1
2
5
2

SALA D'ACTES-TEATRE
PLANTA SOTERRANI
Instal·lacions
PLANTA BAIXA
Ves bul/exposicions
Taquilla
Serveis 1
Lavabos
Escala protegida
Camerino 1
PLANTA PRIMERA
Magatzem
Caixa d'escenari
Platea
Oﬃce
Accés oﬃce
Sala 1
Foyer
Serveis
PLANTA SEGONA
Lavabo 1
Camerino 2
Sala de so
Magatzem
Ves bul
Sala d'administració 1
Sala d'administració 2
Instal·lacions
Lavabo
PLANTA TERCERA
Magatzem
Instal·lacions

RESUM D’OCUPACIONS

47

86

498
0
34,53

Nul·la

0
67

94,76
18,47
22,29
7,84

2
10
3
3

47
2
7,4
2,6

16,13

2

8

40
2

0,3
39,38
348
11,29
2,5
*31

409
10,75
78,77
256,73 1p/seient
22,58
4,32
43,70 1p/seient

2
2

22,74

3

7,58

7,84
18,67
19,84
7,83
21,97
18,24
23,21
21,96
3,57

3
2
10
40
10
10
10

2,6
9,4
2
0,3
2
2
2
0
1

*La ocupació no pot ser
simultània a la platea

21

Nul·la
3

1
10,65
19,23

40
Nul·la

0,26
0

BAR DE L’ENTITAT

47

LOCAL SOCIAL ORFEÓ

86

SALA D’ACTES-TEATRE

498
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1.5.1. PlanƟlla
Feina

Nom

Horari

Direcció

Per definir

Per definir

Neteja, Entrades, Cap de Sala. Per definir

Per definir

Tècnic de So i de Manteniment Per definir

Per definir

Personal a contractar:
de reforç

Per definir

Per definir

1.5.2. Evacuació
1.5.2.1. Número de sorƟdes i longitud dels recorreguts d’evacuació
L’edifici disposa de fins a 3 sor des sor des d’edifici en el cas de les plantes superiors,
corresponents a:
3

Sor da 1 - Entrada general de públic a la Sala Principal

4

Sor da 2 - Sor da d’emergència a través de l’escala protegida

5

Sor da 3 – Sor da zona de camerinos (darrera de la caixa escènica)

Els espais en planta baixa disposen tots d’un mínim de dues sorƟdes
Recintes o plantes amb més d’una sor da:
- La longitud del recorregut d’evacuació no excedeix de 50 metres.
- La longitud del recorregut en cul de sac és inferior a 25 m.
- La alçada d’evacuació és inferior a 9 metres
- Els recorreguts ascendents són inferior a 2 m.
La zona de caixa escènica i camerinos disposen d’una sor da per darrera vinculada a la
zona de camerinos.
Les passarel·les tècniques previstes per poder realitzar de manera segura les tasques de
manteniment dels elements més elevats a la zona de la nau principal (sala d’actes), es
consideren a efectes d'evacuació com a espais sense ocupació, però el recorreguts fins la
sor da de la caixa escènica son inferiors a 25 m.
La pinta de l’escenari té accés directe des de l’edifici annex de camerinos a l’alçada de la
zona d’instal·lacions.
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1.5.2.2. Dimensionat dels mitjans d’evacuació
Les amplades mínimes de les portes i les zones de pas és determinen segons la fórmula:
A = Ocupació / 200

S’adjunta a con nuació taula resum de la ocupació assignada a cada sor da de recinte
corresponent a la sala d’actes, en funció de la configuració d’aquesta.
Recinte

Sala d’actes Primera

Configuració

Butaques

Ocupació

348 persones

Numero de sor des de recinte

3 sor des

Assignació ocupants per sor da

348

Amplada mínima necessària de càlcul 348 persones / 200 = 1,74m
única porta sala de espectacles
Amplada amb dues sor des (accés a 174 persones/ 200 = 0,9 m
escala protegida)

Recinte

Ves bul principal sala espectacles PB

Ocupació

410 persones (afegides les de P1)

Numero de sor des de recinte

2 sor des

Assignació ocupants per sor da

410

Amplada mínima necessària de càlcul 410 persones / 200 = 2,05m
única porta sala de espectacles

Aquest espai disposarà de butaques fixes enganxades al terra (no retràc ls).
L’evacuació es fa través de dues escales. Una no protegida i l’altra especialment
protegida.
Escala no protegida
L’escala no és protegida donat que l’alçada d’evacuació és inferior a 10 metres.
L’amplada de càlcul de la escala descendent és:
Tabla 4.2 SI 3 Evacuació descendent 2,30 m es de 368 persones
L’escala projectada serà de 2,30m.
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Escala especialment protegida
L’amplada de càlcul de la escala descendent és:
Tabla 4.2 SI 3 Evacuació descendent 1,50 m es de 356 persones suficient per les 351 p
que hi baixarien. El tram de la segona planta d’accés a la sala de so serà d’un metre.
L’escala projectada serà de 1,50 m.
Els passos entre files dels seients de les butaques de sor da per un únic extrem, serà
com a mínim de:
A = 30cm
Les vies d'evacuació de totes zones ocupables discorreran per espais generals de
circulació on no existeixin graons aïllats.
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2. AVALUACIÓ DE RISCOS
2.1. INVENTARI I AVALUACIÓ DE RISCOS INTERNS
Tota empresa, en tat o persona està sotmesa a situacions potencials de perill que poden
desembocar en una emergència. Les diferents situacions desencadenants d’una emergència i
de la probable evacuació es denominen “Factors de risc”. En el present apartat es tractarà de
forma general aquests factors de risc, aplicables a les instal·lacions, que per concurrència de
diversos fenòmens, poden provocar principalment riscos d’incendi i posterior evacuació si les
circumstàncies es compliquen de manera apreciable.
Els factors interns es poden agrupar en les següents categories:
Derivats dels elements construc us que cons tueixen l’edifici:
- Disseny de l’edifici
- Obra Civil - Materials de construcció
- Reformes posteriors a la construcció
Derivats de les instal·lacions:
- Electricitat
- Conduccions
- Mobiliari
- Clima tzació
- Muntacàrregues
- Servei mèdic
- Ascensors
- Intoxicació alimentària o
Derivats de l’ac vitat desenvolupada a l’edifici:
- Operacions de manteniment
- Distracció del personal
- Trànsit de personal
- Elevat nombre de persones
- Etc
A con nuació detallem el mètode per el qual hem realitzat l’avaluació dels possibles riscos
existents. Mètode general d’avaluació de riscos laborals de l’Ins tuto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (INSHT)
El procés d’avaluació de riscos segons aquest mètode, compren les següents etapes:
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-Anàlisis del risc, mitjançant el qual s’iden fica el perill i s’es ma el risc, avaluant conjuntament la
probabilitat i les conseqüències de que es materialitzi el perill. L’anàlisi del risc proporcionarà
l’ordre de magnitud del risc.
1. Iden ficació de perills Per a realitzar la iden ficació de perills cal respondre a tres qües ons:
(1) Existeix una font de dany?;
(2) Qui o què pot ser danyat? I
(3) Com pot ocórrer el dany?.
Amb la finalitat d’ajudar en el procés d’iden ficació de perills, és ú l categoritzar-los, per
exemple, per temes (mecànics, elèctrics, radiacions, substàncies, incendis, etc...).
Complementàriament es pot desenvolupar una llista genèrica de perills i determinar si es
poden donar o no al centre (cops i talls, caigudes, incendis, substàncies i/o agents tòxics,
accidents associats a l’ús de màquines o aparells especials, etc.).
2. Es mació del risc. L’es mació del risc s’ha de basar en la severitat del dany, qualificant-lo en
tres categories (lleugerament nociu, nociu i molt nociu) i en la probabilitat d’ocurrència del
mateix (alta, mitja i baixa). El quadre següent dóna un mètode simple per es mar els nivells de
risc d’acord amb la seva probabilitat es mada i les seves conseqüències esperades.

- Valoració del risc, amb el valor del risc ob ngut amb la seva anàlisi, i comparant-lo amb el valor
de risc tolerable, s’emet un judici sobre la tolerabilitat del risc en qües ó. Si de l’avaluació del risc
es dedueix que el risc no és tolerable, s’ha de controlar aquest risc mitjançant l’aplicació de les
mesures preven ves o correctores adients.
Els nivells de riscos indicats al quadre anterior, formen la base per decidir si es requereixen
millorar els controls existents o implantar uns de nous. A la taula següent es mostra un possible
criteri per la presa de decisió. La taula també indica que els esforços precisos per al control dels
riscos i la urgència amb la que s’han d’adoptar les mesures preven ves i de control han de ser
proporcionals al risc.
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2.1.1. Substàncies perilloses
(Segons normaƟva de control de riscos inherents als accidents greus en els que
intervinguin substàncies perilloses)
Aquest establiment no es troba subjecte a les disposicions del Real Decret 1254/1999, de 16
de juliol, per el que s’aproven les mesures de control dels riscos inherents als accidents
greus en el que intervenen substàncies perilloses.
Ara bé es troba en una zona sensible per la proximitat d’indústria química i en cas d’accident
extern de caràcter químic caldrà l’aplicació de les precep ves mesures que indiqui el
PLASEQCAT (pla d’emergències químiques de Tarragona) que intervé plenament en la
ubicació d’aquest equipament. Se avaluarà com a risc exterior.

2.1.2. Incendi
- Sismes:
- Pot provocar el trencament de canalitzacions o contenidors de líquids o gasos
combus bles que poden facilitar o són elements de propagació del foc o ser causa de
deflagració.
- Climatologia adversa:
- Pot provocar talls del subministrament elèctric que poden dificultar l’evacuació en cas
de confluir amb una emergència.
- Facilita l’aparició de curtcircuits.
- En el cas de descàrregues elèctriques per llamps poden provocar danys importants en
els punts de contacte, i fins i tot incendis en llocs de l’edifici amb alta càrrega tèrmica
(materials inflamables…).
- Instal·lacions:
- Poden ser focus o factor de propagació d’un possible incendi per generació d’espurnes
en ambients propicis o inac vitat dels mitjans de protecció existents a l’edifici.
- Ac vitats socials: Es poden ocasionar incendis per fumadors o per aproximació de
matèries combus bles a fonts de calor (existència de burilles mal apagades en papereres
o en els residus provocats per les mateixes labors de la neteja, etc...).
- Treballs en instal·lacions de reparació o de manteniment: poden ocasionar incendis per
mal ús o mal estat dels equips de treball .
La rapidesa d’actuació davant un possible incendi originat en qualsevol àrea de l’edifici
cons tueix el factor decisiu a l’hora de determinar el resultat catastròfic o no del fenomen.
Les instal·lacions disposen de locals i zones de risc especial pròpies de l’ús general Pública
Concurrència i Administra u. Aquestes zones es classifiquen conforme els graus de risc alt,
mig i baix segons els criteris establerts en la taula 2.1. Classificació dels locals i zones de risc
definides seguidament:
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Instal·lacions de Risc Especial segon projecte, Nivell de Risc Baix:
Local
Local tècnic quadre
elèctric Grup pressió
Local tècnic equips de
clima tzació
Sala grup pressió aigua
contra incendis

Nivell de risc Resistencia al foc tancaments Resistencia portes
/ Estabilitat al foc estructura
Baix

RF90/R90

El245-C5

Baix

RF90/R90

El245-C5

Baix

RF90/R90

El245-C5

2.1.3. Explosió
L’explosió a l’Orfeó pot ser causada per l’existència de gas natural a la cuina del bar o per
causes externes (atemptat terrorista) o que derivi d’algun espectacle amb risc.

2.1.4. Fuita de gas i vessament
La fuita de gasos és una emissió atmosfèrica d’un producte en estat gasós, encara que
també es pot assimilar a un producte en estat de vapor. Les fuites no sempre són objecte de
risc, sempre que es disposi de sistemes de ven lació correctament instal·lats i man nguts.
Per tant es consideren fuites, les emissions inesperades i no controlades de qualsevol
producte que s’eme a l’atmosfera.
La manipulació de productes químics pot ocasionar un risc d’abocament, encara que les
quan tats involucrades del producte no siguin importants. S’inclou en aquesta categoria el
combus ble, dissolvents, pintures, barnissos i tot producte necessari per a la realització de
les feines realitzades al recinte.

2.1.5. Altres
Altres factors que podrien agreujar la situació serien:
- Desinterès per part del personal de les responsabilitats davant les emergències.
- Possible dificultat per l’evacuació dels nens amb limitacions siques i /o psíquiques per
tant, s’ha de tenir especial cura en el trasllat d’aquests nens.
- Limitacions siques i psíquiques de determinades persones que podrien retardar
l’evacuació, de manera que hauria d’haver un control absolut dels seus moviments durant
l’evacuació.
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2.2. INVENTARI I AVALUACIÓ DEL RISC LABORAL
(REFERÈNCIA LIMITADA ALS RISCOS QUE PODEN ORIGINAR EMERGÈNCIES)
L’avaluació de riscos i l’actuació en l’àmbit de Prevenció de Riscos Laborals es assumida per el
Servei de Prevenció aliè. Per les caracterís ques de l’ac vitat, es considera que els riscos
laborals di cilment poden provocar l’ac vació de les mesures d’Autoprotecció, no obstant,
poden provocar situacions d’emergència els següents casos:

DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT DE RISC

PROBABILITAT CONSEQÜÈNCIES

NIVELL DE RISC

Caigudes a diferent nivell

BAIXA

GREU

TOLERABLE

Caigudes al mateix nivell

BAIXA

LLEU

TRIVIAL

Impacte per caiguda d’objectes

BAIXA

LLEU

TRIVIAL

Contactes elèctrics general

BAIXA

GREU

TOLERABLE

Incendi i explosió

BAIXA

GREU

TOLERABLE

Es disposarà d’una avaluació de riscos més extensa elaborat del departament de riscos laborals.

2.3. INVENTARI I AVALUACIÓ DE RISCOS EXTERNS.
Els riscos d’origen exterior que puguin afectar l’establiment responen a aquells iden ficats a la
planificació municipal de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb el Mapa de Protecció Civil. La vulnerabilitat al risc de la instal·lació, depèn de la
seva ubicació dins del municipi, d’acord amb els plans d’actuació municipal que li
corresponguin.
Per tal mo u, el comitè d’autoprotecció adreçarà a l’Ajuntament de La Canonja una instància
per a la iden ficació d’altres riscos exteriors.

ORFEÓ CANONGÍ. MEMÒRIA DE SEGURETAT I AUTOPROTECCIÓ. FIGUEROLA-GAVALDÀ-ROMERA, arquitectes

20

RISCOS D’ORIGEN EXTERIOR
Tipus de risc

Natural

Risc especial

Afectació
Municipal

Instal·lació
Vulnerable

Pla Associat

Inundacions

SI

SI

INUNCAT

Incendis forestals

SI

NO

INFOCAT

Nevades i Glaçades

SI

SI

NEUCAT

Sísmic

SI

SI (acceleració

SISMICAT

bàsica 0,04)

Contaminació aigües

SI

SI

CAMCAT

Risc Químic

SI

SI

PLASEQCAT

Fuita Radiològica

SI

SI

RADCAT

Químic (transport de
mercaderies perilloses)

SI

SI

TRANSCAT

marines

Tecnològics

PBEM
Aeronàu c
Generals

SI

SI

AEROCAT

Protecció Civil Ferrocarril

SI

SI

PBEM
PROCICAT
FERROCARRIL

Protecció Civil

SI

SI

PROCICAT

Derivats de l’entorn
- Urbans:
-Fallades en el subministrament d’energia elèctrica
-Fallades en l’aigua de la xarxa pública
-Fallades en la xarxa de telèfon públic
-Accident de Tràfic
-Incendis
-Explosions
- Ac vitats an socials:
-Intrusió o sabotatge
-Amenaça de bomba
-Agressió i actes de vandalisme
-Agressió química
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Les mesures d’autoprotecció només s’ha d’ac var quan els riscos esmentats anteriorment
suposin un risc col·lec u.
En tots aquests casos s’haurà de coordinar amb les mesures d’autoprotecció existent a nivell
local o d’àmbit català.

2.4. AVALUACIÓ DE LES CONDICIONS D’EVACUACIÓ I CONFINAMENT
2.4.1. Elements d’evacuació
En un sen t ampli es poden considerar com a mitjans d'evacuació d'un edifici la totalitat de
sistemes i equips que permeten conduir els seus ocupants fins a la via pública. Dins del
context d’unes mesures d’autoprotecció, es comptabilitzen únicament les vies d'evacuació.
A aquests efectes, s'entén per via d'evacuació el recorregut horitzontal o ver cal que, a
través de zones comunes de l'edifici, ha de seguir-se des de qualsevol planta, zona o local
fins a la sor da a la via pública o espai obert que compleixi els requisits indicats en la
norma va d'aplicació. Segons aquesta definició, les vies d'evacuació poden ser ver cals o
horitzontals.
El projecte execu u i el projecte d’ac vitat en la part que correspon a Seguretat davant el
Risc d’Incendi ha estat aprovat per bombers. Entenem que l’ac vitat respon correctament
als requeriments d’evacuació.

2.4.2. Avaluació de les condicions de confinament
Les situacions d’emergència són imprevisibles i els esdeveniments que es succeeixen en
elles poden obligar a un confinament forçós o bé voluntari. Existeixen ocasions en les que
evacuar pot ser més perillós que romandre confinat esperant que els Serveis Exteriors
resca n a les persones atrapades o esperant que conclogui una emergència declarada a
l’exterior.
Es defineix confinament com l’acció de tancar-se en un local per protegir-se de l’exterior.
Aquesta acció comportarà obturar les obertures, portes i finestres i les entrades d’aire,
després d’haver aturat les instal·lacions de clima tzació i ven lació.
Les condicions òp mes pel confinament són les següents:
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NUM.

CONDICIONES DE CONFINAMENT

1

Espai tancat i suficient, degudament protegit contra l’entrada de fum

2

Finestres i portes segellades amb juntes.

3

Sense obertures permanent.

4

Accés a l’aigua potable.

5

Serveis sanitaris (WC)

6

Sistema d’accés a les informacions generades per l’accident (radio, tv..)

7

Comunicacions amb l’exterior conegudes per l’ajuntament (telèfon mòbil,
telèfon directe)

8

Equip de primers auxilis adient al risc d’intoxicació previsible.

En cas de situació extraordinària d’impossibilitat de circulació, en espais exteriors de
l’entorn de l’edifici, per mo u climatològic o per indicació de les autoritats, els ocupants de
l’edifici hauran de romandre temporalment en les seves plantes fins al desblocatge de les
vies.

2.5. ELEMENTS VULNERABLES
2.5.1. Zones vulnerables de la instal·lació
L’ac vitat és intrínsecament vulnerable. En tot cas, no hi ha cap part de la instal·lació
especialment vulnerable, perquè no té ocupants crí cs i perquè està més exposada a
determinats riscos externs.

2.5.2. Elements vulnerables de l’entorn
En aquest apartat s’indiquen els elements externs a l’ac vitat que pugin ser vulnerables si el
centre té una emergència
ELEMENTS VULNERABLES DE L’ENTORN
ELEMENT
Habitatge
unifamiliar buit
Habitatge
plurifamiliar

AcƟvitat

Adreça pública

Sense ac vitat

Plaça Mestre J.
Gols,

Habitatges

C/ de la Marina

Telèfon

Telèfons dels
veïns. A incloure’ls
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3. MITJANS MATERIALS DISPONIBLES
En el present apartat es fa referència a elements i mitjans de protecció materials que disposa
l’ac vitat per a enfrontar-se a una situació d’emergència.
Amb aquest propòsit s’analitzaran les mesures i els mitjans d’autoprotecció que estan instal·lats al
centre i que serviran per:
• Conèixer la disponibilitat de mitjans (materials i humans) per actuar en cas d’emergència tant
per al personal i usuaris com per als equips d’intervenció.
• Tenir un llistat acurat de totes aquelles instal·lacions d’autoprotecció que s’han de revisar i
mantenir per tal de garan r el seu bon funcionament.
• Iden ficar mancances.
• Preveure aquelles mesures que poden evitar o minimitzar l’ocurrència d’una emergència.

El projecte d’ac vitat preveu aquest mitjans materials però caldrà el final d’obra i la seva concreció
defini va per una relació exhaus va
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4. MITJANS HUMANS
Caldrà des de la propietat establir els mitjans humans assignats a l’ac vitat però podem definir
una relació no exhaus va però aproximada de les figures i rols que hauran d’assumir les
responsabilitats de seguretat dins dels protocols d’actuació.
Mitjans humans, segons horaris i situació (proposta inicial a determinar)
Mitjans humans

Descripció

Nombre de
persones

Horari (per determinar i de
manera orienta va)

Cap d'emergència
CAC
Centre d'alarmes i
confinament

Guàrdia Municipal

1

Tot l’any

Guàrdia Municipal

1

Tot l’any

En cas de Alerta Responsable de l’Orfeó/
Manteniment.

1

Dill. A Div. 8h a 17h. + Actes.

1

Tot l’any.

3a5

Dill. A Div.8h a 17h. + Actes.

3a5

Dill. A Div. 8h a 17h. + Actes.

3a5

Dill. A Div. 8h a 17h. + Actes.

–

Resta de Horaris. Tancat.
1,30h PM a 9,30h AM.

Cap d'intervenció

Equips de primera
intervenció (EPI)

Equips de primers auxilis

En cas d'emergència
Guàrdia Municipal
En cas de Alerta Personal de l’Orfeó.
Ús d Ex ntors.
En cas de Alerta Personal de l’Orfeó i la
Guàrdia Municipal.
Aplicar el PAS.
Guàrdia Municipal

Equips de l'evacuació

En cas de Alerta Personal de l’Orfeó.
Evacuar a Punt de Reunió.
Trucar Guàrdia Municipal

A l’Orfeó ,cap.

606 239 911

Actuació 112
directament.
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5. MANUAL D'ACTUACIÓ
5.1. OBJECTE
Document que estableix les mesures de resposta necessàries per poder actuar en qualsevol
situació d'emergència que es pugui donar en el nostre establiment, i que pugui posar en perill
al personal del establiment i de les persones que es trobin a dins.
Els con nguts haurien de permetre disposar de procediments clars i detallats , minimitzant el
risc d'actuacions incorrectes que poden posar en perill als ocupants del establiment.
Aquest Manual va dirigit a tot el personal del establiment que formara part de !'estructura de
resposta a qualsevol emergència que sigui detectada en l'establiment.
El Manual d'Actuació s'estructura en diferents capítols amb els següents con nguts:
• Capítol 3.2. Iden ficació i classificació de les emergències en funció dels riscos iden ficats i
la gravetat, establint diferents nivells d'emergència.
• Capítol 3.3. Equips d'emergència, amb la seva estructura organitza va i jerarquitzada, amb
les responsabilitats i accions a desenvolupat pels seus membres en situacions d'emergència.
• Capítol 3.4. Accions a realitzar ,en els protocols establerts en cas d'emergència.
• Capítol 3.5. Fitxes d'actuació, protocols a seguir en cas d'una emergència.
• Capítol 3.6. Integració en plans d'àmbit superior.

5.2. IDENTIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE LES EMERGÈNCIES
Les circumstàncies en les quals es produeixi una emergència condicionen en gran mesura el
posterior desenvolupament i evolució del sinistre. Les circumstancies que més influeixen en
aquest aspecte són fonamentalment 3:
• El pus d'incident ( pologia).
• La rapidesa amb que és descobreix l'emergència i possibilitat de control (gravetat).
• El moment en que es produeix (disponibilitat de mitjans humans per actuar).

5.2.1. En funció de l'ocupació i dels mitjans humans
La capacitat de resposta de l'organització en cas d'emergència com la quan tat de públic
potencialment afectat, varia molt en les diferents situacions per franges horàries i ac vitats
que es realitzin.
• Situació 1: Quant l'establiment es gui tancat o el personal sigui el mínim, davant
qualsevol possible situació de risc s'ac vara el PAE en estat d'EMERGÈNCIA.
• Situació 2: Tots els dies de la setmana, quant l'establiment es gui obert amb tot el
personal disponible. Es considera que hi ha prou recursos per poder fer una primera
avaluació i/o una evacuació parcial mentre es confirma l'abast real de la situació.
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•
Horari
Responsables Vigilants
ac vitat
Situació 1

Tancat

Situació 2

Obert

Servei
plan lla

Servei
externs

Recepció

QUADRE RESUM NIVELLS PAE EN FUNCIÓ DELS MITJANS I AFECTACIÓ
NIVELL
D'ACTIVACIÓ DEL
PAE

MITJANS PROPIS

MITJANS EXTERNS

AFECTACIÓ

ALERTA

SEGUIMENT

INFORMACIÓ

POSSIBLE O LLEU

EMERGÈNCIA

ACTUACIÓ

COMPLETA

TOTAL I GREU

5.3. EQUIPS D'EMERGÈNCIA
5.3.1. Centre de Control,Alarma i Comunicacions (CAC).
El centre de Control, Alarma i Comunicacions, CAC, és el lloc on es ges onaran les
emergències, centralitzant i coordinant tates les accions de no ficació d'alerta, ac vació
d'alarmes parcials i generals, intervenció, evacuació i/ i comunicació interna i externa.
5.3.1.1. Ubicació i equipament.
Estarà situat a la zona denominada com Consigna, disposant de telefon fixa i centraleta
de megafonia.
5.3.1.2. Responsable

NOM

CÀRREC

TELEFON

GUÀRDIA URBANA

606 239 911
977 548 081

FITXA D’ACTUACIÓ

1
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Nom

GUÀRDIA URBANA DE LA CANONJA

Raó social

C/ Raval, 6 – La Canonja (CP 43110)

Guàrdia Urbana de La Canonja
tel. 977548081

Telèfons

tel. mòbil 606 239 911
24 h.

5.3.1.3. Funcions
•

Conèixer el PAE i controlar que té a l'abast tot els mitjans tècnics que s'especifiquen.

•

Rebre els avisos d'emergència d'acord amb els mitjans disponibles existents.

•

Organitzar el pla de comunicacions internes per avisar al Equips d'Emergència.

• Realitzar les trucades als mitjans exteriors: Bombers, Policia, CECAT, Ajuntament,
Centres sanitaris...
•

Ac var les alarmes i donar els avisos generals en cas d'evacuació i confinament.

5.3.2. Cap de l'emergència.
• Màxim responsable de les accions a realitzar en cas d'emergència.
• Confirmara el nivell d'ac vació del pla d'emergència.
• Responsable de tenir a disposició el PAE, les claus de l'ac vitat i el telefon mòbil.
• Decideix i estableix les estratègies de treball que garanteixin la seguretat dels clients al
establiment com del personal propi.
• Interlocutor entre el CECAT, CRA municipal i la direcció dels plans superiors ac vats.
5.3.2.1. Responsable.

NOM

CÀRREC
Guàrdia Municipal
REGIDOR / TÈCNIC

TELEFON

FITXA D’ACTUACIÓ

2
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5.4. EQUIP D'INTERVENCIÓ.
L'equip d'intervenció està format per personal de la plan lla de la instal·lació i la seva missió es
donar una primera resposta davant una emergència produïda en la instal·lació.
El membres hauran de rebre una formació adequada en prevenció i control d'emergències i
disposar dels materials adients d'actuació i autoprotecció .

5.4.1. Cap d'intervenció
És el comandament natural de l'Equip de Primera lntervenció i ostenta la representació del
Cap de l'Emergència en el lloc de l'emergència.
Valora l'emergència, desplaçant-se si és possible al lloc de l'emergència, assumint la direcció
i coordinació del equips d'intervenció.
Responsable
• Responsable de les tasques a realitzar en cas d'emergència al lloc de l'emergència.
• Responsable de la seguretat dels membres del seu equip d'intervenció.
• Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans de prevenció, protecció i actuació de
la instal·lació.

NOM

CÀRREC

TELEFON

FITXA D’ACTUACIÓ

GUÀRDIA URBANA

3

Funcions
• Contactar amb el CAC quan rebi l'avís de l'emergència.
• Informar-se de la magnitud i evolució de la situació d'emergència.
• Personar-se en el lloc de l'emergència per fer una primera avaluació de la situació.
• Mantenir-se en contacte amb el Cap de l'Emergència.
• Coordinar les maniobres dels equips d'intervenció per fer front de l'emergència i si cal les
maniobres de parada de determinats equips o instal·lacions per a que es facin de forma
segura.
• Coordinar l'actuació dels equips de primera intervenció amb l'ajut extern i donar suport a
aquest.
• Quan la situació es gui sota control, fer la inspecció per nent per assegurar-se'n, i
comunicar-ho al cap d'emergència.
• Un cop finalitzada l'emergència, col·laborar amb les ac vitats post-emergència i si s'escau,
redactar un informe sobre els accions desenvolupades.
• Verificar que es facin les comprovacions periòdiques dels elements d'ex nció d'incendis.
• Par cipar ac vament en la implantació i manteniment del pla.
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5.4.1.1. Equip de primera intervenció.(EPI)
Per una actuació rapida, qualsevol empleat, quan descobreixi el començament d'un
incendi o altra situació d'emergència, donara l'ALARMA .
Seguidament, intentara apagar el foc fent servir els ex ntors o manegues d'incendi BIE's
properes, o prendre les mesures més adients al seu abast.
Es designara un grup de persones que acudiran al lloc on s'hagi produït l'emergència, per
dur les primeres actuacions amb els mitjans disponibles en el lloc, per tal d'intentar
controlar la situació i minimitzar les conseqüències .
Aquest personal hauran de tenir la formació i ensenyament adequat en aquestes
tasques.

Responsables
NOM

CÀRREC

TELEFON

GUÀRDIA URBANA

FITXA D’ACTUACIÓ

4

Funcions.
• Seguir les instruccions del Cap de la intervenció.
• Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans i la zona d'actuació.
• Conèixer el pla d'emergència.
• Par cipar e les ac vitats de formació i exercicis pràc cs d'intervenció evacuació.
• Realitzar les actuacions immediates amb els mitjans d'ex nció disponibles as la zona.
• Rescatar i allunyar a les persones afectades.
• Mantenir informats al Cap de l'emergència sobre l'evolució dels fets.
• En cas d'evacuació, donar suport a l'equip d'evacuació i confinament segons les
indicacions del Cap d'Emergència.
• Col·laborar amb els equips exteriors d'ajuda (sota la demanda o les ordres del Cap
d'intervenció).
5.4.1.2. Equip de segona intervenció.{ESI)
És un equip d'intervenció de nivell avançat amb una formació especifica en la protecció
davant riscos i els procediments d'actuació en cas d'emergència.
Són els bombers de la Generalitat, qui subs tuiran als EPI en les seves tasques tan aviat
arribin, essent el responsable de la intervenció ,el bomber present amb la màxima
graduació.
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5.4.2. Equip d'evacuació i confinament. (EEC)
És l'equip encarregat de donar l'alarma i organitzar l'evacuació o el confinament dels
usuaris.
5.4.2.1. Responsables
NOM

CÀRREC

TELEFON

FITXA D’ACTUACIÓ

EMERGÈNCIES 112

5

5.4.2.2. Funcions.
• Garan r la transmissió de l'alarma.
• Seguir les instruccions del seu cap.
• Assegurar l'evacuació total i ordenada de la zona afectada i fer el recompte de
persones afectades.
• Si s'escau, assegurar el confinament de tot el personal propi sense tasques en
l'emergència.
• Si s'escau fer-se càrrec de les tasques de recollida dels usuaris afectats.
• Donar suport als altres grups.

5.4.3. Equip de primers auxilis (EPA)
L'ac vitat està subjecta segons l'annex 111, en les : Ac vitats comercials, administra ves, de
prestació e serveis o de qualsevol altre pus,i sempre que nguin una ocupació inferior a
2.000 persones i superior a 500 persones.
Per aquesta raó, els mitjans mínims serien:
• 2 persones formades en primers auxilis/en suport vital bàsic.
• Un desfibril·lador extern semiautomà c.
En qualsevol cas, s'avisara sempre al recursos externs mitjanant el 061.
5.4.3.1. Responsables

NOM

CÀRREC

TELEFON

FITXA D’ACTUACIÓ

GUÀRDIA URBANA
PERSONAL ORFEÓ

6

5.4.3.2. Funcions.
• Contactar amb el CAC quan rebi l'avís de l'emergència.
• Informar-se de la magnitud i evolució de la situació d'emergència.
• Personar-se en el lloc de l'emergència per fer una primera avaluació de la situació.
• Mantenir-se en contacte amb el Cap de l'Emergència.
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• Coordinar les maniobres dels equips de primers auxilis als afectats de l'emergència
per part de l'equip de primers auxilis, amb Ia informació facilitada per aquests.
• Prendre les decisions per estabilitzar els ferits, establint les prioritats d'atenció i
trasllat.
• Informar al equips d'ajuda externa de l'estat dels ferits.

- PEL PERSONAL DE
PLANTILLA
- USUARIS
-VIANANTS, etc...

DETECCIÓ INICIAL
INCIDENT O EMERGÈNCIA

5.5. ACCIONS A REALITZAR
5.5.1. Detecció i alerta.
5.5.1.1. Criteris

S’ACTIVA

ALERTA

¿CONFIRMACIÓ ZONA AFECTADA?
¿CONFIRMACIÓ GRAVETAT?

SI
AVÍS A:
- Mitjans externs
(112, CECAT)
- Cap d’emergència

NO
AVÍS A:
- Cap d’emergència

5.5.1.2. La seqüencia de qualsevol situació de risc serà la següent:
1. Alerta i valoració inicial: Quan es rebi l'avís o es detec l'emergència, s'avisara al Cap
d'Intervenció que s'informara i farà la valoració inicial (incident, falsa alarma,
emergència, etc), desplaçant-se al lloc de l'emergència.
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2. Transmissió de l'alarma: El Cap d'Intervenció n'informara al Cap d'Emergències, qui
decidira el nivell d'ac vació del PAE (alerta o emergència), i s'encarregara dels avisos i la
informació als serveis exteriors, mentre que la resta de personal avisara a les persones
de l'ac vitat.
Segons el pus d'emergència, el Cap de l'Emergència ordenara, si s'escau, l'evacuació
dels usuaris o informara.
5.5.1.3. Procediment restringit.
Quan la disponibilitat de personal sigui restringit, la persona responsable en aquell
moment de la instal·lació, intentara confirmar l'abast de l'emergència, per defecte
s'aplicara l'ac vació en Emergència del PAE, que implica l'evacuació de tots els usuaris, si
s'escau, i l'avís als serveis externs d'emergència.

5.5.2. Comunicacions i alarma.
5.5.2.1. IdenƟficació de la persona que fa els avisos.
La realització deis avisos es compar da per la persona responsable del Centre de control,
alarma i Comunicacions i el Cap de l'emergència, que en aquest cas son la mateixa.
5.5.2.2. Avisos a fer.
AVISOS INTERNS

VIA TELEFÒNICA
- Incident
- Falsa alarma
-Confirmar l’avís de la situació d’emergència

AVISOS EXTERNS

RESPONSABILITAT DE:
- Centre de controlable
- Cap d’Emergència

En cas d'ac vació del PAE, cal assegurar l'avís al 112 per tal de comunicar l’emergència.
La informació mínima serà :
•

Tipus d'emergència. (accident, explosió, accident laboral, etc...).

•

El lloc del sinistre: intern ( zona usuaris, zones tècniques, etc...)

•

Existència de víc mes i situació.

•

Necessitat de medis especials d'actuació.

•

Nivell d'ac vació del PAE.

•

Nom de !'interlocutor i telèfon de contacte.
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5.5.3. Intervenció.
La intervenció la farà en primera instancia el Cap d'intervenció i els membres de l'Equip de
Primera Intervenció.
El control de l'emergència serà dirigit pel Cap d'lntervenció o pel seu subs tut. Davant
l'arribada dels Bombers de la Generalitat, aquests assumiran totes les responsabilitats de la
intervenció i dl control de l'emergència.
Altres actuacions generals serien:
• Actuar amb els mitjans i eines disponibles a la zona.
• Talls en el subministrament energè c.
• Supervisió de les instal·lacions tècniques.
• Informació, extensió de l'emergència.
• Equips intervinents, zona afectada i zones adjacents.
• Subministrar als bombers la documentació de la instal·lació:
documentació rela va i important.
• Rescatar i allunyar les persones afectades.
• Senyalitzar la zona afectada.

plànols i demes

5.5.4. Evacuació.
5.5.4.1. Emergència d'origen intern.

L'evacuació es la millor resposta davant qualsevol emergència interna, en conseqüència
davant qualsevol alarma, s'evacuara sempre la zona afectada.
Comprovada la gravetat i la possible evolució de l’emergència, s'actuara o no en la resta
de la instal·lació.
L'evacuació es portara a terme pels recorreguts prèviament establerts i assenyalats en el
plànol de recorreguts d'evacuació, seguint la senyalització instal·lada i d'acord amb les
indicacions deis membres de l'equip d'evacuació.
S'intentara en la mesura del que sigui possible mantenir la calma, per tal que no
s'estengui el pànic, per evitar situacions fora de control.
Es controlara tant com sigui possible la quan tat i iden tat de les persones evacuades, i
en el cas d'alguna incidència informar al Cap d'Intervenció i dels Bombers, per iniciar la
seva recerca.
5.5.4.2. Emergència d’origen extern.
L'evacuació s'origina en cas d'un avis d'emergència externa, i caldrà sol·licitar els
responsables del Pla de protecció civil municipal la següent informació:
•
Confirmació de l'ordre d'evacuació i el temps disponible.
•
Existència o no de mitjans humans de suport: Guàrdia Municipal,voluntaris de
protecció civil,creu roja, etc.
•
Existència o no de mitjans de transport.
•
Punt de trobada i centre d’acollida per als usuaris un cop evacuats. S'intentara en
la mesura que sigui possible mantenir la calma, per tal de que no s'estengui el pànic, per
evitar situacions fora de control.
•
Es controlarà tant com sigui possible la quan tat i iden tat de les persones
evacuades, i en el cas d'alguna incidència informar al Cap de la lntervenció i dels
Bombers, per iniciar la seva recerca.
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5.5.4.3. lnformació als usuaris.
La informació als usuaris seguira les consignes del Cap de l’Emergència.
5.5.4.4. Punts de trobada.
Els punts de trobada genèrics seran els assenyalats a con nuació, però el Cap de
l'Emergència podrà determinar altres zones en funció de la situació, gravetat i
caracterís ques de l'emergència.
Els punts de trobada seran:
•

A la Plaça Mestre Josep Gols

•

C/ Raval

5.5.5. Prestació de les primeres ajudes.
Els membres de l'Equip de primers auxilis oferiran les primeres atencions als ferits, tenint en
compta les seves limitacions de formació, capacitació i opera vitat.
Correspon al SEM, com especialistes l'atenció medica en una emergència.

5.5.6. Prestació de les primeres ajudes externes.
El Cap de l'Emergència serà l'encarregat de rebre els mitjans externs.
La zona de trobada serà a la Plaça Mestre Josep Gols.
El Cap de l'Equip de primera intervenció serà l'encarregat de contactar amb el Cap de
Bombers de la Generalitat, màxim responsable de la intervenció, i al que posara en
antecedents de l'emergència.
Facilitara la següent documentació:
• PAE.
• Claus dels accessos.
• Iden ficació i quan tat del personal.
• Planols de la instal·lació.
• Xarxes de serveis.(aigua,gas,electricitat, altres..)
• Mitjans contraincendis disponibles.
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TRUCAR
-112
-606 239 911

- INCENDI
- ACCIDENTS
- AMENAÇA DE BOMBA
- ALTRES SITUACIONS

(GUÀRDIA MUNICIPAL)

ACTIVAR PAE EN

ALERTA
5.5.7. Procediments específics.
5.5.7.1. Emergència d'àmbit policial.
Quan es detec un cas de:
5.5.7.2. Emergència a causa de fallades en els subministraments.
En averia greu deis sistemes de control i que afecta als diferents serveis bàsics de
subministrament de les instal·lacions, caldrà realitzar les següents actuacions:
• Ac var el PAE en estat de ALERTA.
• Senyalització de la zona afectada.
• informació als usuaris.
• Avaluació periòdica per part del Cap d'lntervenció, fins a la normalització del servei.
Segons el grau de risc que es pugui preveure:

ACTIVAR

EMERGÈNCIA

TRUCAR
- 112
- 606 239 911
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5.5.7.3. Catàstrofes naturals
En rebre l'avís de possibles emergències naturals, les accions a realitzar serien:
• Informar al personal de la instal·lació.
En confirmació d'afectació real:

AVÍS
- 112
- 606 239 911
ACTIVAR PAE EN

EMERGÈNCIA
AMB TRUCADA AL

CRA MUNICIPAL
INFORMACIÓ ALS USUARIS

5.6. FITXES D'ACTUACIÓ.
Tot el personal de la plan lla haurà de conèixer aquestes fitxes i seguir les seves pautes. Una
correcta actuació a l'inici de l'emergència minimitzarà les seves conseqüències.
• Fitxa d'actuació 1: Centre de Control,Alarma i Comunicacions (CAC).
• Fitxa d'actuació 2: Cap de l'Emergencia CE).
• Fitxa d'actuació 3: Cap d'lntervenció (CI).
• Fitxa d'actuació 4: Equip de Primera lntervenció (EPI).
• Fitxa d'actuació 5: Equip d'Evacuació i Confinament (EE).
• Fitxa d'actuació 6: Equip de Primers Auxilis (EPA).
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5.7. INTEGRACIÓ EN PLANS D'ÀMBIT SUPERIOR.
El PAE de l’Orfeó,a l'igual que tots els PAE d'establiments d'interès per a la protecció civil,ha de
preveure la integració i coordinació amb altres plans d'àmbit superior que es poguessin ac var
de forma simultània amb el PAE.
Aquesta Coordinació s'ha de donar tant amb els propis plans de Protecció Civil Municipal com
amb els Plans d'emergència a nivell de Comunitat Autònoma, coordinats a través del 112 i el
CECAT.

5.7.1. Detecció i noƟficació d'emergència.
5.7.1.1. Emergència interior.
En cas d'emergència o possible emergència a les instal·lacions, havent-se ac vat el PAE,
s'efectuaran els avisos exteriors d'emergència següents:
5.7.1.2. Emergència externa.
Quan calgui ac var el PAE per una emergència externa, que pugui afectar la instal·lació,
la primera actuació vindrà des del CECOPAL, es a dir des de I'Ajuntament, que inclourà la
transmissió de l'alarma com les mesures inicials d'autoprotecció (evacuació).
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6. IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ
6.1. RESPONSABILITAT I ORGANITZACIÓ.
6.1.1. Responsables de la implantació.
Aprovat el PAE, s'ha de garan r la seva implantació i manteniment al llarg del temps.
Aquesta responsabilitat son de la persona u organisme Titular de la instal·lació, i es troba
delegada al responsable de la implantació, manteniment i actualització del pla. A més, es
designa un comitè d'Autoprotecció per preveure i assessorar en les tasques abans
esmentades .
RESPONSABLES DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA
Nom i cognoms
Responsable de la
implantació, manteniment
i actualització del Pla

Càrreg

Telèfon

AJT de La Canonja
COMITÈ D'AUTOPROTECCIÓ

Membre 1

Alcalde

Membre 2

Regidors

Membre 3

Guàrdia Urbana

Membre 4

Tècnic

Membre 5

Brigades

OBJECTIUS
Responsable:

-

Estudiar i aprovar el PAE.
Programar la implantació del Pla.
Programar el manteniment del Pla.
Programar l'actualització del Pla.
Assignar els mitjans econòmics per a la implantació del pla.

Comitè d'autoprotecció:

- Preveure i assessorar sobre les accions de ges ó, implantació i manteniment de
les mesures d'autoprotecció.
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6.1.2. Planificació, Coordinació i seguiment de les accions d'implantació
Es realitzaran reunions periòdiques del Comitè d'Autoprotecció.
PLANIFICACIÓ/REGISTRE DE REUNIONS DEL COMITÈ D'AUTOPROTECCIÓ
REUNIONS ORDINÀRIES
REUNIÓ núm. 1:
Data:

Lloc:

Par cipants:

AJT LA CANONJA

Regidor, Tècnic.

REUNIONS EXTRAORDINÀRIES
REUNIÓ núm. 1:
Data:

Lloc:

Par cipants:
Incident núm. 1:
REUNIONS POST-EXERCICI PRÀCTIC
REUNIÓ núm. 1
Data:

A Convenir

Par cipants:

Regidor, Tècnic.

Lloc:

AJT LA CANONJA

EXERCICI PRACTIC núm. 1: Evacuació casal.

6.2. PROGRAMA D'IMPLANTACIÓ, FORMACIÓ I DIVULGACIÓ.
El programa d'implantació de les mesures d'autoprotecció té dues tasques fonamentals, la
formació i la divulgació.

6.2.1. Personal propi.
INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ PAE
Reunions

Tema

Previsió data

-
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FORMACIÓ PAE
Tema

Pràc ques

Previsió data

6.3. PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES
Es necessari programar simulacres al llarg del temps, a fi de validar el correcte funcionament
de les mesures d'autoprotecció durant tot el seu període de vigència. Realitzar simulacres i
informar-ne als òrgans de les administracions competents, és una obligació del Responsable de
la lmplantació de les mesures d'autoprotecció.
Com a mínim es recomana fer un simulacre a l’any, i representant un dels escenaris de risc
contemplat al PAE.

6.3.1. Simulacres.
Es realitzaran exercicis i simulacres periòdics, i com a mínim un cop al any, amb par cipació
de mitjans interns i externs, i seguint una programació a revisar anualment.
Es dividiran en :
• Exercicis parcials, que comproven el funcionament de les mesures d'autoprotecció en
alguns punts i comporten la mobilització de pocs recursos.
• Simulacres, que realitzen una comprovació general o parcial de les mesures
d'autoprotecció, amb la par cipació de tot el personal i previ avís al públic. Es planificaran
detalladament i buscant corregir deficiències.
El PAE indicara la data i abast dels exercicis pràc cs programats. Abans del simulacre s'ha
de:
• Comunicar la data a l'Ajuntament per evitar falses alarmes. L'Ajuntament donarà avís al
Parc de Bombers.
• Comunicar el simulacre a la plan lla i als paradistes, recordant-los-hi les consignes a seguir
tant en cas de simulacre com en cas real.
SIMULACRE INICIAL

Objec us

- Verificació implantació de les mesures d'autoprotecció.
- L'ac vació total o parcial de les accions d'actuació en cas
d'emergència.
- L'anàlisi dels resultats.

Data simulacre

Hora

Zona d'actuació

Orfeó Canongí

Caracterís ques
simulacre

Evacuació de l’Orfeó

Comunicació a
l’organisme oficial
competent

A l'Ajuntament

Com a resultat del simulacre, es realitzarà un informe de les mancances observades i amb
propostes de millora.
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RESULTATS DEL SIMULACRE
Data simulacre
Par cipació

Temps d'evacuació
Capacitat de les vies d'evacuació

Bo

Regular

Deficient

Funcionament de l'alarma

Si

No

inexistent

enllumenatSi

No

inexistent

Funcionament
emergència

Tall subministrament electricitat

Si

No

inexistent

Tall subministrament ven lació

Si

No

inexistent

Obstacles en vies d'evacuació
Obstacles en vies d'evacuació

Conclusions
Suggeriments
6.3.1.1. Comunicació dels simulacres.
Cal comunicar la realització del simulacre a l'òrgan municipal competent en matèria de
P.C., a traves del registre electrònic de plans d'autoprotecció amb una antelació mínima
de :
•
Simulacres que impliquin únicament la mobilització de mitjans interns de la
mateixa ac vitat i la realització de trucades d'emergència ... 10 dies hàbils.
•
Simulacres que impliquin la mobilització de mitjans externs a l'ac vitat i que
siguin de tularitat municipal... 1 mes.
•

Simulacres que impliquin la mobilització de mitjans externs a l'ac vitat i siguin de
tularitat de la Generalitat ... 4 mesos.

Els resultats del informe de valoració ,ien un termini de 20 dies hàbils a par r de la
realització d'aquest, la persona tular o responsable de l'ac vitat haurà de trametre a la
direcció general competent en matèria de P.C. o a I'Ajuntament, a través del registre
electrònic de plans d'autoprotecció, un informe elaborat pel Cap d'Emergència i signat
per aquesta persona i el tular de l'ac vitat.
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6.3.2. Exercicis
Els simulacres i exercicis programats consideraran els diferents escenaris que pot tenir la
instal·lació, i cada any el faran un de nou.
Es recomana repe r aquells escenaris on el resultat del simulacre o l'exercici prac c no sigui
sa sfactori.
Els exercicis parcials son una comprovació del funcionament de les mesures d'autoprotecció
en algun deis seus aspectes i comporten la mobilització de pocs recursos.
Es realitzaran intercalats entre els simulacres i amb una freqüència més alta, a poder ser
més d'un anual.
La realització d'exercicis o simulacres de despatx es realitzaran periòdicament, amb la
par cipació dels responsables com dels actuants en el servei de les emergències.

6.4. PROGRAMA DE MANTENIMENT.
6.4.1. Manteniment de les instal·lacions i equipaments.
La garan a de manteniment serà la revisió periòdica realitzada per personal competent i
recollida documentalment.
Es garan rà:
• Que els mitjans de l'autoprotecció funcionin correctament (Sectorització, detectors
d'incendi,ex ntors, etc..)
• El bon estat de les instal·lacions i equipaments.(zona neveres, congeladors, escorxador,
etc).
• Vigilància i manteniment adient de les zones o locals iden ficats com a zones de risc.
• Manteniment de les instal·lacions o serveis (enllumenat, cablejat, etc).
6.4.1.1. Manteniment de les instal·lacions i equipaments contra incendis.
Accions a realitzar per garan r el bon estat de seguretat i funcionament de les
instal·lacions d'autoprotecció i altres instal·lacions .
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MANTENIMENT INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT CONTRA INCENDIS
Mitja o instal·lació

Norma va d'aplicació

Responsable/
empresa
manteniment

Documentació a Periodicitat
presentar

Data revisió
Úl ma

Propera

Contra incendis

Xarxa ex ntors
Manegues
Sectorització zones
Portes tallafocs

MANTENIMENT INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT CONTRA INCENDIS
Mitja o instal·lació

Norma va
d'aplicació

Responsable/
empresa
manteniment

Documentació a
presentar

Data revisió
Periodicitat
Úl ma

Propera

Contra Incendis
Detectors
Sirenes
Central alarma
Xarxa ex ntors
Mànegues
Sectorització zones
Portes tallafocs

Equipament Seguretat
Alarma an intrusió
Càmeres CT

Mitjans emergència i avís
Enllumenat
Comunicacions
alarma
Megafonia
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6.4.1.2. Manteniment de les instal·lacions i equipaments generadors de risc.
MANTENIMENT INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT GENERADORS DE RISC
Equipament

Norma va Responsable/empresa
d'aplicació
manteniment

Documentació a
presentar

Data revisió
Periodicitat
Úl ma

Propera
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6.4.2. Manteniment del mateix pla.
Un cop implantat el Pla, és necessària la seva con nua vigilància per tal de garan r la
vigència de les seves dades i plantejaments i per tal de garan r el coneixement que de les
mesures d'autoprotecció han de tenir els agents implicats.
Formació con nuada de tots els integrants deis Equips d'Emergencies amb el personal propi
i alie, amb programes teòrics de:
• Anàlisi i avaluació de riscos.
• Mitjans i mesures d'autoprotecció.
Programa prac c de formació, amb actuacions en contra incendis altes situacions
d'emergència.
Aquestes actuacions seran anuaIs.
Manteniment de la formació i divulgació de les mesures d'autoprotecció, assegurar-nos que
la informació de les mesures d'autoprotecció seta actualitzada i que els diferents agents
implicats (personal propi, personal aliè, bombers, mossos, protecció civil, ajuntaments, etc)
estan informats.
Millores estructurals dels materials i de recursos pressupostaris, per tal que els mitjans
d'autoprotecció instal·lats en la instal·lació siguin més eficaços, rapits i segurs en la
prevenció deis riscos

6.4.3. Estudi i avaluació dels incidents i accidents.
El comitè d'autoprotecció estudiara tots els incidents i accidents ocorreguts a l'establiment i
referides a l'Autoprotecció.
Amb aquest anàlisi es farà un informe indicant les causes, el comportament que van tenir
els mitjans d'autoprotecció, l'eficàcia de les actuacions d'emergència ,els efectes que van
tenir, les mesures de protecció preses i els aspectes del PAE a millorar o modificar.
Els responsables d'aquest informe transmetran a traves del registre electrònic de plans
d'autoprotecció, la documentació a la Direcció General de Protecció Civil,en un termini
màxim de 7 dies hàbils.
En posteriors revisions el PAE, incorporara el recull de tots aquests informes.
6.4.3.1. Anàlisis d'accidents i incidents.
L'objec u d'aquest apartat es analitzar les causes de les incidències i l'eficàcia dels
mètodes emprats per la seva solució, per tal de formar un registre que perme una
perspec va de coneixement, de cara a la millora de l'autoprotecció de la instal·lació.
Caldria analitzar las següents actuacions:
• Si l'incident, accident o risc estava contemplat en les mesures de autoprotecció.
• ¿Es van dur a terme les accions adequades?
• Si aquestes accions es van fer seguint els procediments preestablerts, i avaluar
possibles millores.
• Altres consideracions.
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FULL ANÀLISI D'ACCIDENTS I INCIDENTS
Data

Hora

Lloc incidència
Informe enviat a:

Hora

Descripció incident
Iden ficació del risc que ha provocat
l'incident
Descripció del funcionament de les
mesures d'autoprotecció relacionades
Descripció del funcionament deis
protocols d'actuació.
Conseqüències de l'incident
Aspectes millorables a considerar

6.4.4. Compilació de les actuacions a realitzar
De les actuacions d'implantació i de manteniment de l'eficàcia de les mesures
d'autoprotecció, es conserva informació detallada per paret de la persona tular de
l'ac vitat, i a disposició de les administracions públiques.
El cap d'emergència ha d'elaborar un informe de descripció de les actuacions d'implantació i
manteniment de les mesures d'autoprotecció realitzades en els úl m 4 anys, que ha
d'enviar a la administració competent, a traves del registre electrònic de plans
d'autoprotecció.
Aquest informe ha de ser elaborat i signat pel cap de l'emergència i ha d'estar signat així
mateix per la persona tular de l'ac vitat.
Aquest informe s'ha d'entendre sense perjudici de les obligacions addicionals que
s'estableixen en el capítol VIII.3.4 del decret 30/2015 de 3 març, sobre els informes
d'avaluació específics per a cada simulacre realitzat.
El registre de les accions forma ves serien:
• Llistes d'assistència.
• Enquestes d'avaluació de les sessions.
• Fotografies de les diferents sessions.
Informe de la campanya d'implantació:
• Sessions: data, hora, lloc.
• Copies documentació de control.
• Resum valoració.
• Compilació de qües ons: preguntes més freqüents i respostes donades.
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6.5. ACTUALITZACIÓ DE LES MESURES D’AUTOPROTECCIÓ
L'actualització de les mesures d'autoprotecció té per finalitat garan r en tot moment que el
PAE s'adequa a les actuals caracterís ques siques i humanes de l'establiment, és a dir, que
s'han incorporat totes les variacions que s'hagin produït tant en les pròpies instal·lacions
com entre el seu personal.
Els plans han de ser revisats sempre que hi hagi una modificació substancial i com a mínim
cada 4 anys, adjuntant un informe de descripció de les actuacions d'implantació i
manteniment realitzades des de l'anterior homologació del PAE.
La relació d'actuacions que més sovint inclou l'actualització d'un PAE son:
• Actualització de les dades iden fica ves.
• Dades descrip ves de les instal·lacions com els mitjans i recursos humans materials.
• Actualització resum riscos laborals.
• Millores en fitxes i procediments com a resultat d'un simulacre.
• Actualització cartogràfica, noves distribucions de l'espai,ampliacions sense canvi en el
risc, millores en els accessos, obres de llarga durada amb efectes no significa us.
• Actualitzacions en els riscos externs per canvis en els plans de protecció civil sense grans
implicacions.
• Actualització dels programes d'implantació i manteniment.
• Incorporació de nous annexos.
• Actualització de telèfons i responsables tant interns com externs.
• Variacions en l'entorn immediat: instal·lacions veïnes, infraestructures bàsiques, veïns,
etc.
Les revisions, que han de passar el tramit d'homologació, van necessàriament lligades a
noves campanyes de formació i simulacres, per a implantar correctament els canvis
introduïts i assegurar el coneixement per part de tots els implicats.
Data de la propera revisió
Data de la propera actualització de les mesures d'autoprotecció
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Fitxa bàsica per anotacions i registre.
ACTUALITZACIONS DE LES MESURES D'AUTOPROTECCIÓ
Descripció del
Documents a Signatura i data de
Actualització
canvi
modificar
control i verificació comunicada a data
Canvis de personal
Canvi núm.
Canvi núm.
Canvis organitza us
Canvi núm.
Canvi núm.
Canvis estructurals
Canvi núm.
Canvi núm.
REVISIONS DE LES MESURES D'AUTOPROTECCIÓ
Descripció del
Documents a Signatura i data de
Revisió enviada a:
canvi
modificar
control i verificació
Revisió núm.
Revisió núm.

Reus, Juliol de 2019.

Els Arquitectes
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