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0 INTRODUCCIÓ 
 
0.1 Legislació 
 
Document elaborat pel compliment del Decret 82/2010 i la Llei 31/ 95 de PRL. 
 
0.2 Justificació 
 
Atenent a l’article 20 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals, l’empresari, tenint 
en compte la grandària i l’activitat de l’empresa, així com la possible presència de 
persones alienes a la mateixa, haurà d’analitzar les possibles situacions d’emergència i 
adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i 
evacuació dels treballadors, designant per a això al personal encarregat deposar en 
pràctica aquestes mesures i comprovant periòdicament, si escau, el seu correcte 
funcionament. El citat personal haurà de posseir la formació necessària, ser suficient en 
nombre i disposar del material adequat, en funció de les circumstàncies abans 
assenyalades. Per a l’aplicació de les mesures adoptades, l’empresari haurà d’organitzar 
les relacions que siguin necessàries amb serveis externs a l’empresa, en particular en 
matèria de primers auxilis, assistència mèdica d’urgència, salvament i lluita contra 
incendis, de manera que quedi garantida la rapidesa i eficàcia de les mateixes.  
 
L’autoprotecció és el conjunt de mesures (procediments, sistemes i organització) 
implantades en un determinat àmbit (edificis, instal·lacions, nuclis habitats, solars, 
activitats, centres, etc) exposat a una o a diverses situacions de risc, destinades a 
preveure, prevenir i controlar-ne el risc, donar resposta adequada a les emergències i 
garantir la integració d’aquestes actuacions a les del sistema públic. 
 
El DECRET 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures és 
un reglament executiu o de desenvolupament de la Llei 4/97 de protecció civil de 
Catalunya. 
 
L’objectiu del decret és regular les actuacions destinades a assegurar l’aplicació de 
mesures d’autoprotecció en les empreses i, en general, les entitats i els organismes que 
fan activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de 
calamitat pública, i també els centres i les instal·lacions i les seves dependències, públics 
i privats, que poden resultar afectats de manera especialment greu per situacions 
d’aquest caràcter. 
 
El Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, amb la línia de compliment de la legislació 
anteriorment esmentada i vetllant per la seguretat i salut dels seus treballadors i usuaris, 
veu necessari la correcta implantació d’un Pla d’Autoprotecció per prevenir i controlar els 
riscos  per les persones i els bens i donar una resposta adequada en les possibles 
situacions d’emergència. 
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0.3 Objectius 
 
Els objectius dels plans d’autoprotecció són: 
 

- Conèixer l’edifici, conèixer les seves instal·lacions.  
- Conèixer la perillositat de zones o sectors.  
- Conèixer els mitjans de protecció existents.  
- Conèixer les necessitats de material necessari per fer front a les emergències. 
- Garantir la fiabilitat dels mitjans de protecció.  
- Garantir la fiabilitat de les instal·lacions.  
- Evitar les causes de les emergències.  
- Disposar de persones formades, organitzades i ensinistrades perquè garanteixin 

rapidesa i eficàcia en les actuacions.  
- Informar als ocupants o usuaris sobre l’actuació que han de tenir en les 

emergències.  
- Facilitar la inspecció de l'Administració.  
- Preparar la intervenció de les Ajudes Exteriors (Bombers, Policia i Sanitaris). 

 
 
Claxificació segons decret 
 
 

Tipologia de centre Codi segons decret 
82/2010 Àmbit de protecció civil 

Activitats residencials 
públiques (1); >100 places A.2.H.01 Autonòmic 

 
(1) Segons el decret 82/2010, a nivell de classificació de afectació els centres sociosanitaris, 

por las seves característiques i tipologia d’usuaris, s’assimilen a activitats residencials. 
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1 IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ 
DEL RISC. 

 
1.1 Identificació de la instal·lació 
 

1.1.1 NOM  Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès. Ricard 
Fortuny 

1.1.2 RAÓ SOCIAL Centre Sociosanitari 
1.1.3 NIF Q0801154F 
1.1.4 ADREÇA POSTAL Avinguda del Garraf nº3 – Vilafranca del Penedès 
 
1.1.5 Dades de contacte en cas d’emergència 
 

TELÈFONS 938 905 136
FAX 938 905 137 
PERSONA DE CONTACTE Roser Aguilar Vidal 
TELÈFON PERSONA CONTACTE 627 920 204
CORREU ELECTRONIC raguilar@cssv.cat 
 
1.1.6 Identificació titulars de l’activitat  
 

RAÓ SOCIAL Consorci Sociosanitari de Vilafranca del 
Penedès. Ricard Fortuny 

REPRESENTANT Roser Aguilar Vidal
ADREÇA POSTAL Avinguda del Garraf nº3
POBLACIÓ  Vilafranca del Penedès
DISTRICTE POSTAL 08720
TELÈFONS 938 905 136
FAX 938 905 137
PÀGINA WEB www.cssv.cat
CORREU ELECTRÒNIC cssv@cssv.cat
 
1.1.7 Nom del Director/a del Pla d’Autoprotecció i del Director/a del Pla d’Actuació 
 

NOM DIRECTOR PAU Roser Aguilar Vidal
TELÈFONS DE CONTACTE (FIXE +MÒBIL) 938 905 136 / 627 920 204 
CORREU ELECTRÒNIC raguilar@cssv.cat
NOM DIRECTOR PLA D’ACTUACIÓ  Lourdes Martínez / Àlvar Francés Fondevila 
TELEFONS DE CONTACTE (FIXE +MÒBIL) 938 905 136 / 686 655 722 / 650 412 912
CORREU ELECTRÒNIC lmartinez@cssv.cat  / afrances@csap.cat 
 
Responsable: Lourdes Martínez 
Col·laborador: Alvar Francés 
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1.2 Emplaçament  
 
Centre Sociosanitari Vilafranca 
Avinguda del Garraf nº3 
08720 
Vilafranca del Penedès 
 
Coordenades  
 
UTM 31N/ED50 
E(X) 391696.4 m 
N(Y) 4577473.5 m  
 
GPS 
Longitud: 41º 20' 22,54'' N  
Latitud: 1º 42' 16,30'' E  
elevació 207 m 
 

 
 

 
 
1.3 Condicions d’accessibilitat per ajuda externa 
 

El centre esta situat a l’avinguda Garraf número 3 de Vilafranca del Penedès, fa xamfrà 
amb la mateixa avinguda del Garraf, que el comunica fàcilment amb el centre de 
Vilafranca el Penedès i també amb les vies carretera nacional 340 i autopista AP-7. 
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1.3.1 Locals de risc en el seu entorn 
 
En l’entorn del Centre no hi ha cap edifici o local que es consideri de risc. És una 
edificació aïllada. 
 
1.3.2 Ample de les vies. 
 
Tots els vials del perímetre del Centre són d’amplada i espais suficients per accedir-hi 
tots els vehicles d’emergències necessaris. 
 
Accessos: 
 
L'accés al centre Sociosanitari és bo des de l’avinguda Garraf i alhora es de fàcil accés a 
tot l’entorn dons la zona permet el transit rodat en cas de necessitat. 
 
El nivell més baix del solar es destina a magatzem i taller de manteniment, vestuaris de 
personal, zona de distribució de la xarxa elèctrica, bugaderia, magatzem de 
bolqués,cuina i  magatzem de cuina , farmàcia i magatzem de farmàcia i sala d’actes. 
 
Una rampa de 17 metres des de l’avinguda Garraf dona accés a l’entrada principal del 
Centre. 
 
En tot el perímetre de l’edifici hi ha 5 portes de sortida . 
 
1.3.3 Sentit de la circulació. 
 
El sentit de circulació dels carrers adjacents es: 
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1.3.4 Mitjans públics de protecció. 
 
El Centre Sociosanitari Ricard Fortuny es troba en l’àmbit d’actuació del Parc de 
Bombers: 
 

• Parc de Bombers de Vilafranca del Penedès pertanyent al cos de Bombers de la 
Generalitat. 
 
Adreça: Espirall, s/n 
Població: 08720 Vilafranca del Penedès 
Telèfon: 112 
Fax: 93 892 01 39 

 
La distància del Centre al Parc de bombers més proper és de 1 km  i el temps aproximat 
per la seva arribada al centre és de 3 minuts . 
 
(Veure plànol de Situació del Centre i del Parc en la població) 
 

 
 
A el Sociosanitari o en les seves proximitats es troben els següents mitjans exteriors de 
protecció i de subministrament d’aigua: 

 
Subministrament : Xarxa pública. 
Hidrants : 1 hidrant soterrat situat a la vorera de la façana posterior. 
S’adjunta plànol de situació. 
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1.4 Descripció del centre i dependències (Instal·lació) 
 
En aquest apartat es fan constar les característiques de l’edifici del Centre Sociosanitari 
Ricard Fortuny  amb la seva distribució per plantes, activitats per cada planta, superfícies 
i espais etc. 
 
L’edifici construït està específicament dissenyat i construït per l’activitat sanitària que 
realitza. Una primera divisió general s’ha distribuït en zones determinades com plantes. 
El centre està format per un soterrani, planta baixa i quatre plantes més d’alçada. 
 
L'edifici existent té en planta una forma rectangular de 102X16,75 m. 
 
Es tracta d’un edifici amb mides mitges de 1500 M2 per planta, amb tres nuclis de 
comunicació vertical, un centrat, amb les comunicacions principals (escala interior, 
ascensors adaptats i muntallits), i dos laterals d’evacuació. 
Les connexions en planta es realitzen amb un passadís central longitudinal adaptat a 
mides de normatives vigents per a la circulacions de persones amb mobilitat reduïda. 
Aquest mateix fet s’ha tingut en compte per tal de distribuir les peces, tan des del punt de 
vista de sales com des del punt de vista de mobiliaris, etc. 
 
1.4.1 Característiques estructurals. 
 
En aquest apartat es descriuen les característiques constructives de l’edifici del Centre 
Sociosanitari. 
 
Façana: 
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Façana composta per dues fulles, una de maó perforat , càmera amb aïllant tèrmic i 
trasdossat d'envà ceràmic. Acabat exteriorment amb monocapa i interiorment amb guix. 
 
Cobertes: 
 
Cobertes Invertides amb acabat graves per a àmbits on nomes es produeixi manteniment 
o formigó remolinat o lliscat a voladissos i parts de coberta amb vistes directes des de 
l’edificació existent. Totes amb pendents mínimes del 2%. Coberta plana invertida 
enjardinada en coberta de Pta2. 
 
Terrasses i balcons: 
 
Voladissos de formigó armat amb espessor mínim de 15cm, amb trencament de 
possibles ponts tèrmic en punts confrontants amb espais interiors habitables i 
impermeabilització mitjançant teles asfàltiques, resines, etc . 
 
Parets interiors: 
 

- Paret divisòria tipus “gero” d’espessor 14cm per a realització de divisions que 
estableixen sectorització interna de l’edifici, o d’elements amb cert grau de 
capacitat portant. 

- Paret tipus “pladur” 98 mm, divisòries d’habitacions 
- Paret de Totxana espessor 10cm per tancament interior. 
- Paret de Totxana espessor 7cm per tancament interior. 

 
Sòls interiors: 
 
La tipologia estructural considerada és a base de forjats reticulars bidireccionals de 30 
cm. de cantell; en determinades zones s’han plantejat lloses massisses de formigó 
armat, o bé, per que tenen un estat de càrregues superior a la resta, o be, per que tenen 
una geometria que fa que esdevingui la solució més adient. 
Cal destacar com a elements singulars de l’estructura les escales que es resoldran amb 
lloses massisses de formigó armat. L’acabat d’aquest terres es resoldre amb paviments 
de terratzo de 4cm d’espessor sobre llit d’arena de mínim 3cm i Lamina FOAM 
intermèdia per tal de reduir soroll d’impacte. 
 
Murs: 
 
La contenció de terres de les plantes soterrades es realitza amb murs de formigó armat 
que equilibra l’empenta de les terres gràcies a la sabata. 
 
Espais exteriors: 
 
Sistemes d’urbanització mitjançant assentament i compactació de terrenys, aplicacions 
de bases i subbases depenent d’usos, transits, etc. 
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1.4.2 Distribució per plantes, àrees 

  
L’edifici abans de la seva ampliació estava format per: 
 
PLANTA SOTERRANI   
 
Bugaderia i Magatzem bugaderia 
Magatzem de bolquers. 
Magatzem fungible 
Magatzem neteja 
Despatx Cap de Bugaderia i neteja 
Quadre general de baixa tensió. 
Farmàcia. 
Magatzem de farmàcia. 
Magatzem de material de cuina. 
Manteniment. 
Acumuladors ACS 
Vestuaris  personal 
Magatzem de gasos medicinals 
Cuina 
Hall ascensor 
Instal·lacions 
Sala d’actes 
 
PLANTA BAIXA   
 
Recepció  
Central de telefonia i detecció d’incendis  
Tanatori. 
Sala de reunions. 
Despatx Direcció Assistencial 
Despatx Direcció Mèdic. 
Despatx Direcció d’Infermeria. 
Despatx Psicòleg 
Despatx Treballadora Social 
Administració    
Sala de reunions bis. 
Sala de rehabilitació. 
Espai residus 
Moll de carrega i descarrega (Mercaderies) 
Cafeteria menjador visitants i personal. 
Grup electrogen d’emergència.( Ext.) 
4 Despatxos 
Vestidor 
Bany geriàtric  
Bany personal 
2 Banys pacient 
Office 
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Control 
Vestíbul ascensor 
 
PLANTA PRIMERA   
 
2  Officce Infermeria 
37 habitacions 
Dos menjadors/sala d’estar usuaris 
4 habitacions doble us simple 
Habitació simple 
Bany pacient 
Vestíbul ascensor 
Sala espera familiar 
Passadís 
    
PLANTA SEGONA  
 
2  Office Infermeria 
37 habitacions 
Dos menjadors/sala d’estar usuaris 

 
PLANTA TERCERA  
 
2  Office Infermeria 
37 habitacions 
Dos menjadors/sala d’estar usuaris 

 
PLANTA QUARTA  
 
2 Controls infermeria   
37 habitacions 
2 menjadors/sala d’estar usuaris 
Bany geriàtric 
Sala visites 
Sala diàfana 

 
PLANTA COBERTA  
 
Instal·lació climatització 
 
En total la construcció: 
 
Sostre possible = 9.832,69 m2 

Sostre projecte = 8.682,17 m2 
Sostre remanent = 1.150,52 m2 
 
El detall de les superfícies es pot consultar als plànols adjuntats a l’annex. 
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1.4.3 Descripció de les activitats desenvolupades 
 
PLANTA SOTERRANI 

 
USOS - Està ubicada en aquesta planta : Bugaderia i Magatzem bugaderia. Magatzem 
de bolquers. Magatzem fungible. Magatzem neteja. Quadre general de baixa tensió. 
Farmàcia. Dos magatzems de farmàcia. Magatzem de material de cuina. Manteniment. 
Caldera. Acumuladors d’aigua calenta. Despatx Cap de Serveis generals i sala d’actes. 

 
Producció ACS:  2  Inter-acumuladors de 5000 litres cadascun. 

 
- SUPERFÍCIE: Aquest mòdul te una superfície aproximada passadissos de 

circulació inclosos d’uns 1.690 m2. 
 

- ACCESSOS:  S’hi pot accedir des de l’exterior per dues escales descendents , 
una d’elles provinent de la cara posterior i sud-oest del centre i l’altra des de la 
zona central del pàrquing de personal. Des de l’interior també hi accedeix per una 
escala descendent provinent de recepció principal.  

 
- ACCESOS I SORTIDES D’EMERGÈNCIA: Aquesta zona te 3 sortides en total. 

Dos sortides d’edifici utilitzant una escala ascendent i un altra sortida també a 
escala ascendent que acondueix a la planta superior a l’alçada de recepció 
principal. 
 

PLANTA BAIXA 
 

- SUPERFÍCIE: Aquest mòdul te una superfície aproximada amb passadissos de 
circulació inclosos d’uns 1.635 m2. 
 

- USOS : Recepció , Central de telefonia i detecció d’incendis , Tanatori, Sala de 
reunions,Despatx Direcció Assistencial, Despatx Direcció Mèdica, Despatx 
Direcció Infermeria, Despatx Psicòleg, Despatx Treballadora Social, Administració, 
Sala de reunions bis, Sala de rehabilitació , Espai residus, Moll de carga i 
descarga (Mercaderies), Cafeteria /menjador visitants. Grup electrogen 
d’emergència. Vestuaris. Magatzem de gasos medicinals, Hospital de Dia. 
 

- ACCESSOS I SORTIDES D’EMERGÈNCIA: Hi ha 5 portes de sortida d’edifici, de 
les que dos son de sortida d’emergència amb barra antipànic i obertura vertical en 
sentit de la marxa d’evacuació i estan situades al centre de cada un dels dos 
sectors encarades a l’est. 
 

PLANTA PRIMERA 
 

- SUPERFÍCIE: Aquest mòdul te una superfície aproximada amb passadissos de 
circulació inclosos d’uns 1.543 m2. 
 

- USOS: En aquest mòdul estan ubicades 37  habitacions  distribuïdes en dos blocs, 
un dels blocs es de 19 habitacions i l’altre de 18 habitacions. Alhora cada bloc es 
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un sector d’incendi que està separa de l’altre per una escala especialment 
protegida que dona servei als dos blocs. 
Amb l’ampliació es van aconseguir 4 habitacions dobles i una simple. 

 
- ACCESSOS I SORTIDES D’EMERGÈNCIA: L’accés es fa des de la planta inferior 

utilitzant una escala especialment protegida i també utilitzant tres ascensors que 
comuniquen les diferents plantes de l’edifici. La forma geomètrica de la planta es 
un rectangle de aproximadament 18 per 100 mts. A cada extrem hi ha una escala 
exterior d’emergència. 

 
PLANTA SEGONA 

 
- SUPERFÍCIE: Aquest mòdul te una superfície aproximada amb passadissos de 

circulació inclosos d’uns 1.543 m2. 
 

- USOS: En aquest mòdul estan ubicades 37  habitacions  distribuïdes en dos blocs, 
un dels blocs es de 19 habitacions i l’altre de 18 habitacions. Alhora cada bloc es 
un sector d’incendi que està separat de l’altre per una escala especialment 
protegida  que dona servei als dos blocs. 

 
- ACCESSOS I SORTIDES D’EMERGÈNCIA: L’accés es fa des de la planta inferior 

utilitzant una escala especialment protegida i també utilitzant tres ascensors que 
comuniquen les diferents plantes de l’edifici. La forma geomètrica de la planta es 
un rectangle de aproximadament 18 per 100 mts. A cada extrem hi ha una escala 
exterior d’emergència. 

  
 
PLANTA TERCERA 

 
- SUPERFÍCIE: Aquest mòdul te una superfície aproximada amb passadissos de 

circulació inclosos d’uns 1.543 m2. 
 

- USOS: En aquest mòdul estan ubicades 37  habitacions distribuïdes en dos blocs, 
un dels blocs es de 19 habitacions i l’altre de 18 habitacions. Alhora cada bloc es 
un sector d’incendi que està separat de l’altre per una escala especialment 
protegida  que dona servei als dos blocs.   

 
- ACCESSOS I SORTIDES D’EMERGÈNCIA: L’accés es fa des de la planta inferior 

utilitzant una escala especialment protegida i també utilitzant tres ascensors que 
comuniquen les diferents plants de l’edifici. La forma geomètrica de la planta es un 
rectangle de aproximadament 18 per 100 mts. A cada extrem hi ha una escala 
exterior d’emergència. 

  
 
PLANTA QUARTA 

 
- SUPERFÍCIE: Aquest mòdul te una superfície aproximada amb passadissos de 

circulació inclosos d’uns 1.543 m2. 



CENTRE 
SOCIOSANITARI 

RICARD FORTUNY 
PLA D’AUTOPROTECCIÓ 

VERSIÓ 03 
07/2012 

 

 18

 
- USOS: En aquest mòdul estan ubicades 21 habitacions distribuïdes en dos blocs, 

un dels blocs es de 19 habitacions i l’altre de 2 habitacions. Alhora cada bloc es 
un sector d’incendi que està separat de l’altre per una escala especialment 
protegida  que dona servei als dos blocs. 
Amb l’ampliació es van aconseguir 8 habitacions dobles i dues simples. 

 
- ACCESSOS I SORTIDES D’EMERGÈNCIA: L’accés es fa des de la planta inferior 

utilitzant una escala especialment protegida i també utilitzant tres ascensors que 
comuniquen les diferents plantes de l’edifici. A un extrem hi ha una escala exterior 
d’emergència i a l’extrem de l’altre bloc d’hospitalització dona a una porta d’accés 
a una terrassa exterior. 

  
1.5 Ocupació 
 
En aquest apartat,es procedeix a la quantificació de les persones tant afectades per 
l’activitat com les alienes al centre i que tinguin accés a les seves instal·lacions. 
 
1.5.1 Plantilla 
 

CATEGORIA nº treballadors 
ADJUNT INFERMERIA 1 
AJUDANT DE CUINA 7 
ANIMADORA 1 
AUXILIAR ADMINISTRATIU 2 
AUXILIAR DE CLINICA 99 
BUGADERA 7 
CAP DE PERSONAL 1 
CAP DE SECCIO 1 
CUINER 1 
D.U.E / A.T.S. 31 
DIRECTOR METGE 1 
FARMACEUTIC 1 
FISIOTERAPEUTA 7 
GERENT 1 
GEROCULTOR 30 
METGE NIVELL I 6 
NETEJADORA 25 
OFICIALS ADMINISTRATIUS 1A 3 
PSICOLEG NIVELL I 1 
PSICOLEG NIVELL III 1 
RECEPCIONISTA 5 
SUPERVISOR 1 
SUPERVISORA ASSISTENCIAL 1 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2 
TREBALLADORA SOCIAL 4 
  
TOTAL 240 
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1.5.2 Quadre de presencia personal 
 
QUADRE DE PRESÈNCIA DEL PERSONAL MATÍ  LABORABLES  
 

 LABORABLES MATÍ 
(De dilluns a dissabtes) De 06.45 a 15.00 hores 

Zona/Servei Activitat/Categoria Persones  

      
PLANTA SOTERRANI     

 Bugaderia 1 6.45-15.00  
(Dilluns de 7.00-14.00) 

 Bugaderia 1 6.45-15.00 
(Dilluns de 7.00-14.00) 

 Bugaderia 1 14.00-15.00 
 Farmàcia Farmacèutica 1 9.00-13.00 (*) 

 Farmàcia Auxiliar 1 7.00-14.00 
(Dissabtes de 07-12 h) 

 Farmàcia Auxiliar 1 8.00-15.00(*) 

 Cuina 1 7.00-15.00 (Variable) 
(Diumenges 07-14) 

 Cuina 1 7.00-15.00 (Variable) 
(Diumenges 07-14) 

 Cuina 1 7.00-15.00 (Variable) 
(Diumenges 07-14) 

 Cap de Serveis 1 9.00-15.00(*) 
TOTAL PLANTA     
SOTERRANI  10 (*)  = NO DISSABTES 
     
PLANTA BAIXA     

  Recepcionista 1 6.45-14.15 
(Dissabtes 07:15-14.15) 

  Direcció assistencial- Gerència 1 9.00-14.30(*) 
  Supervisora assistencial 1 9.00-14.30(*) 
  Responsable RRHH 1 9.00-15.00(*) 
  Administratiu 1 8.30-14.30(*) 
 Auxiliar administratiu 1 8.30-14.00(*) 
 Administratiu 1 8.30-15.00(*) 
  Direcció mèdica 1 9.00-13.00//14.00-15.00(*) 
  Metge adjunt 1 08.00-15.00(*) 

  Psicòloga 1 Dll 9.30-14.30/dt 9.30-13.30/dc-dj 9.30-15/ dv 9.30-
15.00 

 Neuropsicòloga 1 Dm-dj 9-15/dv 9-13 
  Terapeuta ocupacional 1 Dll a dj 8-15/dv 8-14 
  Treballadora social 1 Dll-dc-dj-dv 8.00-14.00/ dt 8-13 
 Treballadora social 1 9.00-13.30//dll a dj 14.00-15.00 
 Treballadora social 1 09:00-15.00(*) 
  Fisioterapeuta 1 Dll a dj 8.00-15.00/ dv 8-14 
  Fisioterapeuta 1 9.00-13.15//14.00-15.00(*) 
 Fisioterapeuta 1 8.00-15.00(*)/ dv 08-14 
  Infermera Hospital de dia 1 8.00-14.30(*) 
 Auxiliar d’infermeria Hospital de dia 1 9.00-14.30(*) 
 Auxiliar d’infermeria Hospital de dia 1 11.00-15.00(*) 
 Netejadora 1 14.00-15.00 
 Cafeteria cambrera 1 7.30-15.00 
 Cafeteria cambrera 1 9.00-15.00 
  Cafeteria cambrera 1 13.30-15.00 
 Cap Secció 1 8.00-13.00//14.00-15.00(*) 
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TOTAL PLANTA BAIXA   27 (*)= No dissabtes 
      
PLANTA PRIMERA     

 Metge adjunt 1 8.00-14.00(*) 
(dimecres 14-21) 

  Infermeria 1 6.45-8.00/8.00-15.00 
 Infermeria 1 8.00-15.00 
  Auxiliar d’infermeria 1 6.45-14.15/14.15-15.00 
  Auxiliar d’infermeria 1 6.45-14.15/14.15-15.00 
  Auxiliar d’infermeria 1 6.45-14.15/14.15-15.00 
  Auxiliar d’infermeria 1 6.45-14.15/14.15-15.00 
  Auxiliar d’infermeria 1 6.45-14.15/14.15-15.00 
  Auxiliar d’infermeria 1 6.45-14.15/14.15-15.00 

  Netejadora 1 6.45-14.00  
(Dilluns de 7.00-14.00) 

  Netejadora 1 6.45-14.00 
(Dilluns de 7.00-14.00) 

 Netejadora 1 14.00-15.00 

TOTAL PLANTA PRIMERA   12 
  

      
PLANTA SEGONA     

 Metge adjunt 1 8.00-14.00(*) 
(dilluns 14-21) 

 Infermeria 1 06.45-08.00/8.00-15.00 
 Infermeria 1 8.00-15.00 
  Auxiliar d’infermeria 1 6.45-14.15/14.15-15.00 
  Auxiliar d’infermeria 1 6.45-14.15/14.15-15.00 
  Auxiliar d’infermeria 1 6.45-14.15/14.15-15.00 
  Auxiliar d’infermeria 1 6.45-14.15/14.15-15.00 
  Auxiliar d’infermeria 1 6.45-14.15/14.15-15.00 
  Auxiliar d’infermeria 1 6.45-14.15/14.15-15.00 

  Netejadora 1 6.45-14.00 
(Dilluns de 7.00-14.00) 

  Netejadora 1 6.45-14.00 
(Dilluns de 7.00-14.00) 

 Netejadora 1 14.00-15.00 
TOTAL PLANTA SEGONA   12  
      
PLANTA TERCERA     

  Metge adjunt 1 08.00-15.00(*) 
(dimarts 14-21) 

 Infermeria 1 8.00-15.00 
  Auxiliar d’infermeria 1 6.45-14.15/14.15-15.00 
  Auxiliar d’infermeria 1 6.45-14.15/14.15-15.00 
 Auxiliar d’infermeria 1 6.45-14.15/14.15-15.00 
 Auxiliar d’infermeria 1 6.45-14.15/14.15-15.00 
  Auxiliar d’infermeria 1 6.45-14.15/14.15-15.00 
  Auxiliar d’infermeria 1 6.45-14.15/14.15-15.00 

 Netejadora 1 6.45/14.00  
(Dilluns de 7.00-15.00) 

  Netejadora 1 6.45-14.00 
(Dilluns de 7.00-14.00) 

 Netejadora 1 14.00-15.00 
TOTAL PLANTA TERCERA   11  
      
PLANTA QUARTA     

  Metge adjunt 1 08.00-15.00(*) 
(dijous 14-21) 

 Infermeria 1 8.00-15.00 
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  Auxiliar d’infermeria 1 6.45-14.15/14.15-15.00 
  Auxiliar d’infermeria 1 6.45-14.15/14.15-15.00 
  Auxiliar d’infermeria 1 6.45-14.15/14.15-15.00 
  Auxiliar d’infermeria 1 6.45-14.15/14.15-15.00 
  Auxiliar d’infermeria 1 6.45-14.15/14.15-15.00 
  Auxiliar d’infermeria 1 6.45-14.15/14.15-15.00 

  Netejadora 1 6.45-14.00 
(Dilluns de 7.00-14.00) 

  Netejadora 1 6.45-14.00 
(Dilluns de 7.00-14.00) 

 Netejadora 1 14.00-15.00 

TOTAL PLANTA  QUARTA   11 
 (*)= No dissabtes 

      
TOTAL CENTRE   83  

 
QUADRE DE PRESÈNCIA DEL PERSONAL TARDA  LABORABLES 
 

 LABORABLES TARDA
(De dilluns a dissabte) De 15.00 a 21,45 hores 

Zona/Servei Activitat/Categoria Persones   
       

PLANTA SOTERRANI      

 Bugaderia 1 15.00-21.45 
(Els dilluns de 15.00-21.00) 

 Bugaderia 1 16.00-20.00 
 Cap de Serveis 1 15.00-17.00 (*) 
 Ajudant Cuina 1 15.00-21.45 
 Ajudant Cuina 1 15.00-21.45 
 Ajudant Cuina 1 15.00-21.45 
 Netejadora 1 16.00-18.00 
    

TOTAL PLANTA   7  (*)= No dissabtes 
SOTERRANI    

      
PLANTA BAIXA      

 Recepcionista 1 15.00-21.45 
 (Dss 15.00-21.15 ) 

 Direcció assistencial-Gerència 1 15.00-18.00(*) 
 Supervisora assistencial 1 15.00-17.30(*) 
 Responsable RRHH 1 15.30-17.30(*) 

 Administratiu 1 15.00-16.30  
( De dll a dj ) 

 Administratiu 1 15.00-16.30 
( De dll a dj ) 

 Auxiliar administratiu 1 15.00-17.00 
( De dll a dj ) 

 Direcció mèdica 1 15.00-18.00(*) 
 Psicòloga 1 Dll 15-18/dt 14.30-18.30/dc-dj 15.30-18/dv 15.00-15.15
 Neurosipcòloga 1 Dm-dj 15.00-17.00 
 Terapeuta ocupacional 1 Dll-dt-dc 15.00-16.00 

 Treballadora social 1 Dll-dc-dj-dv 15.00-18.00 
Dt 15-18 

 Treballadora social 1 Dll-dc 15-17/dj 15-16.30/dj 15-18.30 
 Fisioterapeuta 1 15.00-17.00(*) 
 Fisioterapeuta 1 Dll a dc 15.00-16.00 

 Infermera 1 15.30-17.15(*) 
(Només dll-dim-dv) 
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 Auxiliar d’infermeria 1 15.00-18.30(*) 

 Netejadora 1 
15.00-16.00//18.00-21.45 

Dv 15.00-16.00//18.00-21.00 
 

TOTAL PLANTA BAIXA   18   (*)= No dissabtes 
 

PLANTA PRIMERA      
 Infermeria 1 15.00-21.45 
 Infermeria 1 15.00-20.00 
 Auxiliar d’infermeria 1 15.00-21.45 
 Auxiliar d’infermeria 1 15.00-21.45 
 Auxiliar d’infermeria 1 16.00-20.00 
 Auxiliar d’infermeria 1 15.00-21.45 
 Auxiliar d’infermeria 1 15.00-21.45 
 Auxiliar d’infermeria 1 16.00-20.00 

 Netejadora 1 15.00-21.45 
Dv de 15.00-21.00 

    
TOTAL PLANTA PRIMERA   9   

      
PLANTA SEGONA      

 Infermeria 1 15.00-21.45 
 Infermeria 1 15.00-20.00 
 Auxiliar d’infermeria 1 15.00-21.45 
 Auxiliar d’infermeria 1 15.00-21.45 
 Auxiliar d’infermeria 1 16.00-20.00 
 Auxiliar d’infermeria 1 15.00-21.45 
 Auxiliar d’infermeria 1 15.00-21.45 
 Auxiliar d’infermeria 1 16.00-20.00 

 Netejadora 1 15.00-21.45 
Dv de 15.00-21.00 

TOTAL PLANTA SEGONA   9   
      

PLANTA TERCERA      
 Infermeria 1 15.00-20.00 
 Auxiliar d’infermeria 1 15.00-21.45 
 Auxiliar d’infermeria 1 15.00-21.45 
 Auxiliar d’infermeria 1 16.00-20.00 
 Auxiliar d’infermeria 1 15.00-21.45 
 Auxiliar d’infermeria 1 15.00-21.45 
 Auxiliar d’infermeria 1 16.00-20.00 

 Netejadora 1 15.00-21.45 
Dv de 15.00-21.00 

TOTAL PLANTA TERCERA   8   
      

PLANTA QUARTA      
 Infermeria 1 15.00-20.00 
 Auxiliar d’infermeria 1 15.00-21.45 
 Auxiliar d’infermeria 1 15.00-21.45 
 Auxiliar d’infermeria 1 16.00-20.00 
 Auxiliar d’infermeria 1 15.00-21.45 
 Auxiliar d’infermeria 1 15.00-21.45 
 Auxiliar d’infermeria 1 16.00-21.00 

 Netejadora 1 15.00-21.45 
Dv de 15.00-21.00 

TOTAL PLANTA  QUARTA   8 (*)= No dissabtes 
      

TOTAL CENTRE   59   
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QUADRE DE PRESÈNCIA DEL PERSONAL NITS 
 

 NITS De 21,45 a 6,45 hores. 

Zona/Servei Activitat/Categoria Persones  

PLANTA SOTERRANI    
 Bugaderia 1 21.45-22.00 
 Bugaderia 1 6.00-6.45 
 Bugaderia 1 6.00-6.45 

 Cuina 1 21.45-23.00 
(Dissabte fins 22.00 h.) 

 Cuina 1 21.45-23.00 
(Dissabte fins 22.00 h.) 

 Cuina 1 21.45-23.00 
(Dissabte fins 22.00 h.) 

TOTAL PLANTA SOTERRANI  6  

PLANTA BAIXA    

 Netejadora 1 21.45-22.00 

TOTAL PLANTA BAIXA  1  
PLANTA PRIMERA    

 Infermera 1 21.45-06.45 
 Auxiliar d’infermeria 1 21.45-06.45 
 Auxiliar d’infermeria 1 21.45-06.45 
 Netejadora 1 21.45-22.00 (No Dv) 
 Netejadora 1 6.00-6.45 ( No Dll) 

 Netejadora 1 6.00-6.45 ( No Dll) 

TOTAL PLANTA PRIMERA  6 
  

PLANTA SEGONA    
 Infermera 1 21.45-06.45 
 Auxiliar d’infermeria 1 21.45-06.45 
 Auxiliar d’infermeria 1 21.45-06.45 

 Netejadora 1 6.00-6.45 ( No Dll) 

 Netejadora 1 6.00-6.45 ( No Dll) 
 Netejadora 1 21.45-22.00 (No Dv) 

TOTAL PLANTA SEGONA  6 
  

PLANTA TERCERA    
 Auxiliar d’infermeria 1 21.45-06.45 
 Auxiliar d’infermeria 1 21.45-06.45 
 Netejadora 1 21.45-22.00 (No Dv) 
 Netejadora 1 6.00-6.45 ( No Dll) 
 Netejadora 1 6.00-6.45 ( No Dll) 

TOTAL PLANTA TERCERA  5  
PLANTA QUARTA    

 Auxiliar d’infermeria 1 21.45-06.45 

 Auxiliar d’infermeria 1 21.45-06.45 

 Netejadora 1 21.45-22.00 (No Dv) 
 Netejadora 1 6.00-6.45 ( No Dll) 

 Netejadora 1 6.00-6.45 ( No Dll) 
TOTAL PLANTA QUARTA  5  

TOTAL CENTRE  29  
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QUADRE DE PRESÈNCIA DEL PERSONAL FESTIUS MATI 
 

 DIUMENGES MATÍ De 6.45 a 15.00 hores. 

Zona/Servei Activitat/Categoria Persones  

        
PLANTA SOTERRANI       

 Bugaderia 1 6.45-15.00 
 Bugaderia 1 6.45-14.00 
 Cuina 1 7.00-14.00 Variable 
 Cuina 1 7.00-14.00 Variable 

TOTAL PLANTA SOTERRANI   4   
      

PLANTA BAIXA      
 Recepcionista 1 07.15-15.00 
 Metge adjunt 1 3h (Tb festius) 
 Netejadora 1 14.00-15.00 
 Cafeteria cambrera 1 7.30-15.00 
 Cafeteria cambrera 1 9.00-15.00 
 Cafeteria cambrera 1 13.30-15.00 

TOTAL PLANTA BAIXA   6   
      

PLANTA PRIMERA      
 Infermeria 1 6.45-15.00 
 Infermeria 1 8.00-15.00 
 Auxiliar d’infermeria 1 06.45-15.00 
 Auxiliar d’infermeria 1 06.45-15.00 
 Auxiliar d’infermeria 1 06.45-15.00 
 Auxiliar d’infermeria 1 06.45-15.00 
 Auxiliar d’infermeria 1 06.45-15.00 
 Auxiliar d’infermeria 1 06.45-15.00 
 Netejadora 1 6.45-15.00 
 Netejadora 1 6.45-14.00 
    

TOTAL PLANTA PRIMERA   10   
      

PLANTA SEGONA      
 Infermeria 1 8.00-15.00 
 Auxiliar d’infermeria 1 06.45-14.15 
 Auxiliar d’infermeria 1 06.45-14.15 
 Auxiliar d’infermeria 1 06.45-14.15 
 Netejadora 1 06.45-14.00 

TOTAL PLANTA SEGONA   5   
      

PLANTA TERCERA      
 Infermeria 1 06.45-15.00 
 Infermeria 1 8.00-15.00 
 Auxiliar d’infermeria 1 06.45-14.15 
 Auxiliar d’infermeria 1 06.45-14.15 
 Auxiliar d’infermeria 1 06.45-14.15 
 Auxiliar d’infermeria 1 06.45-14.15 
 Auxiliar d’infermeria 1 06.45-14.15 
 Auxiliar d’infermeria 1 06.45-14.15 
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 Netejadora 1 06.45-14.00 
 Netejadora 1 06.45-14.00 

TOTAL PLANTA TERCERA   10   
      

PLANTA QUARTA      
 Infermeria 1 8.00-15.00 
 Auxiliar d’infermeria 1 06.45-14.15 
 Auxiliar d’infermeria 1 06.45-14.15 
 Auxiliar d’infermeria 1 06.45-14.15 
 Netejadora 1 06.45-14.00 

TOTAL PLANTA  QUARTA   5   
      

TOTAL CENTRE   40   

 
QUADRE DE PRESÈNCIA DEL PERSONAL FESTIUS TARDA 
 

 DIUMENGES TARDA De 15.00 a 21,45 hores 

Zona/Servei Activitat/Categoria Persones  

        
PLANTA SOTERRANI      

 Bugaderia 1 15.00-21.45 
 Bugaderia 1 16.00-20.00 
 Cuina 1 15.00-21.45 
 Cuina 1 15.00-21.45 
 Netejadora 1 16.00-18.00 

TOTAL PLANTA   5   
SOTERRANI    

      
PLANTA BAIXA      

 Recepcionista 1 15.00-21.15 
 Metge adjunt 1 2 h 
 Netejadora 1  15.00-16.00//18.00-21.45 
 Cafeteria cambrera 1 15.00-19.30 

TOTAL PLANTA BAIXA   4   
      

PLANTA PRIMERA      
 Infermeria 1 15.00-21.45 
 Infermeria 1 15.00-20.00 
 Auxiliar d’infermeria 1 15.00-21.45 
 Auxiliar d’infermeria 1 15.00-21.45 
 Auxiliar d’infermeria 1 16.00-20.00 
 Auxiliar d’infermeria 1 15.00-21.45 
 Auxiliar d’infermeria 1 15.00-21.45 
 Auxiliar d’infermeria 1 16.00-20.00 
 Netejadora 1 15.00-21.15 
    

TOTAL PLANTA PRIMERA   9   
      

PLANTA SEGONA      
 Infermeria 1 15.00-20.00 
 Auxiliar d’infermeria 1 15.00-21.45 
 Auxiliar d’infermeria 1 15.00-21.45 
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 Auxiliar d’infermeria 1 16.00-21.00 
TOTAL PLANTA SEGONA   4   

      
PLANTA TERCERA      

 Infermeria 1 15.00-21.45 
 Infermeria 1 15.00-20.00 
 Auxiliar d’infermeria 1 15.00-21.45 
 Auxiliar d’infermeria 1 15.00-21.45 
 Auxiliar d’infermeria 1 16.00-20.00 
 Auxiliar d’infermeria 1 15.00-21.45 
 Auxiliar d’infermeria 1 15.00-21.45 
 Auxiliar d’infermeria 1 16.00-20.00 

TOTAL PLANTA TERCERA   8   
      

PLANTA QUARTA      
 Infermeria 1 15.00-20.00 
 Auxiliar d’infermeria 1 15.00-21.45 
 Auxiliar d’infermeria 1 15.00-21.45 
 Auxiliar d’infermeria 1 16.00-20.00 

TOTAL PLANTA  QUARTA   4   
      

TOTAL CENTRE   34   
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Quadre de presencia usuaris 
 
Places de sociosanitari - 293 usuaris 
Places de centre de dia - 40 usuaris 
 
 
OCUPACIÓN SEGONS CTE 
Calculo de l’ocupació total del centre en funció de la superfície i el us de cada zona, 
segons el CTE i segons projecte executiu. 
 
Per al càlcul de l’ocupació de recintes i sectors es parteix dels valors que apareixen a la 
Taula 2.1. de la secció SI3 del CTE: 
 

Uso zona considerada Densidad ocupación Superfície 
considerada 

Salas de espera Una persona cada 2 m2 Útil 
Servicios ambulatorios y de diagnosis Una persona cada 10 m2 Útil 
Zonas de hospitalización Una persona cada 15 m2 Útil 
Vestíbulos, vestuarios, camerinos i similares, anexos a 
sala de espectáculos i de reunión Una persona cada 2 m2 Útil 

Locales diferentes de las aulas, como laboratorios, 
talleres, gimnasio, salas de dibujo Una persona cada 5 m2 Útil 

Zona de público sentado en bares, cafeterías, 
restaurantes... Una persona cada 1,5 m2 Útil 

Zona de público en gimnasio con aparatos Una persona cada 5 m2 Útil 
Zona de público en gimnasio sin aparatos Una persona cada 1,5 m2 Útil 
Administrativo Una persona cada 10 m2 Útil 
Almacenes Una persona cada 40 m2 Útil 
Archivos Una persona cada 40 m2 Útil 
Zonas de ocupación ocasional i accesibles sólo a 
efectos de mantenimiento: sala máquinas, locales 
limpieza, lavabos de planta... 

Sin ocupación Útil 

 
L’ocupació màxima prevista en cadascun dels sectors de l’edifici, resultat d’aplicar els 
anteriors criteris i comparant-los amb l’ocupació prevista segons l’ús al projecte (segons 
els seients definits), resulta un total de 842 persones. 
No obstant, és una ocupació màxima teòrica ja que surt de no considerar simultaneïtat 
d’ús en tots els espais de l’edifici (consultes, oficines, menjador, gimnàs…). 
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1.5.3 Organigrama 
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1.6 Anàlisi del risc 
 
1.6.1 Anàlisi històrica 
 
Des de l’inici de l’activitat del centre no s’han registrat incidents per cap tipus d’ 
emergència. 
 
Per a l’anàlisi de risc s’ha tingut en compte el criteri de valoració definit per el Codi Tècnic 
de l’edificació (CTE), RD 314/2006 de 17 de març, Document Bàsic SI 1 Propagació 
interior. 
 
1.6.2 Inventari i avaluació de risc intern 
 
Exemple de mètode qualitatiu: Mètode general d’avaluació de riscos laborals de l’Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 
El procés d’avaluació de riscos segons aquest mètode, es compon de les següents 
etapes: 
Anàlisi del risc, mitjançant el qual s’identifica el perill i s’estima 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. 
Identificació de perills 
Per a realitzar la identificació de perills cal respondre a tres qüestions: (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’identificació de perills, es útil categoritzar-los en diferents 
formes, per exemple, per temes (mecànics, elèctrics, radiacions, substancies, 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.). 
Estimació del risc 
L’estimació 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 d’aquest (alta, 
mitjana i baixa). El quadre següent dóna un mètode simple per estimar els nivells de risc 
d’acord amb la seva probabilitat estimada i les seves conseqüències esperades. 
 

  Conseqüències 
  Poc Nociu 

PN 
Nociu 
N 

Molt Nociu 
MN 

Probabilitat Baixa 
B 

Risc trivial 
T 

Risc tolerable 
TO 

Risc moderat 
MO 

Mitja 
M 

Risc tolerable 
TO 

Risc moderat 
MO 

Risc important 
I 

Alta 
A 

Risc moderat 
MO 

Risc important 
I 

Risc 
intolerable 
IN 

 
Valoració del risc, amb el valor del risc obtingut amb la seva anàlisi, i comparant-lo amb 
el valor de risc tolerable, s’emet un judici sobre la tolerabilitat del risc en qüestió. Si de 
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l’Avaluació del risc es dedueix que el risc no és tolerable, s’ha de controlar aquest risc 
mitjançant l’aplicació de les mesures preventives o correctores adients. 
Els nivells de riscos indicats al quadre anterior, formen la base per decidir si es requereix 
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 preventives i de control han de ser proporcionals al risc. 
 

Risc  Acció i temporització  
Trivial (T) No es requereix cap acció específica 
Tolerable (TO) No es necessita millorar l’acció preventiva, però es poden considerar 

solucions més rendibles o millores que no suposin una càrrega econòmica 
important. Es requereixen comprovacions periòdiques per assegurar-se que 
es manté l’eficàcia de les mesures de control. 

Moderat (M) S’han de fer esforços per reduir el risc determinant les inversions precises. 
Les mesures per a reduir el risc s’han d’implantar en un període determinat. 
Quan el risc moderat està associat amb conseqüències molt nocives, es 
precisarà una acció posterior per establir amb més precisió la probabilitat de 
dany com a base per determinar la necessitat de millora les mesures de 
control.  

Important (I) No s’ha de realitzar l’activitat sanitària fins que s’hagi reduït el risc. Pot ser 
necessari dedicar recursos considerables per controlar el risc  

Intolerable (IN) No s’ha de realitzar l’activitat sanitària fins que s’hagi reduït el risc. Si no és 
possible reduir el risc, fins i tot amb recursos il·limitats, s’ha de prohibir 
l’activitat.  

 

NOM DEL CENTRE Ricard Fortuny ACTIVITAT 
PRINCIPAL: Sociosanitaria 

 SI NO  AVALUACIÓ  

RISCOS INTERNS  

Riscos Generals 

Incendis   Risc Moderat (M); veure anàlisi de zones de risc 
especial segons CTE 

Explosions   Risc Moderat (M); veure anàlisi de zones de risc 
especial segons CTE 

Caiguda 
ascensor/muntacàrregues   Risc Tolerable (TO); revisions periòdiques de les 

instal·lacions 

Tall elèctric   Risc Tolerable (TO); hi ha grup electrogen i existeix un 
protocol Municipal 

Tall telèfon   Risc Tolerable (TO); Telèfons mòbils 

Tall d’aigua   Risc Tolerable (TO); hi ha dipòsits 

Riscos Químics – Radiològics 

Fuita de gasos   Risc Tolerable (TO) 

Fuita radiològica   No es contempla 

Riscos Biològics 

Infeccions Nosocomials   Risc Tolerable (TO); hi ha protocol d’obres, protocol 
control legionel.la 

Riscos Intrínsecs a l’Edifici 

Patologies a la fonamentació   No es contempla 
Patologies a l’estructura   No es contempla 

Riscos Antropogènics 

Agressions per part  ocupants   Risc Tolerable (TO); hi ha protocol d’agressions 
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1.6.2.1 Incendi. 
 
Un dels factors a tenir en compte és el possible risc d’incendi de les instal·lacions. 
 
Per aquest motiu es prendran les mesures necessàries per evitar l’inici d’un incendi a les 
instal·lacions, per a controlar la seva propagació i minimitzar els danys en cas que no 
sigui possible evitar-ho.  
 
Per aquest motiu la instal·lació es trobà dotada d’instal·lacions de detecció i extinció 
d’incendis, per tal de controlar els possibles riscos d’incendi. 
 
La instal·lació comptà amb: 
 

- Hidrant exterior soterrat. 
- Detecció de incendis. 
- Extintors de gas polivalent i Bie’s a tot l’edifici. 
- Extintors CO2 en locals de risc elèctric. 
- Extinció automàtica en campana de cuina. 

 
Zones de risc especial. Incendi 
 
S’ha tingut en compte el criteri de valoració definit pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), 
RD 314/2006 de 17 de març, Document Bàsic SI 1 Propagació interior. 
 

PLANTA LOCAL CLASSE RISC PARÀMETRE DE   
CLASSIFICACIÓ 

Totes Ascensors Baix En tot cas 
Totes Passos d’instal·lacions Baix En tot cas 

Soterrani Magatzem Baix 233 m2 
Soterrani Dipòsit farmàcia Baix 185 m3 
Soterrani Magatzem Baix 142 m3 

Soterrani Bugaderia Baix 87 m2 
Soterrani Vestidors de personal Baix 38 m2 
Soterrani Vestidors de personal Baix 47 m2 
Soterrani Vestidors de personal Baix 58 m2 
Soterrani Magatzem bolquers Baix 160 m3 
Soterrani Cuina Alt P>50 kW 
Soterrani Magatzem de residus Alt 40 m2 

Soterrani Local de quadres elèctrics 
generals Baix En tot cas 

Soterrani Local de manteniment Baix 65 m2 
 
Veure plànols de sectorització on apareixen els locals de risc. 
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1.6.2.2 Explosió. 
 
Es considera risc d’explosió les següents sales: 
 

Soterrani: 
- Bugaderia. 
- Cuina. 

 
1.6.2.3 Fuita.  
 
Aigua: 
 
Considerarem aquí els locals humits del centre que es poden inundar o afectar altres 
àrees de la pròpia. 
 
-  Com a zona inundable i per definició s’haurà de considerar tot l’edifici sota rasant.  
- La resta del Centre, en tant que hi ha instal·lació i canonades de clima, fontaneria i 
sanejament, hi ha el risc de trencament de canonada i per tant de fuita d’aigua. 
 
- Considerarem especial risc de fuita a les sales humides, en tant que hi ha equips i més 
probabilitat de fuita:  
 

Planta soterrani: 
 

- Bugaderia. 
- Cuina. 
- Manteniment. 
- Vestidors. 

 
Planta baixa: 
 

- Banys. 
 
Planta primera: 
 

- Banys. 
 
Planta segona: 
 

- Banys. 
 

Planta tercera: 
 

- Banys. 
 
Planta quarta: 
 

- Banys. 
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1.6.2.4 Altres. 
 

No es detecten altres tipus de risc. 
 

1.6.3 Inventari i avaluació del risc laboral (avaluació de risc) 
 
De d’anàlisis de l’avaluació de riscos del Centre tenim com a possibles riscos laborals 
que puguin generar situacions d’emergència els següents : 
 
 SI NO AVALUACIÓ 
RISCOS LABORALS 
Riscos per a la salut de les persones 
Caigudes X  Risc tolerable ( TO)  
Talls X  Risc tolerable ( TO) 
Cops X  Risc tolerable ( TO)  
Cremades X  Risc tolerable ( TO) 
Sobreesforç  X  Risc tolerable ( TO)  
Osteomusculars X  Risc tolerable ( TO) 
Agressions (usuaris, treballadors,..) X  Risc tolerable ( TO) 
Exposició a contaminants biològics 
(Punxades, esquitxades, pacients amb 
malalties infectocontagioses) 

X  Risc tolerable ( TO)  

Vessament de productes químics (tòxics) X  Risc tolerable ( TO)  
La resta de riscos laborals (incendi, explosions,...) ja estan contemplats com a riscos interns 
Tots aquest riscos estan recollits en l’avaluació de riscos del centre amb les corresponents 
mesures preventives 
 
1.6.4 Inventari i avaluació de Riscos Externs 
 

 SI NO AVALUACIÓ 
RISCOS EXTERNS 
Fenòmens naturals    
Inundacions X  Risc tolerable ( TO) 
Terratrèmols X  Risc tolerable ( TO) 
Nevades i glaçades X  Risc tolerable ( TO) 
Tempestes i ventades  X  
Incendis Forestals  X  
Riscos Tegnològics    
Transport de matèries perilloses X  Risc tolerable ( TO)  
Tranport per ferrocarril X  Risc tolerable ( TO)  
Tranport aeronàutic  X  
Fuita indústria química X  Risc tolerable ( TO) 
Fuita industria nuclear  X  
Risc radiològic  X  
Risc per proximitat de gasoductes X  Risc tolerable ( TO) 
Amenaça terrorista    
Agressió química  X  
Amenaça de bomba  X  
Davant d’aquests riscos, el centre es coordinarà amb els corresponents plans de 
protecció civil d’àmbit municipal i autonòmic 
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A partir del Mapa de protecció civil de Catalunya tenim: 
 
Planificació municipal: 
Obligacions: 
 

 PAM INUNCAT - Obligat 
 PAM NEUCAT - Obligat 
 PAM PLASEQCAT - Recomanat 
 PAM SISMICAT - Recomanat 
 PAM TRANSCAT – Obligat 
 PBEM PROCICAT FERROCARRIL – Obligat 
 PBEM PROCICAT - Obligat 

 
Vigència: 

 

 PAM INUNCAT – No homologat 
 PAM NEUCAT – No homologat 
 PAM PLASEQCAT – No homologat 
 PAM SISMICAT – No homologat 
 PAM TRANSCAT – No homologat 
 PBEM PROCICAT FERROCARRIL – No homologat 
 PBEM PROCICAT – Caducat 

 
Riscos en el transport 
 

 Línies ferrocarril 
 Estacions ferrocarril 
 Túnels ferrocarril 

 
Riscos tecnològics 
 
Risc químic en els conductes de matèries perilloses 

 Municipis amb oleoducte 
 Municipis amb etiloducte 
 Municipis amb gasoducte operatiu 

 
Riscos naturals 
 
Risc incendis forestals 

 Vulnerabilitat – Baixa 
 
Risc nevades 

 Vies prioritzades – N340 i C244 
 
Risc sísmic 
 

 Nivell VI 
Veure també punt 3.6 
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1.6.5 Avaluació de les condicions d’evacuació. 
 
En aquest  apartat s’indiquen les característiques de les vies d’evacuació, tan les 
verticals com les horitzontals del centre 
 

Escala Persones 
evacuades 

Persones 
evacuades 

amb hipòtesis 
de bloqueig 

Amplada 
mínima de 
càlcul (m) 

Amplada 
calculada amb 
hipòtesis de 
bloqueig (m) 

Amplada 
real (m) 

Escala exterior sud 249 273 1,4 0,6 1,4 
Escala central 296 342 1,4 0,47 1,4 

Escala exterior nord 136 184 1,4 0,1 1,4 
Escala des de soterrani 78 90 1,2 0,57 1,2 

      

Porta Persones 
evacuades 

Persones 
evacuades 

amb hipòtesis 
de bloqueig 

Amplada 
mínima 

(m) 

Amplada 
calculada amb 
hipòtesis de 
bloqueig (m) 

Amplada 
real (m) 

Porta sortida exterior sud 111 140 1,05 0,7 1,6 
Portes menjador 46 92 0,8 0,46 0,85 

Porta sortida exterior al 
costat del menjador 29 140 0,8 0,7 0,85 

Porta entrada principal 382 382 1,05 1,91 2 
Porta posterior 0 382 1,05 1,91 2 

Porta de sala d’espera 14 50 0,8 0,25 0,8 
Porta al costat de 

fisioteràpia 36 50 0,8 0,25 0,85 

 
Veure plànols d’evacuació 
 
1.6.6 Avaluació de les condicions de confinament. 
 
Atenent al tipus d’activitat i les característiques del centre no es disposa de espais o 
zones especifiques per confinament a banda dels sectors d’incendis corresponents 
(veure apartat 2.1.1) 
 
1.6.7 Diagrama de persones per zones  
 
Veure punt 1.5.1. Plantilla i 1.5.2. Quadre de presència. 
 
1.7 Plànols 
 
1.7.1 Zones de risc. 
 
Annex plànols. 
 
1.7.2 Zones vulnerables. 
 
Els únics elements vulnerables dels voltants de les instal·lacions corresponen a edificis 
d’habitatges tal com indiquen els plànols adjunts al document. 
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1.7.3 Plànols de les instal·lacions i àrees on es realitza l’activitat. 
 
Annex plànols. 
 
1.7.4 Identificació del control (clau de pas) dels subministraments bàsics (aigua, gas, 

electricitat). 
 
Annex plànols. 
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2 INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS I MESURES D’AUTOPROTECCIÓ 
 
En aquest apartat es detalla l’inventari i es descriuen les mesures i mitjans humans i 
materials que disposa el centre per controlar els riscos detectats, afrontar les situacions 
d’emergència i facilitar la intervenció dels Serveis Externs d’emergències. 
 
2.1 Mitjans materials disponibles 
 
2.1.1 Sectorització 
 

Planta Sector Ús/destí recinte Superfície útil (m2) 
Soterrani 1 Zones personal 640 
Soterrani 2 Magatzem 282 
Soterrani 3 Magatzem 233 

Baixa, Primera, Segona, 
Tercera i Quarta 4 Vestíbuls centrals 405 

Soterrani, Baixa i Primera 5 Administració, zones comuns 982 
Baixa 6 Administració 560 

Primera 7 Habitacions 930 
Primera 8 Habitacions 725 
Segona 9 Habitacions 711 
Segona 10 Habitacions 725 
Tercera 11 Habitacions 710 
Tercera 12 Habitacions 725 
Quarta 13 Habitacions 710 
Quarta 14 Habitacions 725 

 
Veure plànol de sectorització 
 
2.1.2 Instal·lacions de detecció d’incendis 
 
Mòduls i detectors 
 

ZONA Quantitat 
Planta soterrani 60 
Planta baixa 83 
Planta primera 85 
Planta segona 70 
Planta tercera 70 
Planta quarta 70 
 
Central d’alarma 
 
Cobertura de la sirena PS: 2 – PB: 4 – P1: 4 – P2: 4 - P3: 4 - P4: 4 
Numero de polsadors PS: 11 – PB: 9 – P1: 9 – P2: 9 – P3: 9 – P4: 9 
Central D’ALARMA 
(general a la planta baixa) 
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2.1.3 Instal·lacions d’extinció d’incendis 
 
Hidrants 
 
A el Sociosanitari o en les seves proximitats es troben els següents mitjans exteriors de 
protecció i de subministrament d’aigua: 

 
Subministrament : Xarxa pública. 
Hidrants : 1 hidrant soterrat situat a la vorera de la façana posterior. 
S’adjunta plànol de situació. 

  
 

Subministrament d’aigua contra incendis 
 
Subministre d’aigua per extinció ⌧  Si             □  No 
Xarxa amb anella ⌧  Si             □  No 
Vàlvules de seccionament ⌧  Si              □  No 
Sistema d’impulsió □ Xarxa pública     ⌧ Grup de bombeig 
 
B.I.E’s 
 

BIE 25 mm semirígida (Veure ubicació als planells) 
 

Situació Nombre 
Planta soterrani 5 
Planta baixa 4 
Planta primera 4 
Planta segona 3 
Planta tercera 3 
Planta quarta 3 

Hidrant 
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Extintors 
 

Situació Tipus Nombre Pulsadors

Planta soterrani 
Pols polivalent, 6kg 11 

11 
Neu carbònica,CO2 3 

Planta baixa 
Pols polivalent, 6kg 10 

9 
Neu carbònica,CO2 - 

Planta primera 
Pols polivalent, 6kg 10 

9 
Neu carbònica,CO2 - 

Planta segona 
Pols polivalent, 6kg 9 

9 
Neu carbònica,CO2 1 

Planta tercera 
Pols polivalent, 6kg 9 

9 
Neu carbònica,CO2 1 

Planta quarta 
Pols polivalent, 6kg 9 

9 
Neu carbònica,CO2 1 

 

 
2.1.4 Instal·lacions d’evacuació/extracció i depuració de fums 
 
No pertoca 
 
2.1.5 Equipaments per a la lluita contra sinistres 
 
En funció dels mitjans de protecció contra incendis de l’edifici, de les característiques 
intrínseques i morfològiques del mateix, i de les característiques del present pla, s’ha  
 
optat per emprar els mitjans de protecció contra incendis a través dels equips de 
protecció assignats a tal efecte. 
 
2.1.6 Senyalització d’emergències 
 
Senyalització 
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Senyalització de vies d’evacuació, sortides d’emergència, elements de autoprotecció 
(extintors, BIE’s, polsadors,....) 
 
Les sortides es senyalitzen amb retolació especial. Les assignades com a funcionament 
normal, constarà “SORTIDA”. S’indicaran amb “SORTIDES D’EMERGÈNCIA”, les 
destinades a aquesta finalitat. 
 
També s’indiquen les BIE’s, extintors, polsadors. 
 
Els rètols compleixen la Norma UNE 23034:1998. 
 
Des de cada punt d’evacuació hi ha rètols indicatius dintre de cada zona de sortida per 
l’àrea i les persones de la mateixa, de tal forma que no es pugui cometre error amb 
l’elecció de la sortida.  
 
Tots els extintors són degudament senyalitzats amb rètols homologats. La mida des 
rètols serà segons la norma UNE 81501.  
 
Enllumenat d’emergència. 
 
L’enllumenat d’emergència ha de garantir la il·luminació mínima reglamentària, 
bàsicament 1 lux en vies d’evacuació i 5 lux en equips de protecció contra incendis i vies 
evacuació hospitalització. 
S’ha de tenir en compte que les ubicacions dels equips d’enllumenat d’emergència han 
de ser les següents: 
Propers a totes les interseccions, damunt de les portes de sortida, propers als canvis de 
direcció, en les escales i replans d’escala, propers a qualsevol canvi de nivell del terra, 
propers a les alarmes contra incendis, propers als equips d’extinció, damunt de les 
sortides d’emergència, al costat del quadre general d’enllumenat. 
 
L’enllumenat d’emergència queda grafiat als plànols adjunts. 
 
2.1.7 Sistemes interns d’avís 

Forma de transmissió de missatges o ordres en els següents casos:  

Els sistemes de comunicació que disposa el centre i la seva forma de comunicació és la 
següent: 
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Transmissió inicial del Centre de Control a als equips d’intervenció 
 

Mitjans 

□ Radio  
□ Busca persones 
√ Megafonia 
√ Telèfon interior / Mòbil 
□ Intèrfon 
□ Timbre 
√ Sirena d’alarma 

 
Transmissió del Centre de Control als usuaris 
 
Mitjans √ Megafonia 

√ Sirenes d’alarma 
 
Transmissió del Centre de Control als equips d’ajuda exterior 
 
Mitjans □ Radio  

□ Telèfon cap i cua (línea directa) 
√ Telèfon exterior 

 
Transmissió entre el Centre de Control i els equips d’intervenció 
 
Mitjans □ Radio  

□ Telèfon d’emergències 
√ Telèfon interior / Mòbil 
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2.2 Mitjans humans disponibles 
 
 

 
Recepció Ajuda Externa: CAP D’EMERGENCIA 

 

TAULA RESUM DE DISPONIBILITAT DE PERSONAL D’ACTUACIÓ 
SEGONS HORARIS 

Composició equips Matí 
 

Tarda 
 

Nit Cap de 
Setmana (Dia)

Cap d’emergència 1 1 0 0 
Cap d’Intervenció 1 1 1 1 

Equip primera intervenció (EPI) 2 2 2 2 
Equip alarma i evacuació (EAE) +4 +4 0 +4 

Equip primers auxilis (EPA) 2 2 0 (Loc) 0 (Loc) 
Grup logístic 1 1 0 0 

Central d’alarmes 1 1 0 1 (Loc) 

MITJANS HUMANS 

  
MATÍ 

LABORABLES 
TARDA 

LABORABLES NITS 
MATÍ 

FESTIUS 
TARDA 

FESTIUS 

  De 6.45 a 15 hores 
De 15 a 21.45 

hores 
 De 21.45 a 6.45 

hores 
De 6.45 a 15 

hores 
De 15 a 21.45 

hores 
            

CENTRAL 
D’ALARMES Recepcionista Recepcionista Infermera U1 Recepcionista Recepcionista 

            

CAP D'EMERGÈNCIA Gerent Gerent Infermera U1 Infermera U1  Infermera  U1 
            

CAP INTERVENCIÓ Infermera  U1 Infermera  U1 Infermera U1 Infermera U1 Infermera U1 
            

EPI Personal del sector Personal del sector Personal del sector
Personal del 

sector 
Personal del 

sector 

ESI 1 Aux.Clínica U3* Aux.Clínica U3* Aux.Clínica U3* Aux.Clínica U3* Aux.Clínica U3* 

ESI 2 
Aux.Clínica U6*  

Manteniment (loc) 
Aux.Clínica U6*  

Manteniment (loc)
Aux.Clínica U6*  

Manteniment (loc)
Aux.Clínica U6*  

Manteniment (loc) 
Aux.Clínica U6* 

Manteniment (loc)
            

EVACUACIÓ  
Personal de la 

unitat 
Personal de la 

unitat 
Personal de la 

unitat 
Personal de la 

unitat 
Personal de la 

unitat 

 Personal de Neteja Personal de Neteja

Planta 4 i 6 : Llistat 
de personal i  

telefonar si cal .al Personal de Neteja 
Personal de 

Neteja 

 Personal bugaderia Personal bugaderia
personal mes  Personal 

bugaderia 
Personal 

bugaderia 

  
Personal 

administració 
Personal 

administració 
          pròxim 

    
            

PRIMERS AUXILIS Director Mèdic Director Mèdic 
Director Mèdic 

(Loc) 
Director Mèdic 

(Loc) 
Director Mèdic  

(Loc) 

 Metge Adjunt Metge Adjunt 
Metge Guàrdia 

(Loc) 
Metge Guàrdia  

(Loc) 
Metge Guàrdia   

(Loc) 
            

LOGÍSTIC Manteniment Manteniment Manteniment(Loc) Manteniment(Loc) Manteniment(Loc)
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Vigilants de Seguretat ..: En l’actualitat no es disposa de Vigilants de Seguretat encara que es 
contempla el marge d’acompliment indicat en la disposició addicional tercera del decret de 
referència ( 4 anys ). 
 
2.3 Mesures correctores de risc i d’autoprotecció 
 
En aquest punt s’hauran d’enumerar les mesures previstes al centre com a correctores 
del risc i de l’autoprotecció. Exemples d’aquestes mesures són: procediments de 
seguretat d’obres, permisos especials de treballs (permís per soldadures,...), normes 
elementals de prevenció i de protecció, normatives i protocols interns, procediments de 
càrrega i descàrrega de determinats productes (botelles gasos medicinals,...). 
 

EMPRESA 

CENTRE Ricard Fortuny ACTIVITAT PRINCIPAL: Sociosanitaria 

 
MESURES 

CORRECTORES  DESCRIPCIÓ 

Procediments de 
seguretat durant 

les obres 

-Coordinació empresarial 
-Adjudicació de recurs preventiu 

Permisos de 
treball per 
soldadures 

-Protocol de treball en calent 

Permisos de 
seguretat per 

treballs en alçades 

-Protocol de treballs en alçada 
 

 
2.4 Plànols 
 
2.4.1 Plànols de Sectorització 
S’adjunten en annexes 
 
2.4.2 Plànols instal·lacions de detecció,extinció i extracció de fums 
S’adjunten en annexes 
 
2.4.3 Senyalització d’emergències i sistemes interns d’avis 
S’adjunten en annexes 
 
2.4.4 Vies d’evacuació 
S’adjunten en annexes 
 
2.4.5 Àrees de confinament 
S’adjunten en annexes 
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3 MANUAL D’ACTUACIÓ 
 
3.1 Objecte 
 
El motiu d’un pla d’emergència es la planificació i organització humana per a la utilització 
òptima dels mitjans tècnics previstos amb la finalitat de reduir al mínim les possibles 
conseqüències humanes i/o econòmiques que poguessin derivar-se de la situació 
d’emergència. 
 
3.2 Identificació i classificació de les emergències 
 
3.2.1 En funció de la gravetat 
 
En funció de la gravetat, de les dificultats existents per controlar-les  i de les 
conseqüències possibles, les emergències es classifiquen en:  
  
CONAT D’EMERGÈNCIA  
És la situació que pot ser controlada i dominada de manera senzilla i ràpida pel personal 
i pels mitjans de protecció del local de la dependència o del sector.  
  
EMERGÈNCIA PARCIAL  
És la situació que per poder ser dominada, requereix l’actuació dels equips especials 
d’emergència del sector. Els efectes de l’emergència parcial queden limitats a un sector i 
no afecten altres sectors propers ni terceres persones.  
  
EMERGÈNCIA GENERAL  
Serà emergència general tota situació que pugui comportar el confinament o l’evacuació 
total d’un o de diversos sectors, plantes o dependències, i precisi de la mobilització de 
TOTS els mitjans tècnics i humans propis previstos en el PAU, així com l’ajuda de 
mitjans d’auxili externs. El PAU s’activarà en EMERGÈNCIA GENERAL davant d’una 
situació d’emergència amb afectació greu (real o molt probable) dels usuaris o les 
instal·lacions. 
Implica l’evacuació (risc intern) o el confinament (risc extern) de tots els usuaris i 
l’activació de tot l’organigrama de l’emergència a nivell intern o extern, amb probable 
activació del pla d’activació civil municipal i autonòmic. 
Són exemples d’EMERGÈNCIA GENERAL les situacions següents: 

• Situacions d’emergència greu per les instal·lacions 
• Activació en emergència del Pla de protecció civil municipal que puguin afectar a 

les instal·lacions, de forma directa o indirecta, com ara incendis urbans o 
accidents de mercaderies perilloses a l’entorn immediat. 

 
En EMERGÈNCIA GENERAL s’avisarà al 112 i al CRA (Policia Local 93 892 38 38) 
 
3.2.2 En funció del tipus de risc 
 
Incendi 
Amenaça de bomba 
Risc químic 
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Fuita de Gas 
 
3.2.3 En funció de la ocupació i mitjans humans 
 
Horari diürn  
L’incident pot ser detectat amb més facilitat però es complica el control de la situació 
perquè tots els serveis estan en funcionament i hi ha més ocupants externs 
 
Horari nocturn 
L’incident pot ser detectat amb més dificultat perquè hi ha parts de l’edifici no ocupades. 
El personal per coordinar l’emergència és més limitat i per això en algun cas potser més 
conflictiu. 
 
 
Quadre de presencia personal 
 

Torn Treballadors 
Laborables mati 83 
Laborables tarda 59 
Nit (21.45-6.45) 29 
Nit (23.00-6.00) 10 
Festius mati 40 
Festius tarda 34 

(Veure apartat 1.5.2 quadre de presencia) 
 
3.3 Equips d’emergència 
 
 
3.3.1 Responsable del centre de control i comunicacions  
 

Encarregat de 
comunicacions 

DIA (Mati/Tarda) NIT 

Recepcionista Infermera U1 

 
El centre de control és el lloc des d’on es centralitza la informació i es prenen les 
decisions durant una emergència. Ocuparà permanentment el centre de control i 
farà les transmissions que li demani el cap d’emergència. 
 

3.3.2 Cap d’emergències 
 

Cap d’emergència 

DIA (Mati/Tarda laborable) NIT-Matí/Tarda Festius 

Gerent Infermera U1 
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Actuarà des del centre de control. En funció de la informació donada pel cap 
d’intervenció sobre l’evolució de l’emergència, donarà les ordres pertinents sobre les 
accions a realitzar, ajuts interns a la zona sinistrada i sol·licitarà els ajuts externs 
necessaris. D’ ell depenen tots els equips d’autoprotecció. Ordenarà l’evacuació en 
cas que fos necessari. També s’encarregarà de la recepció d’ajuda externa. 
Tanmateix redactarà un informe, del procés i de les conseqüències de l’emergència. 
El seu substitut és el cap d’intervenció. 
 

3.3.3 Equip d’intervenció 
 

Son les persones que amb formació i ensinistrament mitjans tècnics necessaris i 
prenen totes les mesures d’autoprotecció adequades, acudiran al lloc on s’ha produït 
L’incident o l’emergència amb la finalitat de intentar el seu control i reduir la seva 
extinció. 
 
 

3.3.3.1 Cap d’intervenció 
 

Cap d’intervenció 

DIA (Mati/Tarda) NIT 

Infermera U1 Infermera U1 

 
Actuarà en el punt de l’emergència, valorarà i classificarà, assumint la direcció i 
coordinació dels diferents equips i informarà al cap d’emergència en el centre de 
control de la seva evolució. 
 

3.3.3.2 Actuants/membres de l’equip 
 

Equip d’intervenció 1ª 
 
 
 
Equip d’intervenció 2º 

DIA (Mati/Tarda) NIT 

Personal present al sector Personal present al sector 

Aux. Clínica U3* 
               Aux. Clínica U6* 

Manteniment (localitzable) 

Aux. Clínica U3* 
Aux. Clínica U6* 

Manteniment (localitzable) 

 
Controlar i extingir l’incendia i vigilar la zona sinistrada. Acudiran al lloc on s’ha produït 
el sinistre amb l’objectiu de controlar-lo. En cas de necessitat d’ajut extern recolzarà 
els bombers. Han d’estar entrenats en les tasques d’extinció i conèixer a la perfecció 
el funcionament dels mitjans de protecció que disposa el centre (extintors i boques 
d’incendi). Participació en cursets sobre lluita contra incendis. 

 
3.3.4 Equip d’evacuació  
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3.3.4.1 Cap d’evacuació 
 

Cap 
d’evacuació 

DIA (Mati/Tarda) NIT 

Infermera del àrea Infermera del àrea  

 
El cap de setmana faltarà el personal d’administració. 
Es el responsable de dirigir y coordinar totes les actuacions relacionades amb l’atenció 
als pacients o al públic que es trobi present al Centre en el moment de l’emergència. 
Decidirà el principi de l’evacuació coordinat amb el Cap d’emergències.  

 
3.3.4.2 Actuants/membres de l’equip 
 

Equip d’evacuació: 
  

Resta de l’equip 

DIA NIT 

Tot el personal que treballi en cada unitat 
Personal de neteja 

Personal de bugaderia 

Tot el personal que treballi en cada unitat 
  

 
3.3.4.3 Funcions del personal d’evacuació 
 
Assegurar l’evacuació parcial o total del centre. Anunciar l’evacuació del seu sector un 
cop donada l’alarma general. Guiar els ocupants del seu sector cap a les vies 
d’evacuació practicables. Desallotjar al personal de les sales d’espera i aconseguir una 
ràpida i ordenada evacuació. Ajudar a l’evacuació de persones disminuïdes o ferides. No 
permetre anar a zones evacuades, comprovant que no quedi ningú un cop evacuada la 
zona. 
El personal d’evacuació seguirà les instruccions del responsable de la seva zona 
(supervisor, cap de servei, infermera etc.) 
 
3.3.5 Equip primers auxilis 
 
3.3.5.1 Actuants/membres de l’equip  
 

Equip primers auxilis 

DIA (Mati/Tarda laborable) NIT-Matí/Tarda Festius 

Director Mèdic 
Metge Unitat 

Director Mèdic (Loc) 
Metge Adjunt (Loc) 

Loc: localizable 
 
3.3.5.2 Funcions del personal de primers auxilis 
 
Aquest personal donarà suport a l’equip d’evacuació i en el cas de lesionats, prestarà 
l’assistència sanitària durant l’emergència. Preparar els mitjans de reanimació i cura 
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necessaris. Derivar les urgències al Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Preparar als 
malalts pel seu trasllat i prestar assistència i col·laboració en la seva evacuació. Informar 
de les possibles baixes degudes a l’emergència i la localització dels hospitalitzats 
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3.4 Accions a realitzar atenent al tipus de risc 
 
ESQUEMA COMUNICACIONS EMERGENCIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMERGÈNCIA PER AMENAÇA DE BOMBA 
 
 AMENAÇA DE BOMBA AVÍS AL CENTRE DE CONTROL

RECEPCIÓ POLICIA

FI DE L'EMERGÈNCIA

AVÍS A LA POLICIA

RECOLZAR POLICIA
ALARMA GENERAL

ACTUACIÓ EQUIP EVACUACIÓ

CONTROL DE L'EVACUACIÓ

EVACUAR
SINO

DETECCIÓ
AUTOMÀTICA/POLSADOR

DETECCIÓ HUMANA:
Telèfon

EN EL CAS DE DETECCIÓ AUTOMATICA/POLSADOR 
CONFIRMACIÓ,  

FALSA EMERGÈNCIA 

ES
CONFIRMA
L’ALARMA

DETECCIÓ DE LA EMERGENCIA

FI DE LA COMUNICACIÓ

RECEPCIÓ AVIS CENTRE DE CONTROL

SINO

AVIS CAP INTERVENCIÓ

AVIS CAP EMERGENCIA

AVIS 112/CECAT/CRA

AVIS EQUIPS D’ INTERVENCIÓ 
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EMERGÈNCIA PER INCENDI 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETECCIÓ
AUTOMÀTICA/POLSADOR

DETECCIÓ HUMANA:
Telèfon 

RECEPCIÓ EN CENTRE DE CONTROL

FALSA EMERGÈNCIA 

EXTINCIÓ 

EMERGÈNCIA SECTORIAL
ALARMA SECTOR

EVACUACIÓ GENERAL

ACTUACIÓ EQUIP D'INTERVENCIÓ 

LLUITA CONTRA EL FOC

 EQUIP PRIMERS AUXILIS 

AVÍS AMBULANCIES

ES
CONFIRMA
L'ALARMA

DETECCIÓ DEL FOC

ES
CONTROLA

EL FOC

RECEPCIÓ BOMBERS

EXTINCIÓ 

EMERGÈNCIA GENERAL
ALARMA GENERAL

FI DE L'EMERGÈNCIA

NO (incendi important) SI

 

EMERGÈNCIA LOCAL 

AVÍS A BOMBERS 

ES
CONTROLA

EL FOCNO SI

EXTINCIÓ

SINO

AVIS 112

ASSEGURAMENT
DEL PERSONAL
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3.4.1 Detecció i alerta 
 
La detecció i alerta d’una situació d’incendi o emergència pot venir per diferents 
sistemes:  
 
Incendi 
 
1.- Activació pel sistema detecció de foc de forma que la centraleta d’incendi activaria 
l’alarma del sector corresponent amb el següent procediment: 
 
1.- Detectors: La detecció no és una senyal confirmada d’incendi i per tant, cal una 
confirmació del mateix per a evitar falses alarmes.  
 Quan es produeix un pre avís, el responsable de comunicacions del centre de control 
ho comunica al responsable de la zona per a que confirmi l’incendi mitjançant telèfon o la 
pulsació del polsador d’incendis. Si és una falsa alarma ho comunicarà al centre de 
control i anul·laran l’avís del detector des del sistema de gestió/centraleta d’incendis. 
 
2.- Activació per qualsevol persona que detecti un incendi o situació d’emergència 
mitjançant els polsadors d’emergència o amb trucada al telèfon intern 
d’emergència 100 
 
Bomba 
 
1.- Detecció per part de qualsevol persona d’un objecte sospitós. 
2.- Comunicació externa de l’existència al centre d’un artefacte perillós 
 
Químic 
 
1.- Avís extern al centre per part de protecció civil, per responsables de les pròpies 
empreses químiques o per altres autoritats competents. 
 
 
El mecanisme d’alarma en cas d’emergència també pot ser per diferents sistemes:  
  
1.- Avís mitjançant el polsador d’alarma més proper, que activarà una alarma a la central 
d’incendis i activarà tot el protocol d’emergència  
  
2.- Avís mitjançant trucada telefònica a la centraleta. 
  
En cas d’emergència és més efectiva la trucada per telèfon perquè confirma la situació i 
posa en marxa el protocol d’evacuació del sector afectat.  
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3.4.1.1 Identificació de la persona que fa els avisos 
 
Quan l’encarregat de comunicacions rebi l’alarma o amenaça, ha de seguir els següents 
passos: 
 
Anotar dades: qui informa (nom de la persona indicant si és del centre o aliè; cas 
d’anonimat sol·licitar identificatiu), lloc del sinistre o amenaça, tipus de sinistre o 
amenaça (fum, calor, olor, flames, explosió, grandària, forma, color, embolcall extern, 
soroll) i material afectat. 
 

Llegir dades: repetir les dades anotades. 

 

Confirmar dades: l’informador haurà de confirmar l’exactitud de les dades llegides, i en el 
seu cas corregir-les (si l’informador és anònim possiblement no es pugui realitzar la 
confirmació). 
 
Corregir dades: en cas d’errada s’haurà de corregir les dades anotades, llegir les 
correccions i esperar la confirmació. Una vegada confirmat tot el missatge, anotar la data 
i l’hora de registre. 
 
3.4.1.2 Avisos a fer 
 
Si l’alarma procedeix directament de qualsevol personal del centre es considerarà 
efectuada la confirmació. 
En cas contrari, s’ha de sol·licitar la confirmació de l’emergència demanant la mateixa al 
personal de l’àrea on s’ha produït l’avís i simultàniament enviant al vigilant de seguretat 
de zona per confirmació. En el cas d’avís d’emergències mitjançant central d’alarma es 
procedirà de la mateixa manera, per confirmar l’emergència. 
  
 
a) Si l’alerta d’incendi o l’explosió és negativa anotar el nom del confirmant i hora de 

recepció de la confirmació negativa per manca de contacte visual. 

 
b) Si l’alerta es confirma, es detecta l’ incendi, l’explosió o el possible objecte bomba: 

 
anotar les dades: nom del confirmant, grau d’emergència (local, sectorial o 

general, si es amenaça de bomba declarar emergència general), lloc del sinistre o 

de l’amenaça, tipus de sinistre o de l’amenaça (fum, calor, olor, flames, explosió, 

grandària, forma, color embolcall extern, soroll) i tipus de material afectat. 

llegir dades: repetir les dades anotades. 

confirmar dades: confirmar les dades llegides, i en el seu cas corregir-les. 
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corregir dades: en cas d’error corregir les dades anotades, llegir les correccions i 

esperar confirmació. Una vegada ja confirmat tot el missatge, anotar l’hora de 

registre. 
 
DONAR AVÍS  

Si es confirma l’emergència, com a norma general i sempre que es necessita avisar a 
diferents Serveis, se ha d’avisar al telèfon de Emergències 112. A més a més es trucarà 
al CECAT (TEL. 935517285) i es complementarà la trucada a través de correu electrònic 
(cecat@gencat.cat) o Fax. 935517286 
També es recomana l’avís al Centre Receptor d’alarmes (CRA) del municipi, situat en 
aquest cas al edifici de la policia local 93 892 52 36. 
 
 

En cas d’incendi o explosió: trucar al 112 i donar l’avís: TRUCO DES DE (nom del 

centre). EL MEU NOM ÉS (identificació). TENIM UN INCENDI (explosió), LOCALITZAT 
A (indicar zona). ELS DONAREM MÉS INFORMACIÓ PRÒXIMAMENT. Si els bombers 

truquen al centre demanant confirmació se’ls donarà el missatge: CONFIRMEM 
INCENDI (explosió) A (nom del centre). EL MEU NOM ÉS (identificació). 

 
En cas d’amenaça de bomba localitzada: trucar al 112  i donar el avís: TRUCO DES DE 

(nom del centre). EL MEU NOM ÉS (identificació). TENIM UN POSSIBLE OBJECTE 
EXPLOSIU LOCALITZAT A (indicar lloc). EL CAP D’EMERGÈNCIA ELS ESPERA A 

(lloc indicat) Si la policia truca demanant confirmació, se li donarà el missatge: 

CONFIRMEM AMENAÇA DE BOMBA A (nom del centre), EL MEU NOM ÉS 

(identificació persona). 

 
En cas d’amenaça de bomba no localitzada: trucar al 112  i donar el avís: TRUCO DES 
DE (nom del centre). EL MEU NOM ÉS (identificació). TENIM UNA AMENAÇA DE 
BOMBA NO LOCALITZADA. EL CAP D’EMERGÈNCIA ELS ESPERA A (lloc indicat). 

Si la policia truca demanant confirmació, se li donarà el següent missatge: CONFIRMEM 
AMENAÇA DE BOMBA NO LOCALITZADA A (nom del centre). EL MEU NOM ÉS 

(identificació). 
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En cas d’amenaça de risc químic 

En aquest cas entenem que l’avís es realitzarà per part dels serveis exteriors tal com 
s’especifica en l’apartat 3.4.1 ( detecció químic) i que s’activaran si es necessari el plans 
de protecció civil corresponents 
 
 
3.4.2 Comunicacions i alarma 
 
Si es confirma l’emergència es trucarà al CAP D’INTERVENCIÓ i tot seguit s’avisarà al 
CAP D’EMERGENCIA (o als seu substituts) que es posarà en contacte pel 
intercomunicador o el telèfon e indicar-li el lloc del sinistre o amenaça i la naturalesa de 
l’emergència (incendi, explosió, alerta per amenaça de bomba i altres dades anotades). 
 
A CONTINUACIÓ ES TRUCARÀ AL 112 
 
Si el Cap d’emergències i el Cap d’intervenció titulars estan fora del centre, es trucarà als 
telèfons de contacte que es tinguin, fins aconseguir informar-los de la situació en aquell 
moment.  
 
 
EN CAS DE NOVES DADES, SEMPRE DONAREM AVÍS AL 112 

Si tenim més informació podem trucar als bombers i/o a la policia, per ampliar les dades 
que tinguem. També avisarem als bombers si l’ incendi ja s’ha controlat i/o apagat i 
encara no han vingut. 
 
3.4.3 Intervenció 
 
El cap d’emergència 
 
Assumirà la direcció de l’emergència en la zona de control de comunicacions i es 
coordinarà am el cap d’intervenció. 
 
El Cap d’emergències és l’encarregat de rebre les ajudes exteriors, i a la seva arribada 
els hi entregarà un plànol de cada planta de l’edifici, i els facilitarà la següent informació:  
 

• La ubicació del sinistre a l’edifici i el recorregut fins arribar a ell, des del Centre de 
Control, ajudant-se d’indicacions sobre el plànol.  

• Les característiques bàsiques de l’edifici.  
• La perillositat, si procedeix, de zones properes al lloc del sinistre.  
• Les incidències produïdes a l’evacuació, si s’escau.  
• L’existència de ferits i/o atrapats, si és el cas, i la seva ubicació.  

 
Es molt important que la comunicació que rebi l’equip de bombers, sigui la més exacta 
possible i se’ls acompanyarà al lloc del sinistre. 
A partir d’aquest moment, el cap d’emergència. restarà a disposició de les Ajudes 
Exteriors per a facilitar-los la informació que li sigui demanada, i d’aquella altra que li vagi 



CENTRE 
SOCIOSANITARI 

RICARD FORTUNY 
PLA D’AUTOPROTECCIÓ 

VERSIÓ 03 
07/2012 

 

 55

proporcionant la resta dels components dels equips de primera intervenció i que pugui 
ser important.  
 
El cap d’intervenció durà a terme la direcció i coordinació dels diferents equips 
d’autoprotecció del centre. 
 
El cap d’intervenció substitueix al cap d’emergència en la direcció de l’emergència quan 
aquest està en situació de baixa laboral, de viatge, de vacances, mentre no hagi pres el 
comandament de l’emergència, o hagi sofert un accident que impossibilitin incorporar-se 
o seguir en el comandament. Es dóna el detall de les accions a desenvolupar durant 
l’emergència: 
 
RECEPCIÓ D’ALARMA O ALERTA 
El cap d’intervenció romandrà sempre localitzable. Per això, cada vegada que estigui fora 
del centre facilitarà un telèfon d’emergències l’avís i donar l’assabentat. Si no és possible 
el contacte telefònic, es desplaçarà al centre, intentant novament el contacte telefònic tan 
aviat com li sigui possible. 
 
Si està en el centre, la forma de recepció del avís d’emergència és a través de telefonia. 
També pot ser que ell mateix actuï com activador de l’emergència quan rebi l’alarma d’un 
informador. 
 
Al activar o confirmar l’emergència, donarà a l’encarregat de comunicacions la 
informació: nom, grau de l’emergència (falsa emergència, local, sectorial o general), lloc 
del sinistre o amenaça i definició del sinistre: tipus (fum, color, olor, flames, explosió), 
material afectat, número de víctimes i accidentats, aspecte (grandària, forma, color, 
embolcall exterior, soroll interior). 
 
Posteriorment es dirigirà al lloc del suposat sinistre si és que encara no hi és i confirmar 
l’emergència si encara no s’ha fet o dirigir-se al centre de control en els altres casos, des 
del començament del avís d’emergència. 
 
 
DONAR INFORMACIÓ SOBRE L’INCIDENT I LA RESPOSTA 
 
El cap d’intervenció informarà de l’evolució del sinistre i desenvolupament de 
l’emergència al cap d’emergència cada 5 minuts i quan aquest ho sol·liciti. Actuarà com a 
intermediari a la transmissió d’informació, instruccions o ordres entre l’equip actuant i el 
centre de control. Quan hagi de canviar-se el grau de l’emergència el cap d’intervenció 
transmetrà la petició al centre de control. Informarà al cap d’emergència de la confirmació 
del fi de l’emergència o, d’una falsa emergència. 
 
COORDINAR LA ZONA AFECTADA 
 
Durant l’emergència haurà de coordinar les actuacions del equip d’intervenció 
 

• Vetllarà per la seguretat de les persones que intervinguin, durant l’extinció o 
control del foc. 

• Donarà l’ordre de suspensió dels treballs d’extinció quan la seguretat de les 
persones que intervinguin es vegi compromesa. 
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• Vetllarà per la seguretat i rapidesa de l’evacuació, assegurant-se que la zona 
afectada resti suficientment aïllada del públic i personal aliè a la intervenció, que 
l’evacuació es realitzi correctament (distribuint les persones associades a un 
determinat sector que tingui la porta fora de servei) i procedint a rescatar les 
persones atrapades o aïllades si la seguretat del grup de rescat no es posa en 
perill. 

• Vetllarà per la seguretat i ràpida evacuació dels accidentats. Retirarà de la zona 
de seguretat d’intervenció els accidentats. Sol·licitarà els serveis de l’equip de 
primers auxilis quan els accidentats no puguin valdre’s per si sols. Valorarà el 
número d’accidentats i nivell de gravetat dels ferits: lleu (pot valdre’s per si sol), 
greu (no pot valdre’s per si sol, però està conscient) o molt greu (amb aturada 
cardíaca o amb dificultats a la respiració, pèrdua de consciència, cremades al cos 
de més d’un 30%). 
 

 
ACTUAR DE GUIA PER L’AJUDA EXTERNA 

En cas d’incendi o explosió guiarà a l’ajuda externa del servei d’extinció. 

 
Instruccions per l’Equip d’intervenció. 
 
Atenent a les dimensions del centre i del nombre de treballadors, entenem que l’equip 
d’intervenció estarà format per les persones que estiguin treballant en aquell moment i 
que hauran d’intentar apagar el foc dins de les seves possibilitats i segons la formació i 
instruccions rebudes.  
 
Quan s’activi l’emergència el personal absent haurà d’incorporar-se als seus llocs el mes 
aviat possible  
 
Si encara no s’ha incorporat el cap d’intervenció al seu lloc i no està present a la zona el 
cap d’emergència, qualsevol membre de l’equip d’intervenció substituirà provisionalment 
el cap d’intervenció. Per això, haurà d’aplicar les instruccions corresponents. 
 
RECEPCIÓ DE L’AVÍS 

En cas d’emergència, el cap d’intervenció reclamarà al personal per telèfon (també pot 
ser que s’actuï com activador de l’emergència quan rebi l’alarma d’un informador). 
 
 
INTERVENIR 

En cas necessari desconnectaran el corrent elèctric a les zones afectades. Atacaran el 
foc amb els extintors portàtils. Si el foc persisteix, un cop esgotats els extintors, 
s’utilitzaran les BIE més properes. 
 
Assegurada l’evacuació del sector o de la totalitat de l’edifici (en funció del grau 
d’emergència), si el foc persisteix i amenaça la seguretat dels interventors, abandonar les 
operacions d’extinció. 
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També s’abandonaran les tasques d’extinció quan es rebi l’ordre del cap d’emergència, 
cap d’intervenció o quan arribi l’ajuda externa (bombers). 
 
El cap d’intervenció informarà al personal de la fi de l’emergència.  
 
3.4.4 Evacuació  
Aquestes instruccions afecten el personal que composen l’equip d’evacuació. Hauran de 
donar l’assabenta’t al rebre del cap d’emergència o del cap d’intervenció ordres, 
instruccions o informació que els afecti. 
 
L’equip d’evacuació tindrà un coordinador de l’evacuació del seu sector o zona 
d’influència. L’infermeria de l’àrea  compliran aquesta funció. Tot el personal del centre 
que treballi en la zona afectada compondran la resta de l’equip. 
 
En el cas de necessitar ajuda de més personal al costat de la central d’alarmes hi ha una 
caixeta vermella, precintada, amb els noms dels treballadors del centre ordenats per 
proximitat. 
 

El nostre objectiu és aconseguir una evacuació del sector a considerar ràpida i segura 
per als residents, visitants i per a tot el personal que participi. 

 
Tenint en compte les característiques físiques dels usuaris (dificultats de 
mobilitat) el objectiu principal serà l’evacuació cap a un altre sector; primer en 
horitzontal (mateix nivell) i en segon cas en vertical (diferent nivell) 

 
 
RECEPCIÓ D’ALARMA O ALERTA 

En cas de avís d’emergència de l’encarregat de comunicacions, de part del cap 
d’emergència o cap d’intervenció trucarà demanant l’ajuda de l’equip d’evacuació.  
 
PREPARAR I REALITZAR L’EVACUACIÓ I FI DE L’EMERGÈNCIA 

Fer sortir les visites que no vulguin col·laborar en l’evacuació. Al rebre el senyal 
d’evacuació del seu sector o de la totalitat de l’edifici, induir a aquestes persones a 
abandonar el centre, indicant-los la sortida més propera: 
 

• Preparar i ajudar als malalts per a la possible sectorització, evacuació o 
confinament 

• Mantenir l’ordre. 
• Tancar portes i finestres i desconnectar aparells no utilitzables (televisors, etc.) 
• Desallotjar passadissos, romanent el personal no evacuable o a evacuar a les 

habitacions o llocs de treball. 
• Preparar el material inflamable per al seu trasllat fora del recinte. 
• Recollir la documentació precisa (historials clínics, informació d’ordinadors, etc.). 
• Impedir que s’utilitzin lliurement els ascensors. 
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Al rebre l’avís: “FI DE L’EMERGÈNCIA” els membres de l’equip tornaran als seus llocs 
de treball. 
 
L’ordre preferent d’evacuació dependrà de si es tracta de la planta afectada per l’incendi 
o d’una superior. Si el fum envaís ràpidament, és convenient deixar als malalts impedits a 
terra abans de començar a evacuar-los: 
 
Planta de l’incendi: L’ordre d’evacuació de la unitat afectada ha de ser: 
 

• Els malalts de l’habitació afectada, si n’existeixen. 
• Les habitacions properes que puguin veure’s afectades. 
• Els malalts amb capacitat de desplaçar-se per sí mateixos. 
• Prenent l’habitació afectada com origen, les més properes a elles i més 

allunyades del accessos a les vies d’evacuació. 
 
Plantes per damunt de la incendiada: L’ordre d’evacuació d’aquestes plantes serà: 
 

• Malalts amb capacitat de moure’s per si mateixos. 
• Malalts impedits més allunyats dels accessos a les vies d’evacuació. 
• Malalts impedits més propers als accessos a les vies d’evacuació. 

 
MÈTODES DE TRASLLAT DELS MALALTS 

Els responsables de l’elecció del mètode de trasllat dels malalts són el personal sanitari 
de l’unitat. Aquesta decisió ha d’estar coordinada amb els altres aspectes que afecten a 
l’evacuació, especialment amb la possibilitat de trasllat que admeten els malalts, la 
facilitat de transport i la disponibilitat de mitjans humans i materials, podent variar en 
funció de l’evolució de l’emergència. 
 
La forma més ràpida, còmoda i segura de traslladar els malalts i que requereix menor 
esforç físic per part dels personal, és fer-ho en el seu propi llit o bé en cadira de rodes. 
Aquests procediments no poden ésser possibles si es dóna alguna de les següents 
circumstàncies: 
 

• Que l’amplada dels llits no permeti el pas a la zona on es traslladen els malalts. 
• Quan és necessària una evacuació vertical. El moviment dels llits. per una escala 

serà molt dificultós, si no impossible. 
• Que no es disposi del nombre suficient de cadires de rodes per a poder efectuar el 

trasllat. 
 
Si es dóna alguna de les anteriors circumstàncies s’haurà de recórrer al trasllat del 
malalts per algun d’aquest mètodes: 
 
• Mètodes d’aixecament: consistents en transportar al malalts sense cap medi auxiliar, 

a les espatlles o agafat entre dues persones. El primer mètode només és aplicable a 
malalts de poc pes, per exemple pediàtrics. El segon mètodes és més adequat, a més 
de ser més senzill. Els mètodes d’aixecament, en general, es consideren relativament 
segurs i còmodes pel malalt. 
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• Mètodes d’arrossegament directe: consistents en arrossegar al malalts directament 
sobre el terra. Aquests mètodes són especialment adequats quan s’actua en 
presència de grans quantitats de fum. Quan s’ha d’evacuar verticalment, un bon 
sistema és agafar el malalt pel pit, sota els braços i arrossegar-lo amb les cames i els 
peus sobre l’escala. Es considera un bon sistema per la seva rapidesa, encara que 
evidentment no és còmode per al malalt. Els mitjans d’arrossegament directe tenen 
l’inconvenient de requerir un considerable esforç físic i bastant ensinistrament per part 
del personal. Els d’arrossegament amb llençol figuren a més entre els més lents, per 
la preparació prèvia que requereixen. 

 
• Mètode d’arrossegament indirecte amb cadira: consisteixen en arrossegar el malalt 

en una cadira. Aquest mètode és bastant ràpid, segur i còmode per al malalt, si 
s’exceptuen els d’arrossegament amb matalàs. Com inconvenients es pot dir que 
requereixen esforç i ensinistrament per part del personal. 

 
• Mètode d’arrossegament amb matalàs: consisteix en arrossegar al malalt sobre un 

matalàs. Són molt segurs i còmodes per al malalt però són, amb gran diferència els 
més lents. Requereixen un elevat esforç físic per part del personal, són els més 
difícils d’aprendre i per a ser aplicables requereixen vies d’evacuació molt àmplies. 

 
 
Membres d’evacuació  procediran a enregistrar cadascun dels sectors evacuats per 
l’equip d’evacuació, incloent sales d’actes i sanitaris per a comprovar que no quedi cap 
persona. Als efectes de confirmar la comprovació, es col·locarà a cada porta d’accés a 
les habitacions i dependencies buides, una senyal identificativa. 
 
Aquest escorcoll s’efectuarà un cop hagi acabat l’evacuació . 
 
Si les persones encara no evacuades estan ferides o atrapades i no poden valer-se per 
sí mateixes, trucar el cap d’intervenció per gestionar el rescat o salvament. 

 
3.4.5 Confinament 
 
Confinament significa tancar-nos al interior del centre per prevenir un perill intern o 
extern.  
 
El confinament es durà a terme com a conseqüència de l’alarma externa que es pugui 
rebre atenent a les especificacions de Protecció Civil (Activació de alertes dels plans 
de protecció civil de Catalunya) o bé per emergència interna que requereixi d’aquest 
confinament. 
 
La decisió d’evacuar o confinar correspon al Cap d’emergències, que l’haurà de prendre 
responent a determinades circumstàncies com poden ser el bloqueig de sortides o vies 
de evacuació, de la presència de fum als recorreguts, o d’altres que es puguin presentar 
 
Quan escoltem el senyal d’alerta o rebem les instruccions del Cap d’emergència,en el 
cas de risc extern (Plans Protecció Civil) haurem de fer el següent: 
• Entrar al centre si som a fora i buscar les zones de confinament. 
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• Anar a la nostra zona de treball si quan sona l’alarma som a l’interior del centre 
• Confinar-nos als despatxos, zones de treball etc. i en els espais que quedin més 
resguardats de l’exterior (si pot ser, que no tinguin finestres). 
• Tancar les portes i finestres. 
• S’hauran d’aturar els sistemes de climatització i ventilació. (personal de manteniment) 
• Si ens hem de traslladar a una zona del centre més protegida, que no sigui la nostra 
zona, es procedirà a actuar com en el cas d’emergència contra incendis, traslladant als 
usuaris al sector que se’ns indiqui..  
• No sortirem del centre fins que ens ho indiqui el Cap d’emergències o Cap d’intervenció 
 
Dins del centre no es contempla como tal una zona especifica de confinament se 
utilitzaran els sectors d’incendi existents 
 
 
3.4.6 Prestació de les primeres ajudes 
 
Les primeres ajudes formen part de la intervenció pròpia de l’equip d’intervenció del 
centre. Es considera que les primeres ajudes finalitzen amb l’arribada de l’Ajuda Externa. 
Cada persona de l’equip de primera intervenció actuarà segons les instruccions rebudes 
fins l’arribada de l’Ajuda Exterior. 
 

Equip primers auxilis 

DIA (Mati/Tarda laborable) NIT-Matí/Tarda Festius 

Director Mèdic 
Metge Unitat 

Director Mèdic (Loc) 
Metge Adjunt (Loc) 

Loc: localizable 
 
Al ser un centre sanitari tenim personal format en primers auxilis: metges, infermers, 
auxiliars que n’assumiran  els  primers auxilis 
 
 
3.4.7 Recepció de les primeres ajudes externes 
 
Els equips de primera intervenció finalitzen les seves tasques quan intervenen les Ajudes 
Exteriors, i a partir d’aquest moment es posen a la seva disposició per a prestar-los la 
col·laboració que sol·liciten. El Cap d’Emergències és l’encarregat de rebre les Ajudes 
Exteriors, i a la seva arribada els hi entregarà un plànol de cada planta de l’edifici, i els 
facilitarà la següent informació:  
 

• La ubicació del sinistre a l’edifici i el recorregut fins arribar a ell, des del Centre de 
Control, ajudant-se d’indicacions sobre el plànol.  

• Les característiques bàsiques de l’edifici.  
• La perillositat, si procedeix, de zones properes al lloc del sinistre.  
• Les incidències produïdes a l’evacuació, si s’escau.  
• L’existència de ferits i/o atrapats, si és el cas, i la seva ubicació.  

 
A partir d’aquest moment, el Cap d’emergència. restarà a disposició de les Ajudes 
Exteriors per a facilitar-los la informació que li sigui demanada, i d’aquella altra que li vagi 



CENTRE 
SOCIOSANITARI 

RICARD FORTUNY 
PLA D’AUTOPROTECCIÓ 

VERSIÓ 03 
07/2012 

 

 61

proporcionant la resta dels components dels equips de Primera Intervenció i que pugui 
ser important.  
 
3.5 Fitxes d’actuació 
Les fitxes d’actuació de personal i equips implicats, s’adjunten a l’annex 4  
 
3.6 Integració en plans d’àmbit superior 
 
A partir del Mapa de protecció civil de Catalunya tenim: 
 
Planificació municipal: 
 
Obligacions: 
 

 PAM INUNCAT - Obligat 
 PAM NEUCAT - Obligat 
 PAM PLASEQCAT - Recomanat 
 PAM SISMICAT - Recomanat 
 PAM TRANSCAT – Obligat 
 PBEM PROCICAT FERROCARRIL – Obligat 
 PBEM PROCICAT - Obligat 

 
Vigència: 

 

 PAM INUNCAT – No homologat 
 PAM NEUCAT – No homologat 
 PAM PLASEQCAT – No homologat 
 PAM SISMICAT – No homologat 
 PAM TRANSCAT – No homologat 
 PBEM PROCICAT FERROCARRIL – No homologat 
 PBEM PROCICAT – Caducat 

 
Riscos en el transport 
 

 Línies ferrocarril 
 Estacions ferrocarril 
 Túnels ferrocarril 

 
Riscos tecnològics 
 
Risc químic en els conductes de matèries perilloses 
 

 Municipis amb oleoducte 
 Municipis amb etiloducte 
 Municipis amb gasoducte operatiu 

 
Riscos naturals 
 
Risc incendis forestals 
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 Vulnerabilitat – Baixa 
 
Risc nevades 
 

 Vies prioritzades – N340 i C244 
 
Risc sísmic 
 

 Nivell VI 
 
3.6.1 Coordinació a nivell directiu 
 
En cas d’emergència, aquest PAU s’integrarà en els plans de protecció civil municipal 
quan s’activin, igualment aquest PAU s’integrarà en els plans de protecció civil 
autonòmics quan s’activin. (segons apartat 3.6). 
 
El Director del Pla d’Autoprotecció del Centre, serà el responsable de la coordinació i 
integració del pla en altres plans d’àmbit superior. 
 
Centres que estaran en contacte per la coordinació a nivell directiu entre el PAU i els 
diferents plans d’àmbit superior: 
 

 CECAT (Plans de Protecció Civil autonòmics): 93.551.72.85 
 Centre municipal (Plans de Protecció Civil municipal): 93 892 38 38 (Policia Local) 
 Centre de l’activitat. 

 
3.6.2 Coordinació a nivell operatiu 
 
La col·laboració entre la Centre i el sistema públic de Protecció es realitzarà de la 
següent manera:  
 

De Protecció Civil amb el Centre Assessorament en la implantació          x SI      □ NO 
Col·laboració amb la formació                □ SI     x NO 

Del Centre amb Protecció Civil 
Inspeccions del centre per coneix-se’l      x SI   □ NO
Coneixement equips del centre                x SI    □ NO
Participació en simulacres                      x SI     □ NO 

 
La persona encarregada de rebre a la ajuda externa es el Cap d’emergència 
 

En cas de necessitar ajuda externa en una emergència es trucarà al 112 
 

 
A banda de la comunicació inicial, en tot cas i independentment que s’activi o no el 
corresponent pla de protecció civil, el centre mantindrà un flux d’informació amb el 
CECAT mentres duri l’emergència. 
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D’acord amb l’article 7.2 del Decret 82/2010, la comunicació posterior de les 
emergències i de les activacions del PAU, el titular de l’activitat ha de tramitar, a través 
del registre electrònic (HERMES), un informe a la Direcció General de Protecció Civil en 
un termini de 7 dies hàbils, a no ser que la normativa sectorial que regula l’activitat 
n’estableixi un de més curt.  
 
En aquest informe s’haurà de detallar com a mínim els aspectes següents: 
 

 Descripció de l’emergència i de les seves causes. 
 Cronologia de les actuacions reals i de les actuacions previstes al PAU. 
 Mesures de protecció preses (confinament o evacuació de les persones 

ocupants). 
 Aspectes del PAU a millorar o modificar, com a resultat de l’experiència derivada 

de l’emergència. 
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4 IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ 
 
4.1 Responsabilitat i organització 
 
La responsabilitat de la implantació del Pla d’Autoprotecció del Centre correspon a la 
Gerència i per delegació a la Direcció d’infermeria que serà la responsable de posar en 
funcionament la implantació del Pla. 
 
4.1.1 Responsables de la implantació 
 
En aquest apartat es ratifiquen les dades de les persones responsables de la direcció del 
Pla D’autoprotecció i de la direcció del Pla D’actuació. 
 
 
NOM DIRECTOR PAU Roser Aguilar Vidal
TELÈFONS DE CONTACTE (FIXE +MÒBIL) 938 905 136 / 627 920 204 
CORREU ELECTRÒNIC raguilar@cssv.cat
NOM DIRECTOR PLA D’ACTUACIÓ   Lourdes Martínez / Àlvar Francés Fondevila 
TELEFONS DE CONTACTE (FIXE +MÒBIL) 938 905 136 / 686 655 722 / 650 412 912
CORREU ELECTRÒNIC lmartinez@cssv.cat  / afrances@csap.cat 
 
Responsable: Lourdes Martínez 
Col·laborador: Alvar Francés 
 
 
4.1.2 Planificació, coordinació i seguiment de les accions de implantació 
 
Una vegada aprovat el Pla per la Direcció de Centre, es realitzaran reunions informatives 
amb tot el personal que treballa o col·labora amb el Centre, que de la mateixa manera 
que s’ha fet amb la formació, s’ha organitzat en reunions generals per a tot el personal i 
específiques pels Equips d’intervenció, Primers Auxilis, Evacuació i altres responsables 
amb tasques d’actuació més concretes en el cas d’emergència. A la reunió informativa 
per a tot el personal es donarà a conèixer el Pla d’Autoprotecció del Centre, s’explicaran 
les funcions dels membres dels equips i se’ls hi informarà sobre els programes de 
formació previstos. Al finalitzar la reunió informativa general es procedirà a l’assignació 
del personal als equips i es concretaran les dates per a les reunions específiques per als 
diferents equips. 
 
4.2 Programa d’implantació, formació i divulgació. 
 
4.2.1 Personal propi  
 
La formació serà impartida preferentment per professionals o especialistes en cada 
matèria. 
 
La formació de l’ Equip de Primers Auxilis es centrarà en: 
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General: 
 

• Senyalització. 
• Coneixement  del Pla. 
• Normes de prevenció. 

 
Específica: 
 

• Els primers auxilis als accidentats  
• Les tècniques bàsiques de RCP. 
• El transport de ferits. 

 
La formació de l’Equip de primera es centrarà en:: 
 
General: 
 

• Senyalització. 
• Coneixement del Pla. 
• Normes de prevenció. 

 
Específica: 

 
• La teoria del foc. 

 
- Química i física del foc 
- Tipus de foc 
- Productes de la combustió 
- Propagació 

 
• Mecanismes d’extinció. 

 
- Els agents extintors. 
- Aigua. 
- Escuma. 
- Pols química seca 
- CO2. 

 
• Els equips de lluita contra incendis. 

 
- Detecció automàtica 
- Instal·lacions fixes 
- Extintores 
- Boques d’ incendi equipades 

 
• Practiques amb foc real. 
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Formació Equip de segona Intervenció 
El personal que integra els equips de segona intervenció rebrà la formació de EPI 
complementada amb els següents temes: 

 Identificació de riscos concrets inherents a l’activitat 
 Identificació i instruccions d’us dels mitjans específics de protecció 
 Procediments d’actuació en cas d’emergència 

 
Programa de formació i informació per la resta del personal 
Tot el personal del Centre ha de conèixer el Pla d’Autoprotecció i en la línia de 
compliment d’aquest objectiu es faran sessions formatives a tot el personal amb els 
següents continguts: 
Es donarà a conèixer en línies generals: 
El Pla d’Autoprotecció. 
Conceptes generals: Senyalització, normes de prevenció, extintors, sectorització.  
En la formació entre altres s’entregarà un tríptic actualitzat sobre les 
actuacions davant d’incendi.  
 
4.2.2 Personal aliè  
 
Per informar als usuaris del Centre de les formes d’actuar en el cas d’una emergència, 
als documents informatius d’instruccions pels usuaris s’indicarà d’una forma rellevant la 
consigna  . “ En cas d’emergència , seguiu les instruccions del personal del centre “ 
 
 
4.3 Programa exercicis i simulacre 
 
En aquest apartat, s’estableixen les dates per a la realització d’exercicis o simulacres 
 
El simulacre, és la comprovació que el sistema d’autoprotecció que disposa el Centre és 
vàlid . 
 
L’objectiu dels simulacres és : 
 

- Detectar mancances en las conductes previstes en el Pla. 
- Entrenar-se en les evacuacions. 
- Mesurar els temps d’evacuació . 
- Comprovar la ubicació dels mitjans de protecció i el seu estat. 
- Comprovar la rapidesa de resposta dels equips. 
- Comprovar la idoneïtat de les funcions  assignades a les persones. 
- Comprovar la correcta senyalització 

 
En la fase de preparació es realitzarà: 
 

- Reunions de la Direcció. 
- Definició de les bases o supòsits del exercici. 



CENTRE 
SOCIOSANITARI 

RICARD FORTUNY 
PLA D’AUTOPROTECCIÓ 

VERSIÓ 03 
07/2012 

 

 67

 
- Informació als usuaris, si així es decideix per la Direcció (sense avisar del dia i 

l’hora) 
- Determinació del dia i l’ hora del simulacre. 
- Reunions amb les ajudes exteriors encara que no participin en el simulacre 

 
El desenvolupament del simulacre tindrà les següents : 
 

- Ubicació de controladors en els llocs prefixats 
- Donar la senyal d’alarma. 
- Realitzar el simulacre o en el seu cas l’evacuació. 
- Els controladors valoraran els temps de les actuacions  
- Ordenar la finalització del simulacre. 
- Avaluació de l’exercici. 

 
Amb posterioritat al exercici es farà un informe del seu desenvolupament i les accions de 
millora a realitzar. 
Es realitzarà també una reunió de tot el personal implicat en la planificació i control del 
simulacre per avaluar les incidències que s’han produït i planificar la seva resolució. 
 
La realització dels simulacres tindrà una periodicitat ANUAL 
 
Planificat pel quart trimestre 2012 
 
4.4 Programa manteniment 
 
4.4.1 Manteniment instal·lacions i equipaments 
 

El programa de Manteniment d’instal·lacions i equipaments té la següent finalitat: 
 

- Garantir que els mitjans disponibles per l’autoprotecció funcionen o estan 
preparats per funcionar correctament (per exemple, sectorització, detectors 
d’incendi, extintors,...). 

- Garantir el bon estat d’aquelles instal·lacions i equipaments que comporten, per si 
mateixos, un risc (per exemple, màquines de raigs X, conduccions de gasos 
medicinals, centres de transformació, grup electrogen...). 

- Garantir que aquelles zones o locals identificats en si mateixos com locals de risc, 
tinguin la vigilància i el manteniment pertinent (per exemple, locals de quadres 
elèctrics, bugaderia, magatzems,...). 

- Garantir el manteniment d’altres instal·lacions o serveis que, si bé no constitueixen 
un risc a considerar, la seva falta de manteniment si que pot suposar 
potencialment un risc (per exemple enllumenat, cablejat elèctric,...). 
 

La garantia d’aquest manteniment serà la revisió periòdica realitzada per personal 
competent i és necessari que es reculli documentalment. El PAU indicarà els 
responsables d’aquestes revisions i les dates i freqüència amb que es duen a terme.  
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INSPECCIONS I REVISIONS PERIÒDIQUES 

 
 

INSTAL·LACIÓ NORMATIVA D’APLICACIÓ 

DOCUMENT A PRESENTAR JUSTIFICANT  DATA REVISIÓ 

REGISTRE PERIODICITAT ÚLTIMA PRÓXIMA 

 
Ascensors i muntacàrregues 

RD 2291/1985. Reglament d’aparells elevadors i 
Manteniment 

RD 474/1988 Disposicions de Consell de la CE 
84/528/CEE aparells  elevadors i de maneig mecànic 

Acta de inspecció periòdica per OCA Bianual 
  

Contracte amb mantenedor autoritzat Mensual   

Instal·lació elèctrica de baixa tensió RD 842/2002 REBT(vigor 18/09/2003)  

Informe de mesures Anual 

  

Certificat d’inspecció (OCA) 5 anys 

  

Centrals elèctriques i centres de transformació (grups electrògens i 
transformador) 

RD 3275/82. Reglament sobre condicions tèrrmiques i 
garanties de seguritat en centrals elèctriques i centres de 

transformació 

Acta de inspecció periòdica per OCA 3 anys 

  

Revisió per empresa mantenidora Anual   
Dipòsits de productes inflamables, combustibles, comburents, 
tòxics, explosius i corrosius 
Dipòsit soterrat   RD 668/1980. Reglament sobre emmagatzematge de 

productes químics Certificat emès per OCA Cinc anys 
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INSTAL·LACIÓ NORMATIVA D’ APLICACIÓ 
DOCUMENT A PRESENTAR JUSTIFICANT  DATA REVISIÓ 

REGISTRE PERIODICITAT 
ÚLTIMA PRÓXIMA 

Calderes 

RD 1244/79. Reglament d’aparells de pressió . ITC 01 Llibre de registre de la revisió periòdica pel 
fabricant o Entitat Col·laboradora Anual    

RD 1244/79. Reglamento d’aparells de pressió. ITC 01

Si PXV >25. Acta  d’inspecció Entitat 
Col·laborad. 

5/10/13... anys   
Si PXV < =25 Acta  d’inspecció de conservador 
autoritzat 

RD 1027/2007.Reglamento de Instal·lacions 
Tèrmiques en Edificis IT 3 

Entrada en vigor 29/02/2008 

Potencia tèrmica entre 20-70 KW . Contracte 
amb mantenedor autoritzat Bianual   

Potencia tèrmica entre 70-1000 KW Contracte 
amb mantenedor autoritzat Trimestral   

Potencia tèrmica entre > 1000 KW . Contracte 
amb mantenedor autoritzat Mensual   

Compressors RD 1244/79. Reglamento d’aparells de pressió. ITC 17
Acta de la ECA Deu anys   

Documento de realitzar l’ inspecció per usuari Anual   

Autoclaus RD1244/79. Reglamento d’aparells de pressió 

Si PXV <= 10 . Acta d’ inspecció i prova 
periòdica per Instal·lador del aparell Cinc anys 

  
Si PXV> 10 . Acta d’ inspecció i prova periòdica 

per Entitat Col·laboradora de l’ Administració   

Prova de pressió en el lloc d’emplaçament Anual   

Instal·lacions de 
protecció contra incendis

S. Automàtics de 
detecció i alarma 

de incendis 

RD. 1942/93. Reglament d’instal·lacions de protecció 
contra incendis 

 
RD 314/2006 Codi Tècnic de l’ Edificació (CTE) 

 
RD 393/2007 Norma Bàsica de Autoprotecció 

Personal del titular Tres mesos   

Personal especialitzat. Contractat Anual   

S. Manual d’ 
alarma d’incendis 

Personal del titular Tres mesos   

Personal especialitzat. Contractat Anual   

Extintors 

Personal del titular Tres mesos   

Personal especialitzat. Contractat 
Anual   

Cinc anys   

Boques d’ Incendis 
Equipades 

Personal del titular Tres mesos   

Personal especialitzat. Contractat 
Anual   

Cinc anys   

Hidrants Personal del titular 
Tres mesos   

Sis mesos   

Columna seca Personal del titular Sis mesos   

S. fixes d’extinció: 
ruixadors, etc. 

Personal del titular Tres mesos   

Personal especialitzat. Contractat Anual   
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4.4.2 Manteniment del mateix pla 
 
El Pla d’Autoprotecció es defineix com un document intrínsicament viu ja que totes les 
dades, equips i actuacions previstes que el formen han d’estar sempre al dia i amb la 
seva eficàcia garantida. La programació de les accions i dels recursos disposats a tal 
efecte es recullen sota el nom de Manteniment del Propi Pla. Es proposa estructurar el 
Manteniment del Pla en les següents tasques: 
 

- Manteniment de la formació (personal propi i personal aliè) 
- Manteniment de la informació i divulgació 
- Millores estructurals i de recursos. Manteniment de la documentació i dels mitjans 

necessaris 
Les tasques abans definides necessiten d’un pressupost per portar-les a la realitat. És 
una funció del Responsable de la Implantació del Pla i del Comitè de Seguretat i Salut 
determinar i assignar els recursos econòmics necessaris.  
Tota aquesta planificació haurà d’estar ben documentada, tal i com indica el Decret 
82/2010, el responsable del Pla d’Autoprotecció haurà de trametre, a través del Registre 
Electrònic un informe quadriennal que acrediti que s’han dut a terme les activitats abans 
esmentades. 
 
Manteniment de la Formació del Personal Propi i Personal Aliè 
S’explicaran les accions programades per tal d’assegurar que tot el Personal Propi té els 
coneixements pertinents en matèria de seguretat davant les emergències. La formació 
haurà de ser continuada ja que es pot donar el cas de noves incorporacions a la plantilla, 
canvis estructurals a l’edifici que impliquin novetats o modificacions del PAU o 
simplement per refrescar els coneixements anteriorment adquirits. 
Per a portar a terme aquesta part es pot pensar en un programa de formació similar a 
l’esmentat en el punt 4.2.1 i 4.2.2, així es podrà mantenir la preparació dels equips 
d’emergència, tant en la seva formació com a EPIs, com en la formació més específica 
per a la resta d’equips. 
Es suggereix fer accions de recordatori de les accions que cada un dels participants en 
els equips d’emergència ha de fer com a component de l’equip i en el cas de que es 
declari una emergència. Un exemple podria ser l’enviament a cada component de l’equip 
de la fitxa d’actuació corresponent, cada 6 mesos. 
La periodificació del  reciclatge  de la formació i informació impartida inicialment serà la 
següent: 
 
Cursos de reciclatge per al personal dels equips del Pla, periodicitat BIANUAL 
 
Cursos del nou personal UN CURS A L’ANY 
 
Recordatori informació al personal periodicitat ANUAL (Tríptic, e-mail, web,...) 
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Manteniment de la informació i divulgació del Pla 
S’explicaran les accions programades per tal d’assegurar que tots els agents implicats 
coneixen el Pla en la seva última actualització. Es revisaran totes aquelles accions 
establertes a la Implantació per verificar la seva vigència.. 
 
Millores estructurals i de recursos. Manteniment de la documentació i dels mitjans 
necessaris. 
Atenent a les necessitats que es plategin com a conseqüència de les revisions 
periòdiques del Pla o bé de les variacions estructurals que es poden produir en el temps, 
Es plantejarà a la Gerencia la dotació pressupostària corresponent per fer front a les 
esmentades necessitats. 
Els tècnics de prevenció del centre, vetllaran pel manteniment de la documentació del Pla 
així com de tota la documentació relacionada amb el mateix. 
El document del Pla disposa d’un apartat per anotar totes les variacions i actualitzacions 
que es puguin generar. 
 
 
4.4.3 Estudi i avaluació del incidents i accidents 
 
El Comitè de Seguretat i Salut estudiarà tots els incidents i accidents ocorreguts a 
l’establiment.  
Quan els incidents o accidents estiguin relacionats amb situacions d’emergència es farà 
un informe indicant les causes, el comportament que van tenir els mitjans 
d’autoprotecció, l’eficàcia de les actuacions d’emergència i els efectes que van tenir. 
També es farà la comunicació post-emergència als organismes competents.  
El Pla d’Autoprotecció, en les seves successives revisions incorporarà el recull de tots 
aquests informes. 
Les persones encarregades o el cap de l’emergència, ordenaran la investigació de les 
causes i condicions de desenvolupament de l’emergència a fi d’obtenir el coneixement 
necessari per a l’adopció de mesures preventives i correctores, així com, de trametre a 
les administracions que ho requereixin, l’informe corresponent a l’emergència. Convindrà 
investigar les causes per les que s’ha produït l’emergència, les conseqüències i danys 
ocasionats, s’analitzarà quina ha estat l’actuació i comportament de les persones, dels 
equips d’emergència, de l’organització i coordinació del pla d’actuació, de la coordinació 
amb els mitjans externs d’ajut i amb els plans d’àmbit superior i s’analitzarà el 
funcionament dels mitjans materials d’autoprotecció, tot plegat, amb l’objecte d’adoptar 
les mesures correctores que siguin precises.  
Per a portar a terme la investigació cal que el responsable d’aquesta creï un equip que 
integri les persones necessàries per a poder tenir un anàlisi global de l’emergència (per 
exemple: cap d’emergència, assessors, caps d’equips d’emergència, responsable centre 
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de control, etc.). Així mateix, aquest responsable ha de considerar una sèrie de 
paràmetres mínims que ha de tenir la investigació: 

- Errors relacionats amb el disseny, construcció, operació i gestió de la seguretat 
del procés, equip o instal·lació afectada.  

- Errades humanes i errors en la gestió dels ocupants del centre. 
- Errades tècniques i errors de funcionament dels equips materials i humans crítics 

per a la seguretat. 
- Riscos associats a factors externs (origen natural, tecnològic o antròpic). 
- Paràmetres de l’activitat fora dels límits fixats (processos, ocupació, càrregues, 

etc.). 
- Substàncies involucrades. 
- Altres aspectes que es puguin determinar.  

 
D’acord amb el Decret 82/2010, art. 7, les persones titulars de les activitats i centres 
d’interès per a la protecció civil de Catalunya, desprès d’una emergència i activació del 
pla d’autoprotecció, han de trametre, a través del registre electrònic de plans 
d’autoprotecció, un informe a la Direcció General de Protecció Civil, en un termini màxim 
de 7 dies hàbils, que detalli com a mínim els aspectes següents: 
Descripció de l’emergència i de les seves causes; cronologia de les actuacions reals i de 
les actuacions previstes al PAU; mesures de protecció preses ( confinament o evacuació 
dels ocupants) i aspectes del PAU a millorar op modificar, com a resultes de l’experiència 
derivada de l’emergència. 
 
4.5 Actualització del pla 
 

L’actualització del Pla té per finalitat garantir que en tot moment el PAU s’adequa a les 
actuals característiques físiques 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.  
Per tal de complir aquest requisit, l’actualització del Pla serà sistemàtica en funció de la 
variació esdevinguda. Aquesta sistemàtica s’ha d’establir, per tant, s’ha de preveure a qui 
es comuniquen els canvis que es produeixin per telèfons, per obres, per instal·lacions 
que es varien, per productes o riscos que canvien, etc. Una bona sistemàtica és que els 
EPIs comuniquin els canvis al responsable designat. 
El PAU incorpora un apartat per al  registre de totes les actualitzacions realitzades. 
D’acord amb el Decret 82/2010, art. 15.4, les actualitzacions i revisions dels plans 
d’autoprotecció s’han de trametre a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, a través 
del registre electrònic de plans d’autoprotecció, tot especificant la part del pla que s’hagi 
actualitzat. 
Els plans d’autoprotecció 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 d’anterior homologació del 
PAU. 
Les actualitzacions es poden considerar com aquelles variacions en el PAU que no 
impliquen cap concepte diferent dels previstos fins al moment, per exemple: canvis 
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números de telèfons dels equips, petites ampliacions o modificacions que no impliquen 
canviar cap procediment dels previstos, etc. 
Les modificacions substancials es poden considerar com aquelles que impliquen canviar 
conceptes dels que estaven previstos al pla fins al moment, per exemple: un canvi en els 
riscos, un canvi en els procediments, tipus i funcions d’equips, un canvi en l’estructura i 
distribució de l’edifici, etc.. 
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5 ANNEXOS 
 
5.1 Annex 1. Directori de Comunicacions 
5.1.1 Telèfons d’emergència d’ajuda externa 
5.1.2 Telèfons del personal d’emergències de l’activitat 
5.1.3 Telèfons de les empreses de serveis i manteniment 
 

SERVEIS D' URGÈNCIA  (DIVERSOS)  
EMERGENCIES 112 
CECAT 93 551 72 85 
  
Ambulàncies  MA 93 890 29 29 
Ambulàncies  JJ 93 1619002 
Bombers 112 
Hospital Comarcal de l'Alt Penedès 93 818 04 40 
Mossos d' Esquadra - Vilafranca 112 
Policia Local - Vilafranca 93 892 38 38 
SEM  (trasllats interhospitalaris)  112 
Taxis -   (dia- parada) 93 890 36 27 
Taxis -   (servei nocturn) 93 892 38 38 
Toxicologia Hospital Clínic.  Ext. 2666 93 454 60 00 
Toxicologia Madrid - 24 hores  91 411 26 76  
  
Servei d' Atenció Primaria  (S.A.P.)  
  
ABS Penedès Rural Els Monjos 93 818 67 48 
ABS Penedès Rural Sant Sadurni 93 818 30 52 
ABS Penedès Rural Vilafranca 93 819 95 05 
ABS Vilafranca 93 891 54 01 
CAS. Ctre.Atenció i Seguim. Drogodependència 93 890 18 14 
CSMA. Centre Salut Mental Adults - Vilafranca 93 892 54 10 
CAPIP. Centre Salut Mental Infantil - Vilafranca 93 817 27 10  
PAD - Vilafranca 93 891 54 05 
PADES   93 890 47 86 
  
Serveis Sociosanitaris i Residències per a la Gent 
Gran  
  
Residència Mare Rafols - Vilafranca 93 890 12 49 
Residència Penedès - Pacs 93 817 38 31 
CSSV. Residència Sant Francesc - Vilafranca 93 819 94 00 
Residència Fontsanta. Subirats 93 743 10 40  
  
Altres Centres  
  
Ajuntament 93 892 03 58 
Càritas 93 892 23 35 
Centre Mèdic Vilafranca 93 890 27 95 
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Consell Comarcal 93 890 00 00 
Jutjat  nº 1(guàrdia) 93 657 01 04 
Laboratori C.L.I. - Vilafranca 93 892 25 68 
Mutua Penedès 93 891 71 00 
Mutua Universal  93 891 72 00 

 
EXTENSIONS DEL CENTRE 
 

PLANTA SOTERRANI   
     
Cap de Cuina    301 
Cap de Serveis   302 
Bugaderia  306 
Comité d'Empresa 305 
Cuina  300 
Farmàcia  303 
Manteniment  304 
     
PLANTA BAIXA    
     
Recepció  100 
Administració RRHH- Montse M. 101 
Administració RRHH- Mª Jose M.  102 
Secretaria Gerent Carmen M. 103 
Cap RRHH - Josep B.                     104 
Directora d'Infermeria - Lurdes M.     105 
Director-Gerent Sra. Roser Aguilar  106 
Treballadora Social- Cristina A. 120 
Treballadora Social- Anna S. 121 
Fisoterapia / Terapeuta Ocup. 122 
Sala Teràpia Ocupacional 123 
Psicòleg- Montse Piñol 124 
Informació Families 125 
Coordinadora Treball Social-Encarna 126 
Hb. Metge de Guardia 127 
Director Metge- Dr. Fores 128 
Hospital de Dia  130 
H.Dia Sala Cures 131 
H.Dia Metge  132 
NeuroPsicòleg- Cruz Sánchez 133 
Cafeteria   140 
Sala de Juntes i Reunions 150 
Comptabilitat - Lluis Salcedo 271 
     
UNITATS ASSISTENCIALS   
     
Unitat 1 (Dra. Hellin) 210 



CENTRE 
SOCIOSANITARI 

RICARD FORTUNY 
PLA D’AUTOPROTECCIÓ 

VERSIÓ 03 
07/2012 

 

 76

Unitat 2 (Dr. Forés) 220 
Unitat 3 (Dr. Muñoz) 230 
Unitat 4 (Dr. Muñoz) 240 
Unitat 5 (Dra. Muñoz) 250 
Unitat 6 (Dra. Muñoz) 260 
Unitat 7 (Dra. Ruperez) 270 
Inter.U-1/ Dra. Hellin 211 
Inter.U-3/ Dr.Muñoz-Dra.Ruperez 231 
Inter.U-5/ Dra. Muñoz 251 

 
 
 

ANNEX 5.1.2 - PLA D’EMERGÈNCIA 
DIRECTORI TELEFÒNIC D’EMERGÈNCIA 

PERSONAL INTERN 
 
 

 
ANNEX 5.1.3 - PLA D’EMERGÈNCIA 

DIRECTORI TELEFÒNIC D’EMERGÈNCIA 
EMPRESES SERVEIS DE MANTENIMENT 

 
 
SERVEIS   
COMPANYIA D’AIGUA 93 890 60 10 

COMPANYIA DE GAS 902 200 850 

COMPANYIA ELÈCTRICA (Avaries) 900 770 077 

ASCENSORS  900 210 813 
 

FUNCIÓ CÀRREC TELÈFONS 

CAP D’EMERGÈNCIA Gerent 627 920 204 

CAP D’INTERVENCIÓ Infermera U1 210 

CAP PRIMERS AUXILIS Director Mèdic 128 

EQUIP D’INTERVENCIÓ 
Auxiliar clínica U3 230 

Auxiliar clínica U6 260 

CENTRE DE CONTROL I 
ALARMES Recepcionista 100 

Cap Evacuació i Confinament Infermera del àrea a evacuar xxxxxxxxx 



CENTRE 
SOCIOSANITARI 

RICARD FORTUNY 
PLA D’AUTOPROTECCIÓ 

VERSIÓ 03 
07/2012 

 

 77

 
5.2 Annex 2. Formularis per a la gestió de les emergències 
 

En aquest annex hi ha tot tipus de fitxes que facilitin la incorporació de informació al PAU, 
així com la recopilació de dades fonamentals per al control de l’emergència en els 
primers instants de la mateixa. Com a mínim, es recomana incloure les següents fitxes: 
1-. Model de notificació interna de l’emergència. 
2-. Model d’avís als Equips d’Intervenció 
3-. Model d’avís al 112 
4-. Model de recepció d’un avís d’amenaça de bomba 
5-. Model d’avís a la policia per amenaça de bomba. 
 
 
FORMULARI 01 MODEL DE NOTIFICACIÓ INTERNA DE L’EMERGÈNCIA 
 
Truco de _________________________ , que està en  ______________________________ , 
al costat de_____________________________.  
Tenim [detallar el tipus d’emergència] 1 __________________________________________  
El/la [incident] està a la planta ________ , en [detallar la localització]___________________  
[Descriure breument la gravetat de la situació] 
En aquesta planta/secció hi ha ___ pacients [indicar grau de mobilitat dels pacients] i  visitants 
externs. 
Hi ha ____________ ferits i estem evacuant l’edifici per la [sortida utilitzada]/traslladant als 
pacients a [zona de confinament]. 
Jo soc [nom, cognoms i càrrec]  _______ i truco del telèfon ___________________________ .  
 
 
FORMULARI 02 MODEL D’AVÍS ALS EQUIPS D’INTERVENCIÓ 
Model d’avís mitjançant sms o missatge al cercapersones 
 
ATENCIÓ!! Alerta del Central d’emergències – [indicar nom del centre sanitari] – Codi: 2 __ - 
Nivell: 3 _____  
Si us plau, ... 

− ...contacti el més aviat possible amb la Central d’emergències trucant al [indicar telèfon o 

extensió de contacte] ___________________________________________________  

− ...personi’s el més aviat possible al punt de reunió de [indicar zona/planta/sector de l’edifici]

  

 

                                                 
1 Incendi, explosió, emanació tòxica, etc. 
2 Indicar el codi de l’emergència segons la seva tipologia (incendi, caiguda d’ascensor, etc.) Cal que cada centre desenvolupi una relació de codis numèrics corresponents 
a cadascuna de les tipologies d’emergències detectades (veure apartat 3.2 del Document nº3: Manual d’Actuació del Pla d’Autoprotecció). 
3 Indicar el nivell d’alerta: pre-emergència, emergència parcial o emergència general. 
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FORMULARI 03 MODEL D’AVÍS AL 112 
Informació a facilitar al 112 
 

Telèfon CECAT: 93 551 72 85 
Telèfon CRA: 93 892 38 38 

 

− Hi ha una emergència per [indicar tipus d’emergència] _________________________  a 

[indicar nombre del centre sanitari i zona/planta/sector de l’edifici] _______________  

− L’accés al centre es troba en [indicar localització o adreça] ______________________  

o El centre es troba en la zona [indicar barri o districte] ___________________  

o L’accés més ràpid és per [indicar recorregut òptim] _____________________  

o El lloc del sinistre té accés des del carrer _____________________________  

− No es sap quins danys materials hi ha. / Està afectat/da [descriure els elements / sectors / 

instal·lacions afectades per l’emergència] ___________________________________  

− No es sap que hi hagi algú ferit. / Es sap que hi ha [indicar el nombre, si es sap] ferits en 

[indicar localització i estat] _______________________________________________  

− Els equips d’intervenció del centre estan actuant per controlar l’emergència / no tenim 

equips d’intervenció adients. 

− Tenim un risc addicional degut a4 [indicar raó] _______________________________  

− Estic trucant des del telèfon [indicar el del CAC] ______________________________  

                                                 
4 Indicar qualsevol detall addicional que pugui condicionar la intervenció dels mitjans externs (presencia de bombolles amb gasos inflamables, pacients crítics amb 
mobilitat condicionada per la disponibilitat d’ambulàncies medicalitzades, etc.) 
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FORMULARI 04 MODEL DE RECEPCIÓ D’UN AVÍS D’AMENAÇA DE BOMBA 5 

PERMANEIXI TRANQUIL/LA 
 

Procuri allargar lo més possible la conversació i estimuli a parlar, amb la finalitat d’obtenir el 
major nombre de dades. 

TRUCADA IMPRESIONS 

Paraules exactes de 
l’amenaça 

Sobre l’interlocutor 

Edat 
estimada  Sexe Fem  Masc  

Característiques de la veu 

Quin es l’objecte 
amenaçat? 

Calmada  Enfadada  

Èbria  Confusa/Incoherent  

Seria  Sarcàstica/Burleta  

Duració de la trucada Autoritària  Alegre  

Nerviosa  Plorosa  

PREGUNTES Vacil·lant  Monòtona  

Quan farà explosió? Murmurant  Espantada  

Amb accent [quin?]  

On farà explosió? Familiar [qui?]  

Mode de parlar 

Quin tipus d’artefacte es? Ús de modismes  Normal  

Paraules regionals  Vulgar  

Va col·locar vostè la bomba? Paraules que més utilitza  Educada  

Lenta  Ràpida  

Per què la va col·locar? Bona pronunciació  Mala pronunciació  

Sorolls de fons 

Per què truca? Silenciós  Ventiladors 

Gent  Construcció 

Com podem evitar 
l’explosió? 

Botzines, xiulets  Pluja / vent 

Vehicles / maquinaria 
[quins]  Cops 

Receptor de la trucada Música  Animals 

Altres   

                                                 
5 En aquest formulari és un model que cada PAU haurà de refer deixant els espais buits necessaris per poder omplir les informacions. Al format aquí proposat s’han 
obviat aquests espais amb l’objectiu d’una millor comprensió dels conceptes a tenir en compte. 
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FORMULARI 05 MODEL D’AVÍS A LA POLICÍA PER AMENAÇA DE BOMBA 
 
Informació a facilitar à la POLICÍA/MOSSOS D’ESCUADRA 

− S’ha rebut una amenaça de bomba en ______________________________________  

− Es troba en [indicar localització o adreça] __________________________________  

− El centre es troba en la zona [indicar barri o districte] _________________________  

− Ja s’ha donat l’avís als bombers / No s’ha avisat encara als bombers. 

− L’accés més ràpid és per [indicar recorregut òptim] ___________________________  

− Les paraules exactes de l’amenaça han estat _________________________________  

 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  

− La trucada anava contra ________________________________________________  

− La trucada va durar aproximadament ______________________________________  

− El/la comunicant semblava [donar possibles impressions sobre la trucada: presencia 

d’accent, edat aproximada, mode d’expressar-se, procedència, estat d’ànim, etc.] ___  

− Els sorolls de fons que s’escoltaven eren ___________________________________  

− A les demandes que li vaig fer va respondre: ________________________________  

 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________  

 
 
 



CENTRE 
SOCIOSANITARI 

RICARD FORTUNY 
PLA D’AUTOPROTECCIÓ 

VERSIÓ 03 
07/2012 

 

 81

 
 
5.3 Annex 3. Plànols 
 
ANNEX 3: PLÀNOLS 

RECULL DELS PLÀNOLS ESMENTATS A L’ÍNDEX DEL PLA PLÀNOLS RECOMANATS 
DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. INVENTARI, 
ANÀLISIS I AVALUACIÓ DEL RISC   

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

PLÀNOL 01 - Plànol 
emplaçament  
PLÀNOL 02 – Composició del 
centre 

1.3 Accessibilitat per ajuda externa: descripció i plànols 

PLÀNOL 03 - Plànol 
d’accessibilitat de l’ajuda 
externa 
PLÀNOL 03a - Plànol 
d’accessibilitat per façanes 

1.7 Plànols 

 
PLÀNOL 04 - Plànols de planta 
d’edifici 
 

1.7.1 Zones de risc 

1.7.2 Zones vulnerables 

1.7.3 Plànols de les instal·lacions i àrees on es realitza l’activitat 
1.7.4 Identificació del control (clau de pas) dels subministraments 
bàsics (aigua, gas i electricitat) 
DOCUMENT 2: INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS I 
MESURES D’AUTOPROTECCIÓ 
2.4 Plànols 

2.4.1 Sectorització 
2.4.2 Instal·lacions de detecció, d’extinció d’incendis i d’extracció 
de fums 
2.4.3 Senyalització d’emergències i sistemes interns d’avís 

2.4.4 Vies d’evacuació 

2.4.5 Àrees de confinament 

 PLÀNOL 05 – Plànols d’usuari 

 
 



 
PLANOL Emplaçament  
 
Centre Sociosanitari Vilafranca 
Avinguda del Garraf nº3 
08720 
Vilafranca del Penedès 
 
Coordenades  
 
UTM 31N/ED50 
E(X) 391696.4 m 
N(Y) 4577473.5 m  
 
GPS 
Longitud: 41º 20' 22,54'' N  
Latitud: 1º 42' 16,30'' E  
elevació 207 m 
 

 
 

  



PLANOL Sentit de la circulació. 
 
El sentit de circulació dels carrers adjacents es: 
 

 
 

 

 
  



PLANOL ACCESIBILITAT AJUDA EXTERNA 
 
El Centre Sociosanitari Ricard Fortuny es troba en l’àmbit d’actuació del Parc 
de Bombers: 
 

• Parc de Bombers de Vilafranca del Penedès pertanyent al cos de 
Bombers de la Generalitat. 
 
Adreça: Espirall, s/n 
Població: 08720 Vilafranca del Penedès 
Telèfon: 112 
Fax: 93 892 01 39 

 
La distància del Centre al Parc de bombers més proper és de 1 km  i el temps 
aproximat per la seva arribada al centre és de 3 minuts . 
 
(Veure plànol de Situació del Centre i del Parc en la població) 
 

 
 
Tots els carrers al voltant del centre son d’amplada suficient per els vehicles de 
ajuda externa (bombers, policia, SEM,.....) 
 
El edifici disposa de finestras a totes les plantes per on poden accedir els 
bombers si fos necessari 
  



FOTOS ACCESOS 
 

 
  

C/ Bühl 

Avinguda del Garraf 



 

 
PLANOL HIDRANTS 
 

Subministrament : Xarxa pública. 
Hidrants : 1 hidrant soterrat situat a la vorera de la façana posterior. 
S’adjunta plànol de situació. 
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5.4 Annex 4. Fitxes d’actuació 
 
Fitxes d’intervenció Cap d’emergencia (CE) 
Fitxes d’intervenció Cap d’Intervenció (CI) 
Fitxes d’intervenció Equips de Primera Intervenció (EPI) 
Fitxes d’intervenció Equips de Segona Intervenció (ESI) 
Fitxes d’intervenció Centre de comunicacions 
Fitxes d’intervenció Mesures Preventives 
Fitxes d’intervenció Amenaça de Bomba 



Nom document Codi Data Realitzat  Aprovat Vist i plau 

Fitxes d’intervenció Cap 
d’emergència 

 07-2012 Tècnic Acreditat Comissió d’Autoprotecció Gerència 

Modificació:   Pàgina: 83 de 91 
 
 

 

FITXA CAP D’EMERGÈNCIES 
 
 

 
 
 

 
Quan rebeu l’avís d’emergència 
 
1.-  Aneu a la Central d’emergència i assumiu la direcció de l’emergència. 

 
2.-  Informeu-vos de la importància i evolució de l’emergència, establint i mantenint contacte 

amb el cap d’intervenció. 
 
3.-  Avalueu la importància del sinistre per prendre les mesures necessàries. 
 
4.-  Dirigiu i coordineu les actuacions a desenvolupar durant l’emergència. 
 
5.- Si s’escau, prepareu-vos per una evacuació dels malalts a llocs segurs més  propers. 

 
6.- Disposar del personal, equips i mitjans que consideri necessaris per al   desenvolupament 

de la seva funció i per a la lluita contra l’emergència. 
 
7.-  Manteniu el contacte amb l’oficial o comandament del Cos de Bombers per estar informat 

de l’evolució del sinistre. 
 

8.-  Decreteu, d’acord amb l’oficial del Cos de Bombers, la situació d’emergència  general, si 
ho considera convenient. 

 
9.- Avalueu la importància i evolució del sinistre per prendre les mesures necessàries. 

 
10.- Dirigiu i coordineu les actuacions a desenvolupar durant l’emergència. 

 
11.- Disposar del personal, equips i mitjans que consideri necessaris per al desenvolupament 

de la seva funció i per a la lluita contra l’emergència. 
 

12.- Manteniu el contacte amb l’oficial de Bombers i el cap d’intervenció per estar informat de 
l’evolució del sinistre. 

 
13.- Si s’escau ordeneu l’evacuació dels malalts als llocs segurs més propers. 
 
14 .- S’encarregarà de passar tota la informació al Cossos actuants. 
 
Finalització de l’emergència 

 
1.-Decreteu d’acord amb l’oficial del Cos de Bombers, la fi de l’emergència. 

 
2.- Elaboreu junt amb el Cap d’intervenció un informe que reculli l’anàlisi de l’actuació 

realitzada i proposar aquells mitjans que podrien millorar-la per a properes ocasions. 

SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA 



Nom document Codi Data Realitzat  Aprovat Vist i plau 

Fitxes d’intervenció Cap 
d’intervenció 

 07-2012 Tècnic Acreditat Comissió d’Autoprotecció Gerència 

Modificació:   Pàgina: 84 de 91 
 
 

 

FITXA CAP D’INTERVENCIÓ 
 
 
 
 
 
 
 

Quan rebeu l’avís d’emergència 
 

1.- Informeu-vos del tipus d’emergència i del lloc de la mateixa 
 

2.- Acudiu al lloc de l’emergència immediatament avisant que us acompanyin la resta de 
membres d’equip de primera intervenció. 
 

3.- Dirigiu l’equip de primera  intervenció donant les instruccions adequades al personal: 
 

a. Lluita contra el foc: 
 Utilitzeu els extintors més propers i assequibles 
 Vigileu la tècnica d’extinció 
 Organitzeu l’atac combinat 
 Garantiu el subministrament d’extintors 
 No permeteu accions que comporten riscos innecessaris 
 Maneu tancar l’aire condicionat, portes i finestres 
 

b. Lluita contra els factors potencials: 
 Disminuïu la presència de combustible 
 Limiteu superfícies i volums al voltant de l’incendi  
 

4.- Informeu de les característiques de l’emergència i de la seva evolució al cap  d’emergència. 
 

5.- Seguiu les instruccions del cap d’emergència. 
 

6.-Transferiu el comandament de la lluita a l’oficial de Bombers quan aquest arribi al lloc de 
l’emergència, informant-lo de la situació. 

 
  7.- Col·laboreu amb l’oficial del Cos de Bombers aconseguint i proporcioneu-li l’ajut necessari, 

especialment per a l’evacuació dels malalts a llocs segurs més propers. 
 

8.- No evacueu els malalts fins l’ordre expressa del Cap d’Emergència o de l’oficial del Cos de 
Bombers. 

 
Finalització  de l’emergència 
 
1.- Elaboreu junt amb el Cap d’emergència, un informe que reculli l’anàlisi de l’actuació  
 realitzada i proposar aquells mitjans que podrien millorar-la per a properes ocasions. 
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FITXA EQUIP PRIMERA INTERVENCIÓ 
 
 
 

 
 
 

Quan rebeu l’avís d’emergència 
 

 
1.- Si l’avís d’emergència no l’heu rebut a través de la Central d’emergència, cal que el 

transmeteu a aquest a la Central d’emergència marcant el número 100, el més aviat 
possible i busqueu al cap d’intervenció. 

 
2.- Aneu al lloc de l’emergència immediatament. 
 
3.-  Formeu un equip amb els companys: MINIM 2 PERSONES 

 
4.-  Si hi ha una persona a la zona ensinistrada pel foc evacueu-la el més aviat possible. 
 
5.-Tanqueu la porta (o les portes) i si cal també les finestres. 

 
6.-Poseu tovalloles mullades a sota de la porta. 

 
7.- Agafeu els extintors més propers i assequibles. 

 
8.-Ataqueu el foc segons la formació rebuda: 

Cal que desconnecteu l’aire condicionat 
Abans d’obrir la porta tasteu-la per comprovar l’alçada dels fums  
Si creieu que l’alçada dels fums està per sobre del 1,5 m, obriu la porta mínimament, 
buideu un parell d’extintors sencers i tanqueu la porta. 

 
9.-No assumiu riscos innecessaris. 

 
10.-En arribar el Cap d’emergència o el Cap d’intervenció, seguiu les seves instruccions.  
 
11.- Seguiu amb les tasques d’extinció fins l’arribada de l’ESI. 
 
 
Finalització de l’emergència 
 
1.- Seguiu les instruccions rebudes per part del cap de bombers o el cap d’intervenció. 
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FITXA EQUIP SEGONA INTERVENCIÓ 
 
 

 
 
 
Quan rebeu l’avís d’emergència 
 
  
1.- Aneu al lloc de l’emergència immediatament. 
 
2.- Col·laboreu amb els EPI en l’extinció del conat i si cal preneu el control de l’extinció. 

 
3.- Formeu un equip d’un mínim de dos persones. 

 
4.- Poseu-vos a les ordres del cap d’Intervenció. 
 
5.- Ataqueu el foc segons la formació rebuda: 

Cal que l’aire condicionat ja estigui desconnectat 
 

6.- Continueu la tasca d’extinció fins a ser rellevats pels Bombers. 
 

7.- Col·laboreu amb els Bombers tant en les tasques d’extinció com en les auxiliars i d’evacuació de   
malalts. 

 
 

Finalització de l’emergència 
 

1.- Seguiu les instruccions rebudes per part del Cap de bombers o el cap d’intervenció 
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FITXA CENTRE DE COMUNICACIONS 
 
 
 

 
 
 
 
1.1 Recepció  d’avís de l’emergència de paraula, en persona o per telèfon, anoteu: 

a. Nom de la persona que dóna l’alarma 
b. Què passa 
c. On passa 
d. Activació protocol 

 
1.2 Recepció d’avís a través de la centraleta de detecció d’incendis procedir a confirmació 
de l’emergència. 
 
1.3 Una vegada confirmada l’emergència, aviseu immediatament al personal d’emergència 

següent:  
 
a. Cap d’intervenció o al seu suplent. 

        b. Cap d’emergència o al seu suplent 
c 112 (Emergències de Catalunya) i CECAT 
d. A la unitat o planta afectada 

 
 

1.4 Comunicat per al 112/CECAT/CRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

1.5 Seguiu les instruccions del cap d’emergència que haurà de baixar al centre de 
comunicació un cop hagi estat avisat. 

 

1.- TRUCO DEL SOCIOSANITARI RICARD FORTUNY 
2.- ENS TROBEM A xxxxxxxxx 
3.- SOC................................... 
3.- Comunicat de que és el que passa de forma concreta i 

exacta. 
4.- Demanar les necessitats (bombers, policia.....) 
5.- EL NOSTRE TELEFON ÉS EL xxxxxxxxx 
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FITXA EQUIP D’EVACUACIÓ I CONFINAMENT 
 
 
 

 
 
 

EQUIP D’ALARMA I EVACUACIÓ 
 
Ès l’equip responsable de dur a terme l’evacuació. Està format pel personal sanitari de 
l’àrea afectada. 
 
Responsable : Infermer/a de cada control o zona 
 
Funcions : 
 

- Col.laborar amb el Cap d’Intervenció 
- Determinar segons les característiques i la situació, les seccions que s’han 

d’evacuar i els circuits d’evacuació. 
En cas necessari, convocar i dirigir als membres de l’equip d’evacuació, i controlar 
que no quedi ningú a la zona afectada. 

- Dirigir a tots els afectats als punts de reunió que estaran localitzats en una zona 
segura, fàcilment accessible des d’on es realitzi l’evacuació, com : controls 
d’infermeria, entrada principal, barreres, etc. 

 
 
 
 
 
 

  
 

SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA 



Nom document Codi Data Realitzat  Aprovat Vist i plau 

Estructura del 

personal 

 

 
07-2012 Tècnic Acreditat Comissió d’Autoprotecció Gerència 

Modificació:   Pàgina: 89 de 91 
 

 
 

 
 

ESTRUCTURA DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ 
 

 
 
 
 

 
 
 

MITJANS HUMANS  

  
MATÍ 

LABORABLES 
TARDA 

LABORABLES NITS 
MATÍ 

FESTIUS 
TARDA 

FESTIUS 

  De 6.45 a 15 hores 
De 15 a 21.45 

hores 
 De 21.45 a 6.45 

hores 
De 6.45 a 15 

hores 
De 15 a 21.45 

hores 
            

CENTRAL 
D’ALARMES Recepcionista Recepcionista Infermera U1 Recepcionista Recepcionista 

            

CAP D'EMERGÈNCIA Gerent Gerent Infermera U1 Infermera U1  Infermera  U1 
            

CAP INTERVENCIÓ Infermera  U1 Infermera  U1 Infermera U1 Infermera U1 Infermera U1 
            

EPI Personal del sector Personal del sector Personal del sector
Personal del 

sector 
Personal del 

sector 

ESI 1 Aux.Clínica U3* Aux.Clínica U3* Aux.Clínica U3* Aux.Clínica U3* Aux.Clínica U3* 

ESI 2 
Aux.Clínica U6*  

Manteniment (loc) 
Aux.Clínica U6*  

Manteniment (loc)
Aux.Clínica U6*  

Manteniment (loc)
Aux.Clínica U6*  

Manteniment (loc) 
Aux.Clínica U6* 

Manteniment (loc)
            

EVACUACIÓ  
Personal de la 

unitat 
Personal de la 

unitat 
Personal de la 

unitat 
Personal de la 

unitat 
Personal de la 

unitat 

 Personal de Neteja Personal de Neteja

Planta 4 i 6 : Llistat 
de personal i  

telefonar si cal .al Personal de Neteja 
Personal de 

Neteja 

 Personal bugaderia Personal bugaderia
personal mes  Personal 

bugaderia 
Personal 

bugaderia 

  
Personal 

administració 
Personal 

administració 
          pròxim 

    
            

PRIMERS AUXILIS Director Mèdic Director Mèdic 
Director Mèdic 

(Loc) 
Director Mèdic 

(Loc) 
Director Mèdic  

(Loc) 

 Metge Adjunt Metge Adjunt 
Metge Guàrdia 

(Loc) 
Metge Guàrdia  

(Loc) 
Metge Guàrdia   

(Loc) 
            

LOGÍSTIC Manteniment Manteniment Manteniment(Loc) Manteniment(Loc) Manteniment(Loc)
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MESURES PREVENTIVES D’INCENDIS 
 

 
 
En el lloc de treball 
- Recordeu que no està permès fumar en els centres de treball. 
- No utilitzeu fornells elèctrics per escalfar cap aliment. 
- No acosteu material inflamable o combustible a fonts de calor o d’ignició. 
 
Eviteu el risc elèctric, pot ser causa d’incendi 
- En finalitzar la jornada laboral APAGUEU tots els aparells elèctrics.  
- No utilitzeu endolls múltiples (lladres elèctrics), és un risc d’incendi. 
- No utilitzeu aparells elèctrics amb els cables en mal estat. 
- No utilitzeu estufes. Si la calefacció no funciona aviseu a Manteniment. 
- No tapeu les sortides d’aire dels aparells elèctrics. 
- Mantingueu els passadissos i recorreguts d’evacuació nets, sense obstacles. 
 
Si sou personal de Manteniment i heu de soldar 
- Preneu les mesures de prevenció adients ABANS de començar la feina. 

o Retireu el material combustible abans de fer cap soldadura. Si no és possible 
busqueu un lloc més adient per realitzar aquesta feina. 

o Manteniu l’equip en bon estat de conservació. 
o Comproveu que totes les connexions són correctes. 
o No acosteu envasos a pressió a fonts de calor o d’ignició. 
o Disposeu d’un parell d’extintors a prop vostre 

 
Si sou personal de la cuina 
- Seguiu les recomanacions del vostre Servei de Prevenció. 
- Mantingueu la cuina neta i en ordre. 
- No acosteu material combustible als fogons. 
- No tingueu els fogons encesos si no els utilitzeu durant un  període  dilatat de temps. 
- En finalitzar la jornada laboral: 

o Poseu a zero els comandaments dels fogons, forns, cafeteres, etc,... 
o Tanqueu les claus de pas del gas natural 

 
Extensió telefònica de comunicació interna d’emergències 100 
- Si sentiu olor a cremat truqueu IMMEDIATAMENT l’extensió i doneu l’avís. 
- L’extensió 100 correspon el telèfon de comunicació interna d’emergències que està a 

La Central d’emergències. 
- La Central d’emergències és el centre de comunicació des d’on s’ha de coordinar 

qualsevol emergència que hi hagi dins del Sociosanitari. 
 
 
 

********************************** 
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AVÍS DE BOMBA 

Recepcionista 
 

1. Durant la conversa 
a. Manteniu la calma 
b. Intenteu obtenir la màxima informació possible sobre: 

 
i. Hora prevista de l’explosió 

ii. Ubicació de la bomba 
iii. Nombre d’artefactes previsiblement col·locats 
iv. Escriviu les dades obtingudes 
v. Escolteu amb especial atenció els rumors de fons del que fa la trucada 

(altres veus, música de fons, sorolls de la via pública, etc.) 
vi. Procureu  allargar el màxim la conversa 
 

2. Aviseu immediatament al cap d’emergència sense comentar-ho amb ningú.  
 - Gerència: extensió  
 - Direcció Assistencial: extensió   
 

3. Aviseu la Policia donant tota la informació rebuda: Mossos d’esquadra 112 
 
4. Si el cap d’Emergència existent no és un directiu, poseu-vos en contacte amb la 

Direcció i seguiu les seves instruccions. 
 

5. Si el cap d’Emergència dona l’ordre d’evacuació aquesta s’anunciarà de la manera 
establerta a la fitxa d’intervenció de la centraleta d’alarmes i de Seguretat. 

 
Cap d’Emergència 
 

1. És la única persona que pot donar l’ordre d’evacuació parcial o general. 
 

2. En cas de decidir-se l’evacuació el cap d’Emergència haurà d’avisar als caps de 
servei i supervisores. 
a. Per fer l’evacuació seguir les indicacions que hi ha a la fitxa d’Intervenció del 

centre d’alarmes i de seguretat CC. 
 

3. Seguiu les instruccions de la Policia. 
 

4. Si hi ha indicis evidents de l’existència d’una bomba aviseu els Bombers. 
 

Cap d’Intervenció 
 

1. Haurà de col·laborar amb la Policia per orientar-los i guiar-los per l’interior de l’edifici. 
 
2. Vetllar perquè l’evacuació es dugui a terme de manera ordenada i sense 

aglomeracions. 
 

3. Col·laborar en l’evacuació. 
 

4. Assumir les funcions que el cap d’Emergència delegui en ell. 
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