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Document 1: Identificació de l’activitat. Inventari, anàlisis i 
avaluació del risc. 

 
1.1 Identificació de l’instal.lació 

 
1.1.1 Nom 
Centre Mèdic Assistencial. Fundació Hospital Sant Pere Claver.  
 
1.1.2 Raó social. 
Fundació Hospital Sant Pere Claver.  
   
1.1.3 Número d’identificació fiscal (NIF). 
G08572737 
 
1.1.4 Adreça postal. 
C/ Vila i Vilà, 16 08004 Barcelona 

 
1.1.5 Dades de contacte en cas d’emergència:  

   
Telèfons: 93-4423903 / 93-4428829   Mòbil: 607615240 
Fax: 933292954 
Correu electrònic; jmbarbero@fhspereclaver.org  
Persona interlocutora de contacte en cas d’emergència: Sr. Josep Manel 
Barbero. 

 
1.1.6 Identificació de les persones titulars de la activitat 
 
Raó Social: Patronat Fundació Hospital Sant Pere Claver. 
Adreça: C/ Vila i Vilà, 16 08004 Barcelona 
Telèfons: 93-4423903  
Fax: 933292954 
Correu electrònic: jmbarbero@fhspereclaver.org 
 

mailto:jmbarbero@fhspereclaver.org
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1.1.7 Nom de la persona titular de la direcció del plà de autoprotecció 
i responsables  
 
Titular de la Direcció del PAU: Sr. Josep Manel Barbero 
Adreça: C/ Vila i Vilà, 16 08004 Barcelona 

  Telèfons: 93-4423903 Mòbil: 607615240 
Fax: 933292954 
Correu electrònic: jmbarbero@fhspereclaver.org 

 
1.2 Emplaçament: descripció i plànols, coordenades UTM de l’activitat: 
 
Les activitats descrites a continuació, es troben emplaçades a les següents 
coordenades: 
 

Coordenades:  (x) 430865,92    
   (y) 4580494,89 

 

Classificació de l’activitat segons el Decret 82/2010:  
 
1. Activitats amb reglamentació sectorial específica.  
 

C.1.F.00 
 
Establiments d'ús sanitari no inclosos en l'apartat A, en els quals es presten 
cures mèdiques en règim d'hospitalització i/o tractament intensiu o quirúrgic, 
amb una disponibilitat  inferior a 200 llits, i qualsevol altre establiment d'ús 
sanitari amb una ocupació  inferior a 2000 persones i superior a 100 
persones 

 

 1.3 Accessibilitat per a la ajuda externa: descripció i plànols. 
 
El Centre es troba situada al C/ Vila i Vila, 16, amb una amplitud de 8 
metres suficient perquè puguin accedir els vehicles dels Bombers de qualsevol 
tipus, la policia o les ambulàncies al recinte.  
 
L’edifici te dues façanes amb accés. 
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Access al edifici: 
 
Accés 1: Per la porta principal, situada a la planta baixa que es una 
corredera automàtica i de vidre, amb una amplada de 1,40 metres. 
No te barra antipànic. 
Comunica amb el vestíbul principal que dona al C/ Vila I Vilà  
 
Accés 2: Porta d’emergència amb barra antipànic, situada a la planta baixa 
que es metàl·lica, amb una amplada de 1,40 metres. 
 
Comunica amb sala d’espera i amb el C/ Puig Xoriguer 
 
La descripció de l’accessibilitat per a la ajuda externa i punt de trobada  
queda reflexat al Plànol 1.  
El punt de trobada d’ajuda externa es fixarà a l´encreuament del carrer Vila I 
Vilà amb el carrer Puig i Xoriguer 
Els vehicles poden arribar fàcilment fins a l’edifici. 
 
 

Accessibilitat a l’edifici per la façana: 

El centre Mèdic te dues façanes, la primera que dona al C/ Vila i Vilà amb 
un recobriment de mur cortina i una orientació sud. 
No te finestres 
 
La segona façana dona al C/ Puig Xoriguer amb un recobriment pedra i vidre 
i una orientació oest. 
Te finestres i son practicables 
 

 
1.4 Descripció de l’instal.lació. 
 
Descripció de l’ activitat: Centre de Medicina Especialitzat. Assistència medica i 
proves complementaries. Odontologia, al·lèrgies i salut mental. 
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DESCRIPCIÓ DE L’INSTAL.LACIÓ 
Zona d’ubicació Cèntrica 
Nom dels carrers colindants C/ Puig Xoriguer 

C/ Carrera 
Tipus de solar Rectangular 
Superficie del solar 210 m2 
Tipus d’edifici: Mitjaner 
Riscos proxims Benzinera (300 metres) 

 
Elements urbans colindants Col·legi Sant Pere Claver 

Delegació Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social 
Institut Marino (200 metres) 
IES  
Comunitats de Propietaris 

Plantes del Edifici 5 plantes mes coberta 
 
Veure Plànol 1 en Annex 3 (Plànol de situació i emplaçament) 
 
L’estructura es de formigó amb un entramat de pilars regulars. L’alçada del 
edifici fins a la coberta es de 20,75 m. La coberta es practicable amb accés 
nomes al personal de manteniment. No te proteccions però si un cable de 
seguretat per a manteniments 
Te una sala de calderes i equips d’aire acondicionat. 

L’edifici te una paret mitjanera de separació amb el Col·legi Sant Pere Claver. 

La distribució interior del edifici, esta feta amb parets d’obra tal com queda 
reflexat als plànols del Annex 3. 

Considerem l’edifici com a varis sectors d’incendis, ja que tot i que l’escala 
esta protegida per portes EI2 60-C5, i les parets son EI-120, tot i que no es 
dispossa de vestibuls d’independencia. 
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Cada planta de l’establiment i les zones de risc especial constitueix un sector 
d’incendi. Aquestes zones de risc especial (sala de calderes, sala de màquines 
d’instal·lacions de climatització, local de comptadors d’electricitat, quadre elèctric 
general, etc.) tenen consideració de zones de risc especial baix. 
 
Les escales protegides que comuniquen totes les plantes de l’edifici (a 
excepció de la planta coberta, a la qual s’accedeix únicament des de la 
terrassa de la planta cinquena), constitueix un altre sector d’incendi 

Àrees de la instal·lació 
 

PLANTA SUP. m2 Ubicació 
Planta Baixa 204,03 Recepció, Clínica Dental, Us 

administratiu, magatzem 
Primera Planta 242,95 Consultes, sales d’espera 
Segona Planta 246,35 Consultes psiquiàtriques, sala 

d’espera 
Tercera Planta 243,77 Consultes Mèdiques i 

infermeria 
Quarta Planta 241,90 Consulta, Fundació Lluis 

Artigues 
Cinquena Planta 159,8 Us administratiu. Sala d’actes 
Coberta 20,40 Sala de calderes. Aire 

acondicionat 
 
Veure plànol 3 al 9. Distribució interior  
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1.5 Ocupació 
 
1.5.1 Plantilla.  
Personal propi: 75 treballadors. 
 
Departaments                                    Plantilla 
Gerència 1 
Administració 4 
Al·lèrgia 4 
Àrea de Comunicació 1 
Àrea de Recursos Humans 2 
Àrea Informàtica i Comunicacions 2 
Compres - Manteniment 1 
Comptabilitat i Facturació 4 
Clínica Dental 1 
CSMA Poble Sec 12 
Departament Recursos Comunitaris 7 
Direcció Tècnica 2 
Electromiogrames 2 
FLA 4 
Infermeria 4 
Infermeria SM 10 
PSI 14 
Salut Mental 1 
 
Zona                                  Aforament Màxim 
Planta Baixa 35 
Planta 1 46 
Planta 2 48 
Planta 3 62 
Planta 4 67 
Planta 5 61 
Total 319 
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Ocupació màxima considerada: 319 persones (cas mes desfavorable) 

Càlculs segons la taula 2.1 del DB-SI del CTE 

La activitat real i la experiència en les consultes actuals demostra que la 
ocupació màxima es del 80 %. La ocupació a les sales de instal·lacions es 
esporàdica, només per tasques de manteniment. 
 
Per el càlcul de la ocupació total a efectes de dimensionament de les vies de 
evacuació serà de 319 persones com a màxim, ja que l’ocupació real no 
supera la màxima teòrica de càlcul. 
 
1.5.2 Quadres de presencia en les diferents hores del día del personal i 
ocupants. 
 
Horari laboral: 
 

TORN HORARI JORNADA 
Mati  De 08,00 a 14,00 hores Dilluns / Divendres 
Tarda  De 14,00 a 20,00 hores Dilluns / Divendres 
Nit Nomes Neteja fins les 23,00 

hores 
Dilluns / Divendres 

Matí ------------- Dissabtes Diumenges / 
Festius 

Tarda ------------- Dissabtes Diumenges / 
Festius Dissabtes 

Nit ------------- Dissabtes Diumenges / 
Festius Dissabtes 
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Nombre d’usuaris habituals, en dies feiners, i per hores del dia.  

Horari Personal  Usuaris 

08,00 70 100 

09,00 76 200 

10,00 76 200 

11,00 76 200 

12,00 76 200 

13,00 76 200 

14,00 50 100 

15,00 60 80 

16,00 76 200 

17,00 76 200 

18,00 76 200 

19,00 76 200 

20,00 30 60 

21,00 2 0 

22,00 2 0 

23,00 2 0 

24,00 0 0 
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El Centre Mèdic te un servei de manteniment amb dues treballadors de la 
pròpia Fundació i un treballador extern de l’empresa Manteniment Ferroser, S.L. 
(amb un servei de 40 hores/mes) 

Hi ha un servei de neteja de l’empresa Externa Netalia, SCCL amb horari de 
08,00 a 20,00 hores i alguns dies fins les 23,00 hores. 

No hi ha servei de vigilància. 

 

1.5.3 Organigrama  
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1.6 Anàlisis del risc. 
 
1.6.1. Risc Intern 
 
Destacar que l’activitat definida en aquest PAU, es considera de Risc ALT, en 
base a la població existent, al ser vulnerable (salut mental, població infantil i 
edifici de més de 15 metres). Per portar a terme l’anàlisi del risc intern, s’ha 
avaluat la probabilitat i la severitat. 
 
Probabilitat: 

Categoria Probabilitat 
ALTA Mes de una vegada al any. 
MITJA Entre una vegada al any i una vegada cada 100 anys 
BAIXA Menys de una vegada cada 100 anys 

 
 
Severitat: 

Categoria Severitat  
ALTA Morts o perdues superiors a 100.000 € 
MITJA Lesions lleus o perdues entre 10.000 i 100.000  
BAIXA Només problemes operatius o pèrdues inferiors a 10.000 € 

 

Estimació del nivell del risc: 

  Probabilitat 
  ALTA MITJA BAIXA 

Se
ve
rit
at ALTA ALTA MITJA MITJA 

MITJA MITJA MITJA BAIXA 
BAIXA MITJA BAIXA BAIXA 

 

En conclusió la quantificació del risc se ha realitzat conforme a la activitat i el 
seu entorn i les persones que es troben al voltant de l’empresa. 
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1.6.1.1  Incendi 

El risc intern d’incendi es valora com a procedent de la pròpia instal·lació, del 
quadre elèctric, dels equips tècnics, d’algun component de la instal·lació 
elèctrica o d’algun equip instal·lat en el local, així com procedent d’algun 
descuit.  

Categoria Probabilitat Severitat Nivell de Risc 

Circuit elèctric Mitjana Baixa Baix 

Incidència amb equips tècnics Mitjana Baixa Baix 

Combustió de sòlids Mitjana Mitjana Mig 

 

Risc Probabilitat Severitat Nivell de 
Risc 

1.6.1.2. 
Explosió 

Instal·lació de gas 
 

Baixa Alta Mitja 

     
1.6.1.3. 
Fuita  

Fuita a la instal·lació de 
gas 

Baixa Alta Mitja 
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1.6.1.4.  Altres 

Els altres riscos interns que podrien donar-se s’avaluen en la taula següent. 

Tipus risc Activitat Situació Observacions Probabilitat Conseqüèn

cies /  

Danys 

Risc 

Desordre 
públic o 
violència 

Interior 
local 

Interior local Agressions entre 
persones 

 

Alta Mitjana ALT 

Terrorisme Interior 
local 

Interior local Col·locació 
explosió. 

Agressió 
química. 

Amenaça 
bomba. 

Baixa Alta MIG 

Robatoris 

Atraca- 

ment, símil 

Personal 
del local 

Personal del 
local 

Robatori amb 
violència, 

Intimidació, 
coaccions, i 
similars al 

interior del local. 

Mitjana Baixa BAIX 

Intrusió Sense 
activitat en 
el local 

Interior local Sist. detecció 
automàtica.Conne
xió central 
alarma 

Mitjana Baixa BAIX 

 
1.6.2. Risc laboral (referència limitada als riscos que puguin originar 
emergències). 
 

La inclusió del risc laboral en aquest PAU, vindrà determinada per la 
possibilitat de que el risc laboral provoqui l’activació del propi PAU, fet que es 
molt poc probable i que només es donaria en cas d’accident greu i/o múltiple. 
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L’avaluació de riscos ha estat realitzada per el Servei de Prevenció Alié 
PRL.S.A. 

Identificació i avaluació dels riscos del lloc de treball Risc 

Caiguda de persones al mateix nivell Tolerable 

Xocs contra objectes o persones Tolerable 

Contactes tèrmics. Cremades Baix 

Talls per objectes i eines Baix 

Incendis Tolerable 

Risc elèctric. Contacte directe o indirecte Baix 

Caiguda de objectes per manipulació Baix 

Exposició a productes químics. Productes de neteja. Baix 

Fatiga física Tolerable 

Fatiga mental Tolerable 

Caiguda diferent nivell  Baix 

Risc psicosocial Tolerable 

Desconfort per condicions ambientals Tolerable 

Sobreesforç i gestos dolents Tolerable 

Exposició a contaminants biològics (virus, fongs, bactèries, paràsits, 
insectes) 

Tolerable 
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1.6.3. Risc extern. 

El mapa de Protecció Civil de Catalunya, indica que: 
 

Tipo de Risc Observacions Nivell Risc 
Risc en el Transport 

Líneas ferrocarril No afecta es una línea de ferrocarrils 
de passatgers a 442 metres de 
distancia. 
 

Baix 

Estacions 
ferrocarril 
 

No afecta, la més propera està a 832 
metres 

Baix 

Túnels ferrocarril 
 

No procedeix  

Instal·lacions 
aeronàutiques 
 

No procedeix  

Risc químic en 
establiments 
industrials 

Te un establiment industrial que figura 
dintre del PLASEQCAT a 853 metres 
(MMPP Adif) i un altre de Risc Alt, la 
distancia es de 2 km (els dos dintre 
de la Autoritat Portuaria). El centre 
mèdic queda fora del perímetre de les 
instal·lacions i de la zona d’intervenció, 
però queda dintre de la zona d’alerta 
màxima. 

Mitja 
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Tipo de Risc Observacions Nivell Risc 
Risc transport 
mercaderies 
perilloses 

El centre està a una distancia de 395 
metres, del risc de transport de 
mercaderies perilloses – risc mitja 
(Transcat) En quant al transport viari 
de mercaderies perilloses queda a 3,5 
km de distancia 

Baix 

Risc químic als 
conductes de 
matèries perilloses 

Al municipi on està l’empresa li afecta 
un oleoducte i un gasoducte operatiu 

Baix 

Risc Nuclear No procedeix  
Risc Radiològic Li afecta al estar en un municipi amb 

instal·lacions radioactives, encara que el 
municipi conta amb vigilància 
radioactiva. També està dintre de la 
zona de altres afectacions (Municipis 
que dins el seu territori disposen 
d'alguna instal·lació nuclear, diferent a 
una central nuclear i municipis amb 
grans ports o aeroports amb un flux 
significant de mercaderies radioactives.) 

Baix- Mitjà 

Risc Contaminació 
marina 

El municipi de Barcelona està afectat 
en cas de contaminació marina. 
Vulnerabilitat màxima 4 (Nivell qualitatiu 
de vulnerabilitat 1-5, on el valor 5 
representa el valor major de 
vulnerabilitat). 
Perill màxim 3 (Nivell qualitatiu de perill 
1 - 4. On el valor 4 representa el 
valor major de perill.) 
Risc Total 4 (Valor qualitatiu de risc 1 
- 4, resultat de la matriu de combinació 
de perill i vulnerabilitat. El valor 4 
representa el major valor de risc). 
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Tipo de Risc Observacions Nivell Risc 
Risc Inundacions El establiment es troba a escassos 

metres de una zona potencialment 
inundables segons criteris geomorfològics 

Baix- Mitjà 

Risc Incendis 
forestals 

Està a dintre del area de perill i 
vulnerabilitat de risc d’incendis forestals.  
La vulnerabilitat es molt alta. 
Es un municipi obligat a elaborar un 
PAM. 

Baix - Mitja 

Risc Nevadas El centre es troba a 218 metres de 
distancia d’una subestació elèctrica i 
que es crítica en cas de nevades. I a 216 
metres d una via prioritzada (vies en les 
quals es prioritzen les actuacions de 
recuperació de la normalitat en cas de 
nevada: retirada de la neu i similar). 

Molt baix 

Risc Sísmic  Municipi amb intensitat sísmica màxima 
prevista en un període de retorn de 
500 anys (escala MSK). La vulnerabilitat 
queda referida a afectació a edificis per 
a la intensitat màxima prevista anterior. 

Baix 

Risc Allaus No procedeix  
 
1.6.4. Avaluació de les condicions d’evacuació. 
 
Respecte a les condicions de evacuació del centre, existeixen vies d’evacuació 
suficients en nombre i tamany per evacuar la mateixa segons l’ocupació 
descrita al punt 1.5. d’aquest document. 
 
Per l’evacuació de l’edifici es consideren les dues sortides practicables que té 
al carrer, es a dir, la que dóna al carrer Vila i Vilà i la que dóna al carrer 
Puig i Xoriguer.  

També es calcula la capacitat de l’escala interior de cara a evacuar els pisos 
superiors. 
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Càlculs segons la taula 4.1 i 4.2 del DB-SI del CTE 

Sortides 
edifici 

Situació Mida Capacitat 

Màxima 

Persones a 
evacuar 

Avaluació 

Sortida  1 Façana carrer 
Vila i Vilà 

1,40 m 0,80 159 Compleix 
norma 

Sortida  2 Façana carrer 
Puig i Xoriguer  

1,40 m 0,80 160 Compleix 
norma 

Escala 
interior 
planta 1ª  

Recorregut 
descendent fins 
a planta baixa 

1,10 m 0,80 258 Compleix 
norma 

 
Els recorreguts d’evacuació s’indiquen en els plànols del 3 al 9 de cada 
planta del Annex 3. 

No hi ha cap recorregut d’evacuació fins a una sortida del edifici de més de 
50 m. No hi ha cap recorregut d’evacuació des del seu origen fins a algun 
punt des del qual existeixin almenys dos recorreguts alternatius que excedeixin 
dels 25 m. 

 
1.6.5. Avaluació de les condicions de confinament. 
 
Serà necessari el confinament dels treballadors dintre de les instal·lacions del 
Centre Mèdic a les oficines de la Planta Baixa i a no sortir fins que les 
autoritats ho decideixen, quan qualsevol circumstància de risc extern faci més 
segur el confinament que l’evacuació, entre aquestes circumstancies destacaríem 
les següents: 
 

 Per la formació d’un núvol tòxic. 
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 Per un incendi en un edifici pròxim (fums). 

 Quan ho decideixin les autoritats. 

Paralelament, hi ha zones de confirnament a cada planta. Veure recintes de 
confinament als plànols del 10 al 16 de l’Annex 3. 

1.6.6. Diagrama de persones por zones. 

ZONES                                          Persones 
Gerència 1 
Administració 4 
Al·lèrgia 4 
Àrea de Comunicació 1 
Àrea de Recursos Humans 2 
Àrea Informàtica i Comunicacions 2 
Comptabilitat i Facturació 4 
Clínica Dental 1 
CSMA Poble Sec 12 
Departament Recursos Comunitaris 7 
Direcció Tècnica 2 
Electromiogrames 2 
FLA 4 
Infermeria 4 
Infermeria SM 10 
PSI 14 
Salut Mental 1 
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1.7 Plànols. 
 
 

Nº plànol Descripció 

1 Situació i Emplaçament, situació hidrants, punt de 
reunió i de trobada equips d’emergència. 

2 Riscos externs de municipi on es troba l’activitat 

3 - 9 Plànols de les instal·lacions amb els mitjans i àrees 
on es realitza l’activitat. Plantes baixa a coberta. 

10-16 Zones de confinament. 
 

16 Zona de Risc Planta Coberta 

 
1.7.1 Zones de riscos.  

Veure plànol 16 del Annex 3. 

1.7.2 Zones vulnerables. 

No procedeix 

1.7.3. Plànols de les instal·lacions i àrees on es realitza la activitat. 

Veure plànols del 3 al 9 del Annex 3. 

1.7.4. Identificació del control (clau de pas) de los subministres basics (agua, 
gas, electricitat). 

Veure plànol 10 del Annex 3. 
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Document 2. Inventari i descripció dels medis 
i mesures d’autoprotecció 
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Document 2: Inventari i descripció dels medis i mesures 
d’autoprotecció. 

Es recull en els següents apartats els mitjans i mesures d’autoprotecció 
disponibles en el centre de treball per fer front a una situació potencial 
d’emergència. 

Obligacions segons Decret 82/2010 

Mitjans humans: 

Equip de primera intervenció: (EPI): Obligatori 

Equip de segona intervenció: (ESI): Voluntari 

Mitjans materials 

D= Departament de seguretat / Director de Seguretat: Voluntari 
V= Vigilants de seguretat:      Voluntari 
S= Sistema de videovigilància:     Voluntari 
C= Connexió a una central receptora d’alarmes   Voluntari 
 
Mitjans sanitaris 
 
Les instal·lacions incloses dins l’àmbit d’aplicació del Decret s’han de dotar, 
com a mínim, dels mitjans que consten a la taula 1, del Decret, llevat que es 
garanteixi un temps d’arribada màxim de cinc minuts per als serveis públics 
d’emergències mèdiques. Aquest temps d’arribada ha de ser certificat pels 
serveis públics. Per la activitat del centre i per la capacitació del personal 
intern i la resposta dels medis extern, es el cas del Decret. 
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2.1 Mitjans materials disponibles. 
 
Els plànols del 10 al 16 del Annex 3 representen els diferents mitjans 
disponibles. 

Sectorització 

Planta Sector d’incendi Superfície m2 

Planta Baixa 1 204,03 

Planta Primera 2 242,95 

Planta Segona 3 246,35 

Planta Tercera 4 243,77 

Planta Quarta 5 241,90 

Planta Cinquena 6 159,80 

Planta Coberta 7 20,40 

 

La configuració de l’edifici, es d’un sector d’incendi per planta, però per les 
dimensions de l’edifici. Es consideraria adequat un sector únic d’incendis. 

Instal·lacions de detecció 
 
De incendis 
 
Num. Ubicació Zona 
1 Sala calderes 1 
 
La ubicació està grafiada en els plànols del annexa 3. no existeixen més 
instal·lacions de detecció. 
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L’empresa conta amb detectors volumètrics d’infrarojos i càmeres d’infrarojos 
d’activació automàtica. Hi ha una central d’alarmes única per incendi i per 
intrusió connectada. 
 

Instal·lacions d’extinció d’incendis 

Exterior: 
 

Nº Hidrant Tipus Situació 
1 Hidrant exterior C/ Vila i Vilà Nº ..16.. 
2 Hidrant exterior C/ Vila i Vilà, Nº 51 
3 Hidrant exterior Passeig de Montjuic Nº 35 
4 Hidrant exterior Passeig de Josep Carner 

Nº33 
 
En el plànol 1 del Annex 3, surt la situació dels hidrants. 
 
Extintors manuals d’incendis i Boques d’Incendis Equipades. 

Interior: 
 

Nº  BIES Tipus  Situació 
2 25mm Cinquena 
2 25mm Quarta 
3 25mm Tercera 
1 25mm Segona 
1 25mm Primera 
1 25mm Planta Baixa 

 
Nº Extintors Tipus  Situació Planta  

1 Pols ABC - 6kg Coberta 
1 CO2 – 6kg Coberta 
3 Pols ABC - 6kg Cinquena 
1 CO2 – 6kg Cinquena 



PLÀ DE AUTOPROTECCIÓ DECRET 82/2010 – FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PERE CLAVER  

 

29 

3 Pols ABC - 6kg Quarta 
1 CO2 – 6kg Quarta 
3 Pols ABC - 6kg Tercera 
1 CO2 – 6kg Tercera 

Nº Extintors Tipus  Situació Planta  
1 Pols ABC - 6kg Segona 
1 CO2 – 6kg Segona 
2 Pols ABC - 6kg Primera 
4 Pols ABC - 6kg Planta Baixa 

 
Infermeria 
 
Al ser un centre de assistència Sanitaria si existeixen medis instal·lats de 
infermeria. Es disposa de una farmaciola equipada que es troba a la planta 
baixa, tercera i quarta. 

Senyalització d’emergències 

L’empresa conta amb senyalització de les diferents sortides i de il·luminació 
d’emergència en els recorreguts. Es troben senyalitzats els recorreguts, els 
extintors i les Bies. Hi ha plànols d’evacuació a totes les plantes. 
 
Sistemes interns d’avís. Sistemes generals 

Situació Polsadors 
d’alarma 

Megafonia Telèfon 
extern 

Intèrfon 
interior 

Planta Baixa 1 SI SI NO 

Planta primera 1 SI SI NO 

Planta segona 1 SI SI NO 

Planta tercera 2 SI SI NO 

Planta quarta 2 SI SI NO 
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Planta cinquena 2 SI SI NO 

Planta coberta 1 NO NO NO 

 

Radiotransmissions i comunicacions 

No es disposa de cap tipus específic d’aparells de transmissió i comunicació, 
tret de la telefonia mòbil dels empleats i usuaris del local. 
 

2.2 Mitjans humans disponibles. 
 
L’organigrama jeràrquic del centre, la plantilla i la tipologia de la mateixa 
s’indiquen als apartats 1.5.3 anteriors. El personal del centre no ha rebut cap 
tipus de formació ni preparació per emergències El Centre Mèdic disposa dels 
següents mitjans humans, on es distingeixen dues franges horàries: 

Franja A: Matí de 08,00 a 14,00 hores 
Franja B: Tarda de 14,00 a 20,00 hores 
 

DIRECTOR DEL PLÀ 

FRANJA A i B 

Noms i Cognoms Telèfon 

 Jose Manuel Barbero 129 

 

CAP D’EMERGÈNCIA I 
D’INTERVENCIÓ 

FRANJA A i B 

Noms i Cognoms Telèfon 

 Pepa Picas 172 

Suplents 

1r Mariona Amorós 133 

2n Marta Garcia 142 

3r J. Allué  
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EQUIP D’EMERGÈNCIA (Planta 
Baixa i Planta Primera) 

FRANJA A 

Noms i Cognoms Telèfon 

 Laudina Tranche 134 

 Irene López 117 

 David Llongueres 159 

Suplents 

1r Míriam Rodríguez 109 

2n Elena Garcia 100 

 

EQUIP D’EMERGÈNCIA 
(Planta Baixa i Planta 

Primera) FRANJA B 

Noms i Cognoms Telèfon 

 Mª Huertas Pérez 109 

 María Jiménez 137 

 David Llongueres 159 

 Núria Martínez 309 

Suplents 

1r Concha Querol 135 

 

EQUIP D’EMERGENCIA 2 

(Planta Segona i Planta 
Tercera) FRANJA A 

Noms i Cognoms Telèfon 

 Concha Calvo 230 

 Elena Montaña 201 

 Ignacio Nicolás 211 

 Anna Oriol 205 

Suplents 

1r Santiago Surís 201/203 

2n Marta Bolós 202 

 



PLÀ DE AUTOPROTECCIÓ DECRET 82/2010 – FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PERE CLAVER  

 

32 

EQUIP D’EMERGENCIA 2 

(Planta Segona i Planta 
Tercera) FRANJA B 

Noms i Cognoms Telèfon 

 Concha Calvo 230 

 Anna Oriol 205 

 Víctor Guasch 207 

 Laura Lopez 304 

Suplents 

1r Yolanda Elvira 309 

2n Laura López 304 

 

EQUIP D’EMERGÈNCIA 3 
(Planta Quarta i Planta 

Cinquena) FRANJA A 

Noms i Cognoms Telèfon 

 J.M. Barbero 129 

 Gema Calvo 190 

 Alex Jiménez 181 

 Jordi Allué 406 

Suplents 

1r Elisabeth Juan 181 

 

EQUIP D’EMERGÈNCIA 3 
(Planta Quarta i Planta 

Cinquena) FRANJA B 

Noms i Cognoms Telèfon 

 J.M. Barbero  129 

 Gema Calvo 141 

 Jordi Allué 406 

 Raúl Morales 114 

Suplents 

1r Elisabeth Juan 181 
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EQUIP DE PRIMERS AUXILIS 

FRANGES A i B 

Noms i Cognoms Telèfon 

 Albert Martínez 135 

 Laura López 304 

 Berta Ferrer 102 

 Núria Sánchez 107 

Suplents Noms i Cognoms  

1r Anna Terradas 203 

2n Ana Costa 208 

 

EQUIP  DE COMUNICACIÓ i 
CENTRE DE CONTROL 

FRANJA A i B 

Noms i Cognoms Telèfon 

 César Fernández 181 

 Concha Querol 135 

Suplents Noms i Cognoms  

1r Montse Canut 135 

2n  Joaquim Corral 407 

 

2.3 Mesures correctores de risc i d’autoprotecció. 
 

MESURES CORRECTORES DE RISC I  
D´AUTOPROTECCIÓ 

PRIORITAT 

S’ha de formar al personal per capacitar-lo en les 
funcions designades. 

Alta 

Designació formal dels membres dels equips 
d’emergències i formació dels ESIS específica 

Alta 

Necessari simulacre per comprovar efectivitat de la 
implantació 

Alta 

Realitzar la coordinació d’emergències documental amb 
les empreses externes i colindants. 

Alta 
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2.4 Planols.  

NÚMERO DEL PLANOL Descripció 
3 Instal·lacions proteccions contra incendis, 

recorreguts d’evacuació Planta baixa 
4 Instal·lacions proteccions contra incendis, 

recorreguts d’evacuació Planta 1ª 
5 Instal·lacions proteccions contra incendis, 

recorreguts d’evacuació Planta 2ª 
6 Instal·lacions proteccions contra incendis, 

recorreguts d’evacuació Planta 3ª 
7 Instal·lacions proteccions contra incendis, 

recorreguts d’evacuació Planta 4ª 
8 Instal·lacions proteccions contra incendis, 

recorreguts d’evacuació Planta 5ª 
9 Instal·lacions proteccions contra incendis, 

recorreguts d’evacuació Planta Coberta 
10 Sectorització. Situació instal·lacions de subministre – 

Planta Baixa 
11 Sectorització. Situació instal·lacions de subministre – 

Planta Primera 
12 Sectorització. Situació instal·lacions de subministre – 

Planta Segona 
13 Sectorització. Situació instal·lacions de subministre – 

Planta Tercera 
14 Sectorització. Situació instal·lacions de subministre – 

Planta Quarta 
15 Sectorització. Situació instal·lacions de subministre – 

Planta Quinta 
16 Sectorització. Situació instal·lacions de subministre – 

Planta Coberta 
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2.4.1 Sectorizació  
Veure plànols del 10 al 16 del Annex III 
 
2.4.2 Instal·lacions de detecció, de extinció d’incendis i d’extracció de fums. 
Veure planol 16 del Annex III 
 
2.4.3 Senyalització d’emergències i sistemes interns d’avis. 
Veure plànols del 3 al 9 del Annex III 
 
2.4.4 Vies d’evacuació. 
Veure plànols del 3 al 9 del Annex III 
 
2.4.5 Àrees de confinament. 
Veure plànols del 10 al 16 del Annex III 
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Document 3: Manual d’Actuació 
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Document 3: Manual d’actuació. 

 
3.1 Objecte 
 
El objectiu d’aquest tercer document del PAU, es proposar les mesures i 
actuacions que s’han de fer en cas d’activació de l’emergència, es a dir, que 
es farà, qui ho farà, quan es farà,  com i on es farà. 

 
Identificació i classificació de les emergències. 
 
Conat d’emergència: situació que pot ser dominada i controlada de forma 
simple per el personal i medis de l’activitat. Les seves conseqüències son 
inapreciables. La recuperació a la activitat normal es immediata.  
 

 Petits incendis. Que es solucionen amb medis propis 
 Cremades i intoxicacions lleus que afectin a una persona. 

 
Emergència parcial: situació que per esser controlada i dominada requereix 
l’actuació dels equips d’emergència de l’activitat. Els efectes d’aquesta 
emergència queden limitats a un sector de l’activitat i no hi ha afectació a 
terceres persones. Pot esser necessària l’evacuació parcial de la activitat i pot 
haver algú afectat. 
 

 Cremades i intoxicacions que afectin a un grup de persones. 
 Accident traumàtic a varies persones. 
 Incendi no controlable de forma immediata amb evacuació d’una zona i 

alerta als medis externs. 
 
• Emergència general: situació que precisa de l’actuació de tots els equips de 
emergència de la activitat i ajuda dels medis d’emergència externs. Pot esser 
necessària l’evacuació de totes les persones de l’activitat. 
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 Morts i ferits greus. 
 Incendi de greus conseqüències  
 Accident químic. 

 
En funció del tipo de risc 
 
 

RISCOS INTERNS 
INCENDI 
DEFINICIÓ ACTUACIONS 
Tipologia d’emergència provocada 
per un foc descontrolat. 
 

ACTUACIONS 
Depenent del seu origen i 
característiques, així com del seu 
desenvolupament, es condiciona el 
tipus de situacio, com el tipus de 
resposta. Donar l’alerta d’incendis. 
Evacuar si s’escau 

EXPLOSIO 
DEFINICIO ACTUACIONS 
Tipologia d’emergència produïda 
com a conseqüència de produir-se 
una explosió a qualsevol recinte dins 
de l’edifici. 

ACTUACIONS 
Avis a tot el personal i donar l’alerta. 
Evacuar. 

FUITA 
DEFINICIO ACTUACIONS 
Tipologia d’emergència produïda 
com a conseqüència de produir-se un 
a la instal·lació del gas. 
 

ACTUACIONS 
Donar l’alerta i avis a tot el personal. 
Evacuar si s’escau. 

ALTRES 
DEFINICIO ACTUACIONS 
Qualsevol altre circumstancia que 
pugui activar el PAU 
 

ACTUACIONS 
Donar l’alerta i avis a tot el personal. 
Evacuar si s’escau. Actuar segons el 
risc. 
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RISCOS EXTERNS 
Risc Químic en establiments industrials 
DEFINICIO ACTUACIONS 
Tipología d’emergència provocada 
per un vessament de substàncies 
perilloses contaminants de un 
establiment industrial. 

ACTUACIONS 
Donar l’alerta i avis a tot el personal 
i seguir instruccions de Protecció Civil. 

Risc en el Transport 
DEFINICIO ACTUACIONS 
Tipologia d’emergència provocada 
per un accident d’un vehicle de 
mercaderies perilloses. 

ACTUACIONS 
Donar l’alerta i avis a tot el personal 
i seguir instruccions de Protecció Civil. 

Risc Químic als conductes de matèries perilloses 
DEFINICIO ACTUACIONS 
Tipología d’emergència provocada 
per un vessament / explosió / incendi 
dels conductes de materies perilloses.  

ACTUACIONS 
Donar l’alerta i avis a tot el personal 
i seguir instruccions de Protecció Civil. 

Risc Radiològic 
DEFINICIO ACTUACIONS 
Tipologia d’emergència provocada 
per una fuita de radiacions 
radioactives procedents d’instal·lacions 
properes. Segons el mapa de riscos 
de protecció civil, l’edifici està afectat 
per aquest risc. 

ACTUACIONS 
Donar l’alerta i avis a tot el personal 
i seguir instruccions de Protecció Civil. 

Risc Contaminació marina 
DEFINICIO ACTUACIONS 
Tipologia d’emergència provocada per 
una Vulnerabilitat màx 4 i un Perill 
màx 3. 

ACTUACIONS 
Donar l’alerta i avis a tot el personal 
i seguir instruccions de Protecció Civil. 
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Risc Inundacions 
DEFINICIO ACTUACIONS 
Tipologia d’emergència provocada per 
l’apropament d’una zona potencialment 
inundable. 

ACTUACIONS 
Donar l’alerta i avis a tot el personal 
i seguir instruccions de Protecció Civil. 

Risc Incendis Forestals 
Tipologia d’emergència provocada 
Per un incendi forestal. 

ACTUACIONS 
Donar l’alerta i avis a tot el personal 
i seguir instruccions de Protecció Civil. 

Risc Nevades 
Tipologia d’emergència provocada 
per nevades esporàdiques en 
temporada d’hiverm 

ACTUACIONS 
Donar l’alerta i avis a tot el personal 
i seguir instruccions de Protecció Civil. 

Risc Sísmic 
Tipologia d’emergència provocada 
per un moviment sísmic. 
 

ACTUACIONS 
Donar l’alerta i avis a tot el personal 
i seguir instruccions de Protecció Civil. 

 

En funció de la ocupació i dels mitjans humans 
 
En el apartat 2.2 es determinen el medis humans dividits en funció de: 
 
Franja A: Matí de 08,00 a 14,00 hores 
Franja B: Tarda de 14,00 a 20,00 hores 
 
En funció de la ocupació i dels medis humans en aquesta empresa hi ha dos 
situacions: 
 
Ocupació normal en horari de treball 
 

TORN HORARI JORNADA 
Mati / Tarda De 08,00 a 20,00 hores Dilluns / Divendres 
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Sense Ocupació: (Nits, cap de setmana, festius i vacances) 
 

TORN HORARI JORNADA 
Nit ------------- Dilluns / Divendres 
Mati / Tarda ------------- Dissabtes 
Nit ------------- Dissabtes 
Matí / Tarda ------------- Diumenges 
Nit ------------- Diumenges 
                  
3.3 Equips d’emergència. 
 
Per la dimensió de l’edifici, el tipus de riscos, i el nombre de persones 
disponibles, s’organitzaràn equips de primera intervenció, de primers auxilis per 
cada planta, i un de comunicació i centre de control per totes les plantes. 

 

 

 



PLÀ DE AUTOPROTECCIÓ DECRET 82/2010 – FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PERE CLAVER  

 

42 

El personal del centre no ha rebut cap tipus de formació ni preparació per 
emergències El Centre Mèdic disposa dels següents mitjans humans, on es 
distingeixen dues franges horàries: 

Franja A: Matí de 08,00 a 14,00 hores 
Franja B: Tarda de 14,00 a 20,00 hores 
 

DIRECTOR DEL PLÀ 

FRANJA A i B 

Noms i Cognoms Telèfon 

 Josep Manel Barbero 129 

 

CAP D’EMERGÈNCIA i CAP 
D’INTERVENCIÓ 

FRANJA A i B 

Noms i Cognoms Telèfon 

 Pepa Picas 172 

Suplents 

1r Mariona Amorós 133 

2n Marta Garcia 142 

3r J. Allué  

 

EQUIP D’EMERGÈNCIA (Planta 
Baixa i Planta Primera) 

FRANJA A 

Noms i Cognoms Telèfon 

 Laudina Tranche 134 

 Irene López 117 

 David Llongueres 159 

Suplents 

1r Míriam Rodríguez 109 

2n Elena Garcia 100 

 

 

 

 

 



PLÀ DE AUTOPROTECCIÓ DECRET 82/2010 – FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PERE CLAVER  

 

43 

EQUIP D’EMERGÈNCIA 
(Planta Baixa i Planta 

Primera) FRANJA B 

Noms i Cognoms Telèfon 

 Mª Huertas Pérez 109 

 María Jiménez 137 

 David Llongueres 159 

 Núria Martínez 309 

Suplents 

1r Concha Querol 135 

 

EQUIP D’EMERGENCIA 2 

(Planta Segona i Planta 
Tercera) FRANJA A 

Noms i Cognoms Telèfon 

 Concha Calvo 230 

 Elena Montaña 201 

 Ignacio Nicolás 211 

 Anna Oriol 205 

Suplents 

1r Santiago Surís 201/203 

2n Marta Bolós 202 

 

EQUIP D’EMERGENCIA 2 

(Planta Segona i Planta 
Tercera) FRANJA B 

Noms i Cognoms Telèfon 

 Concha Calvo 230 

 Anna Oriol 205 

 Víctor Guasch 207 

 Laura Lopez 304 

Suplents 

1r Yolanda Elvira 309 

2n Laura López 304 
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EQUIP D’EMERGÈNCIA 3 
(Planta Quarta i Planta 

Cinquena) FRANJA A 

Noms i Cognoms Telèfon 

 J.M. Barbero 129 

 Gema Calvo 190 

 Alex Jiménez 181 

 Jordi Allué 406 

Suplents 

1r Elisabeth Juan 181 

 

EQUIP D’EMERGÈNCIA 3 
(Planta Quarta i Planta 

Cinquena) FRANJA B 

Noms i Cognoms Telèfon 

 J.M. Barbero  129 

 Gema Calvo 141 

 Jordi Allué 406 

 Raúl Morales 114 

Suplents 

1r Elisabeth Juan 181 

 

EQUIP DE PRIMERS AUXILIS 

FRANGES A i B 

Noms i Cognoms Telèfon 

 Albert Martínez 135 

 Laura López 304 

 Berta Ferrer 102 

 Núria Sánchez 107 

Suplents Noms i Cognoms  

1r Anna Terradas 203 

2n Ana Costa 208 
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EQUIP  DE COMUNICACIÓ i 
CENTRE DE CONTROL 

FRANJA A i B 

Noms i Cognoms Telèfon 

 César Fernández 181 

 Concha Querol 135 

Suplents Noms i Cognoms  

1r Montse Canut 135 

2n  Joaquim Corral 407 
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3.4 Accions a realitzar (per cada risc). 
 
Es desenvolupen les accions específiques per cada risc 

 
3.4.1 Detecció i alerta. 
3.4.2 Comunicacions i alarma. 
3.4.3 Intervenció. 
3.4.4 Evacuació. 
3.4.5 Confinament. 
3.4.6 Prestació de les primeres ajudes. 

 
Els desenvolupen els riscos principals, (la resta seguirà el mateix procés) son: 
 

o Incendi 
o Explosió 
o Fuita 
o Altres 

 
INCENDI: 
 
Detecció i alerta – INCENDI 
 
Si la alerta es detecta per una persona, aquesta persona donarà l’alerta i 
activarà un polsador. 
 
Comunicacions i alarma - INCENDI 
 
La persona que rebi l’alerta trucara al 112 i al centre municipal de recepció 
d’alarmes. La mateixa persona trucarà al responsable del centre / cap de 
l’emergència. L’alerta la donará el personal propi del centre o un usuari que 
es trobi en aquell moment. 
 
Intervenció – INCENDI 
L’equip d’intervenció actuarà tal i com té descrit en la fitxa d’actuació, en 
funció del tipus d’emergència i seguint les ordres del cap de l’emergència. 
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Per a la intevenció s’utilitzaran els mitjans disponibles en el centre, a la 
espera de l’ajuda exterior. 
 
Evacuació - INCENDI 
 
Es procedirà a l’evacuació del centre, si s’escau, seguint les ordres del cap 
de l’emergència. 
L’evacuació es realitzarà pels recorreguts indicats en els plànols. 
Es conduirà tot el personal fins al punt de concentració exterior (Veure Planol 
1 Annex 3), on es farà el recompte de persones.  
 

JARDINS SANT BENET 
 
En el cas dels usuaris que es troben a la zona de atenció de salut mental, 
el operari responsable del usuari es quedará al carrec d´ell fins que vinguin a 
avisar-lo per la evacuació. 
 
Confinament - INCENDI 
 
No procedeix 
 
Prestació de primeres ajudes - INCENDI 
 
La prestació de primeres ajudes en cas d’emergència la realitzarà l’equip de 
primers auxilis. La entitat te personal capacitat per les actuacions, amb els 
mitjans disponibles al local, a l’espera de l’ajuda externa. Veure planol 1 
annexe 3. 
 
EXPLOSIÓ 
 
Detecció i alerta – EXPLOSIÓ 
 
Si la alerta es detecta per una persona, aquesta persona donarà l’alerta i 
activarà un polsador. 



PLÀ DE AUTOPROTECCIÓ DECRET 82/2010 – FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PERE CLAVER  

 

48 

Comunicacions i alarma - EXPLOSIÓ 
 
La persona que rebi l’alerta trucarà al 112 i al al centre municipal de recepció 
d’alarmes. 
La mateixa persona trucarà al responsable del centre / cap de l’emergència. 
L’alerta la donará el personal propi del centre o un usuari que es trobi en 
aquell moment. 
 
Intervenció - EXPLOSIÓ 
 
L’equip d’intervenció actuarà tal i com té descrit en la fitxa d’actuació, en 
funció del tipus d’emergència i seguint les ordres del cap de l’emergència. 
Per a la intevenció s’utilitzaran els mitjans disponibles en el centre, a la 
espera de l’ajuda exterior. 
 
Evacuació – EXPLOSIÓ 
 
Es procedirà a l’evacuació del centre, si s’escau, seguint les ordres del cap 
de l’emergència. 
L’evacuació es realitzarà pels recorreguts indicats en els plànols. 
Es conduirà tot el personal fins al punt de concentració exterior (Veure Planol 
1 Annex 3), on es farà el recompte de persones. 
 

JARDINS SANT BENET 
 
En el cas dels usuaris que es troben a la zona de atenció de salut mental, 
el operari responsable del usuari es quedará al carrec d´ell fins que vinguin a 
avisar-lo per la evacuació. 
 
Confinament - EXPLOSIÓ 
 
No procedeix 
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Prestació de primeres ajudes - EXPLOSIÓ 
 
La prestació de primeres ajudes en cas d’emergència la realitzarà l’equip de 
primers auxilis. La entitat te personal capacitat per les actuacions, a l’espera 
de l’ajuda externa. Veure planol 1 annexe 3. 
 
FUITA. 
 
Detecció i alerta - FUITA 
 
Si la alerta es detecta per una persona, aquesta persona donarà l’alerta i 
activarà un polsador. 
La persona que detecti l’amenaça, si aquesta es via trucada,tindrà de prendre 
especial atenció amb els detalls per comunicar-los amb els cossos i forces de 
seguretat. Veure fitxa actuació. 
 
Comunicacions i alarma - FUITA 
 
La persona que rebi l’alerta trucara al 112 i al al centre municipal de recepció 
d’alarmes. 
La mateixa persona trucarà al responsable del centre / cap de l’emergència. 
L’alerta la donará el personal propi del centre o un usuari que es trobi en 
aquell moment. 
 
Intervenció - FUITA 
 
L’equip d’intervenció actuara tal i com té descrit en la fitxa d’actuació, en 
funció del tipus d’emergència i seguint les ordres del cap de l’emergència. 
Per a la intevenció s’utilitzaran els mitjans disponibles en el centre, a la 
espera de l’ajuda exterior. 
 
Evacuació - FUITA 
 
Es procedirà a l’evacuació del centre, si s’escau, seguint les ordres del cap 
de l’emergència. 
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L’evacuació es realitzarà pels recorreguts indicats en els plànols. 
Es conduirà tot el personal fins al punt de concentració exterior (Veure Planol 
1 Annex 3), on es farà el recompte de persones. 
 

JARDINS SANT BENET 
 
En el cas dels usuaris que es troben a la zona de atenció de salut mental, 
el operari responsable del usuari es quedará al carrec d´ell fins que vinguin a 
avisar-lo per la evacuació. 
 
Confinament - FUITA 
 
No procedeix 
 
Prestació de primeres ajudes - FUITA 
 
La prestació de primeres ajudes en cas d’emergència la realitzarà l’equip de 
primers auxilis. La entitat te personal capacitat per les actuacions. 
 
ALTRES 
 
Detecció i alerta - ALTRES 
 
Si la alerta es detecta per una persona, aquesta persona donarà l’alerta i 
activarà un polsador. 
La persona que detecti l’amenaça, si aquesta es via trucada,tindrà de prendre 
especial atenció amb els detalls per comunicar-los amb els cossos i forces de 
seguretat. Veure fitxa actuació. 
 
Comunicacions i alarma - ALTRES 
 
La persona que rebi l’alerta trucara al 112 i al al centre municipal de recepció 
d’alarmes. 
La mateixa persona trucarà al responsable del centre / cap de l’emergència. 
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L’alerta la donará el personal propi del centre o un usuari que es trobi en 
aquell moment. 
 
Intervenció - ALTRES 
 
L’equip d’intervenció actuara tal i com té descrit en la fitxa d’actuació, en 
funció del tipus d’emergència i seguint les ordres del cap de l’emergència. 
Per a la intevenció s’utilitzaran els mitjans disponibles en el centre, a la 
espera de l’ajuda exterior. 
 
Evacuació - ALTRES 
 
Es procedirà a l’evacuació del centre, si s’escau, seguint les ordres del cap 
de l’emergència. 
L’evacuació es realitzarà pels recorreguts indicats en els plànols. 
Es conduirà tot el personal fins al punt de concentració exterior (Veure Planol 
1 Annex 3), on es farà el recompte de persones. 
 

JARDINS SANT BENET 
 
En el cas dels usuaris que es troben a la zona de atenció de salut mental, 
el operari responsable del usuari es quedará al carrec d´ell fins que vinguin a 
avisar-lo per la evacuació. 
 
Confinament - ALTRES 
 
En cas de confinament es procedirà al confinament de totes les persones del 
centre en l’espai que ofereix més garanties de seguretat, que és la zona de 
oficines de la planta baixa ,per capacitat i ubicació. 
En cas de no poder accedir, cada planta te un lloc de confinament que es 
troba senyalitzat a cada un dels planols. 
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Prestació de primeres ajudes – ALTRES 
 
La prestació de primeres ajudes en cas d’emergència la realitzarà l’equip de 
primers auxilis. La entitat te personal capacitat per les actuacions. 
 
 
RISCOS EXTERNS 
 
Detecció i alerta – RISCOS EXTERNS 
 
Si la alerta es detecta per una persona, aquesta persona donarà l’alerta i 
activarà un polsador. 
 
Comunicacions i alarma - RISCOS EXTERNS 
 
La persona que rebi l’alerta trucara al 112 i al centre municipal de recepció 
d’alarmes (policia municipal). Tambè es pot donat el cas contrari i esser 
l’empresa avisada per el CECAT o el CRA. 
 
Intervenció - RISCOS EXTERNS 
 
Seguint les instrucciones de Proteccio Civil en funcio del risc es procedirà a 
confirnar o evacuar, que seran cominicades per el Cap de Emergencia 
 
Evacuació - RISCOS EXTERNS 
 
Seguint les instrucciones de Proteccio Civil en funcio del risc es procedirà a 
confirnar o evacuar, que seran cominicades per el Cap de Emergencia 
En cas de evacuacio, Es conduirà tot el personal fins al punt de concentració 
exterior (Veure Planol 1 Annex 3), on es farà el recompte de persones. 
 

JARDINS SANT BENET 
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Confinament - RISCOS EXTERNS 
 
Seguint les instrucciones de Proteccio Civil en funcio del risc es procedirà a 
confirnar o evacuar, que seran comunicades per el Cap de Emergencia 
En cas de confinament es procedirà al confinament de totes les persones del 
centre en l’espai que ofereix més garanties de seguretat, que és la zona de 
oficines de la planta baixa ,per capacitat i ubicació. 
En cas de no poder accedir, cada planta te un lloc de confinament que es 
troba senyalitzat a cada un dels planols. 
 
Prestació de primeres ajudes - RISCOS EXTERNS 
 
La prestació de primeres ajudes en cas d’emergència la realitzarà l’equip de 
de primers auxilis, amb els mitjans disponibles a l’empresa, a l’espera de 
l’ajuda externa.  
 

3.5. Fitxes d’actuació.  

FITXES D’ACTUACIÓ  
1 Director del Plà  
2 Cap d’emergència  
3 Cap d’Intervenció 
4 Equip de primera intervenció  
5 Equip d’evacuació i confinament 
6 Equip de Primers Auxilis 
7 Equip control comunicacions 

 
3.6 Integració en plans d’àmbit superior. 
 

Aquest pla d'autoprotecció, serà comunicat a l'Ajuntament de Barcelona per a 
la seva inclusió en el Plànol Municipal si escau. 
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Coordinació a nivell directiu: Es durà a terme en el procés de redacció, 
implantació i manteniment del Pla. Aquesta coordinació també ha d'estar en el 
moment de l'emergència i després de l'emergència.  
 
1.- Redacció, implantació i manteniment del pla a nivell directiu: s'ha de 
facilitar la coordinació amb el pla de Protecció civil municipal proporcionant-li 
les dades necessàries, així com permetre les visites i inspeccions necessàries 
a l'activitat. 

 
2. Durant l'emergència, la coordinació estarà establerta primer per notificar 
l'emergència de forma immediata al municipi i al Centre d’Atenció i Gestió de 
Trucades d’Urgència 112 Catalunya.  
També serà necessari la comunicació de manera constant amb els directius 
del Pla d'Autoprotecció civil municipal. 

 
3. Després de l'emergència, la coordinació entre els plans facilitarà l'entrada a 
l'activitat per a posteriors inspeccions, així com hauran de fer un informe per 
conèixer exactament com s'ha produït l'emergència. 
 

Coordinació a nivell operatiu; Es designa al Cap d'Emergència, com a persona 
responsable de la gestió de les actuacions encaminades a donar resposta 
davant les emergències d'acord amb el contingut del manual d'actuació i serà 
el responsable de la coordinació a nivell operatiu amb els actuantes externs i 
el seu interlocutor igual que a nivell directiu, tant en el procés de redacció, 
implantació i manteniment del pla com en el moment de l'emergència o 
després de l'emergència. Facilitarà als grups operatius totes les dades 
necessàries i útils en cas d'emergència 

. 
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Document 4: Implantació, manteniment i 
actualizació 
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Document 4: Implantació, manteniment i actualizació. 

4.1 Responsabilitat i organització. 
 
En aquest cas, la responsabilitat de l'organització recau sobre el Titular de 
l'activitat: Patronat Fundació Hospital Sant Pere Claver. 
 
4.1.1 Responsables de la implantació. 
 
És responsabilitat del titular de l’activitat fer tot el que calgui per a la 
implantació d’aquest Pla d’Autoprotecció, en el que estan recollides les accions 
a realitzar en el cas de que es produeixi una Emergència. Per això 
s’anomena un director del PAU i un Cap de l’emergència/Intervenció. 

Director del PAU: Sr. Josep Manel Barbero  

Cap de l’emergència: Srta. Pepa Picas 

4.1.2 Planificació, coordinació i seguiment de les accions d’implantació. 
 
La planificació de la implantació, es farà en funció de la disponibilitat, però 
fixant un termini màxim de tres messos a partir de la recepció d’aquest pla 
per la programació i calendarització de les accions, per la qual cosa es 
proposa omplenar el quadre següent:. 

PLANIFICACIÓ DE L’IMPLANTACIÓ DEL PAU  

TRIMESTRE ACCIÓ RESPONSABLE OBSERVACIONS 

1T Implantació Titular  

2T Formació Titular  

3T Simulacre Titular  

4T Revisió Titular  
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En aquest cas el responsable es la Direcció del PAU: Sr. Josep Manel 
Barbero 
 
4.2 Programa de implantació, formació i divulgació. 
 
L’ implantació del PAU, consistirà en tres punts fonamentals: 

1.- Compra, subministre, reposició i implantació dels mitjans materials que són 
necessaris per al funcionament del PAU, que no hi siguin o estiguin 
malmesos. 

2.- Programa de formació del personal que ha de formar l’equip de primera 
intervenció. 

 Teoria del foc 
 Us pràctic de extintors i Bies per 2ª intervenció (voluntari) 
 Actuació en cas d’emergència. Incendi... 
 Fitxes d´actuació 
 PAS 

 

El curs de formació serà impartit per personal amb coneixements suficients 
(tècnics de Servei de PRL o Tècnic competents)  tindrà un programa que 
inclourà, com a mínim: la teoria del foc, com actuar en cas d’emergència, com 
utilitzar un extintor, conceptes basics d’evacuació i confinament, coneixements 
basics del PAU específic de la entitat 

3.- Programa de divulgació, per a tots els usuaris  

Consistirà en una informació que estarà disponible al taulell d’anuncis al entrar 
al recinte, en el que hi hagin els consells bàsics de com actuar en cas 
d’emergència.  
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4.3 Programa de exercicis i simulacres 
 

Dins del programa de formació, es preveu la realització d’exercicis d’ús de 
mitjans, com per exemple extintors, comunicacions... 

En la programació anual que es farà s’ha d’incloure un exercici de simulacre. 
La primera vegada podria ser un simulacre d’incendi, i s’avisarà amb les 
condicions i el temps suficient perquè els participants sàpiguen que és un 
simulacre, i actuïn de forma correcte seguint la proba. En anys següents es 
podrà anar canviant el tipus de simulacre i posar supòsits diferents al 
d’incendi. 

Dins del pla de formació del personal s’inclou un simulacre de trucades, de 
cara a que tot el personal de l’equip d’intervenció, conegui l’ordre i la 
seqüència de les trucades que s’han de fer. 

És convenient fer el simulacre d’emergència quant s’hagin reposat tots els 
mitjans materials que es considerin necessaris per el bon funcionament del 
PAU. 

En el simulacre es posarà especial atenció amb el temps màxim d’evacuació 
de la zona de salut mental. 
 
Es tindrà en conte els simulacres de confinaments 
 
Periodicitat mínima anual, prèvia comunicació formal a través del sistema 
HERMES. 
 
4.4 Programa de manteniment. 
 
El programa de manteniment del PAU es durà a terme per part del 
responsable i director del mateix, i consistirà en aplicar periòdicament les 
mesures de manteniment dels equips i mitjans materials necessaris per el bon 
funcionament del PAU, com per exemple els extintors, contractant amb una 
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empresa especialitzada i autoritzada el seu manteniment, tenint cura també dels 
altres mitjans (llums d’emergència, senyalització,detectors, polsadors d’alarma) i 
de qualsevol altre que intervingui en el bon funcionament del centre en allò 
referent a preparació per les emergències. 

 

MEDI RESPONSABLE PERIODE OBSERVACIONS 

Extintors Empresa 
interna/externa 

Trimestral/Anual* Compliment 
R.D.1942/1993 

Polsadors Empresa 
interna/externa 

Anual  

Llums 
d’emergència 

Empresa 
interna/externa 

Anual Compliment REBT 

Senyalització Empresa 
interna/externa 

Anual    

Detecció Empresa 
interna/externa 

Anual  

Instal. Elèctrica Empresa de 
manteniment 
autoritzada 

Anual Compliment REBT 
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4.5 Actualització del plà. 
 
L’actualització del PAU es durà a terme per part del responsable i director del 
mateix, que si s’escau demanarà ajuda d’un tècnic per mantenir el PAU 
actualitzat. Aquesta actualització es farà cada vegada que es produeixin canvis 
en el personal, l’organització, els horaris d’utilització del local o qualsevol altre 
motiu que recomani la seva actualització. 

La revisió del PAU es farà passats quatre anys des de la seva implantació 
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ANNEXES 

Annex 1.  Directori de comunicacions 
 
Telèfon d’emergències de ajuda externa. 
Emergències 112 
Policia Local 112 
Mossos d’Esquadra 112 
Bombers 112 
Hospital Clínic 93 2275400 
Hospital del Mar 93 4568748 
 
Telèfons del personal de emergències de l’activitat. 
 
Director pla: Sr. Josep Manel Barbero 607 615240 

672 100023 
Cap emergència 1: Sra. Pepa Picas 607 982169 
Cap emergència 2: Mariona Amoros 607 614976 
 
Telèfons de les empreses de serveis i manteniment 
 
Gas Natural 900 750750 
Aigües 900 700720 
Fecsa 902 536536 
Asistencia Técnica Catalana, S.A. 902 888087 
Central alarmes 93-699.68.62 
Manteniments Ferroser 93-4785511 
Netalia, S.C.C.L. 93-6698877 
 



PLÀ DE AUTOPROTECCIÓ DECRET 82/2010 – FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PERE CLAVER  

 

63 

Annex 2.  Formularis per a la gestió de les emergències 

 
Comunicació a donar Comentaris 

Dades generals Activitat: Centre Mèdic 
Especialitzat 
 

Donar l’ informació de 
forma clara, ordenada i 
concisa. 

 Telf. 93-4423903  
 Adreça:  

 
C/ Vila i Vilà, 16 
08004 Barcelona  
 

 

Motiu de l’activació del 
Plà 
 

Incendi  Exposar amb claretat el 
perque de l’activació. 

Escenari Actual Foc a la Primera Planta Explicar lo que pasa. 
Mes dades Els treballadors estan 

evacuant 
Qualsevol dada que 
pugui esser de interés. 
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MODEL D’AVISOS AL 112, CECAT I CRA MUNICIPAL 

Informació a facilitar: 
 
Els hi parla (Nom de la persona) com a (Càrrec) de la Fundació Hospital 
Sant Pere Claver, que es troba al C/....... des del número de telèfon... 
 
Tenim (descriure l’emergència i la gravetat) 
El incident es troba a la planta....concretament a.... 
A la empresa hi ha un total de persones (treballadors i visites) 
Hi ha ferits, i estem evacuant EL CENTRE per la sortida al punt de reunió / 
zona de confinament. 
L’accés més ràpid en aquestes condicions es troba en.... 
Tenim / No tenim equips d’intervenció apropiats 
Hi ha un risc addicional degut a.... 
Soc (nom, cognoms i càrrec) i truco del telèfon... 
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MODEL DE COMUNICAT EN CAS DE CONAT D’EMERGENCIA 

Informació a facilitar: 
 
Els hi parla (Nom de la persona) com a (Càrrec) de la Fundació Hospital 
Sant Pere Claver, que es troba al C/....... des del número de telèfon... 
  

Els hi comunico que: 
Hem tingut una incidència en 
(Indicar zona de l’edifici on s’origina la incidència) 
que ha afectat a 
(Indicar sistemes o equips afectats) 
causada per 
(Causa originadora de la incidència: fuita, incendi, explosió,...) 
Les substàncies involucrades son 
(Relacionar les substàncies involucrades) 
Els danys personals i materials produïts son 
(Indicar les lesions, danys o víctimes produïdes a conseqüència de l’accident) 
Els efectes previstos son 
(Dades disponibles de possibles efectes derivats de la incidència sobre la 
salut, medi ambient i bens materials) 
Les mesures d’actuació adoptades son 
(Indicar mitjans de protecció interns o externs movilitzats) 
Que la situació està controlada i no es requereix ajuda ni alertar a ningú. 
Que aquest avís només es realitza per a que puguin tranquil·litzar a 
qualsevol comunicant. 
Confirmi el seu assabentat o la necessitat de reiterar la comunicació. 
Gracies. 
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MODEL DE PETICIÓ D’AJUDA EXTERIOR EN CAS D’EMERGENCIA 
Informació a facilitar: 
 
Els hi parla (Nom de la persona) com a (Càrrec) de la Fundació Hospital 
Sant Pere Claver, que es troba al C/....... des del número de telèfon... 
 
Els hi comunico que: 
Tenim una situació d’emergència 
(Indicar zona de l’edifici on s’origina l’emergència) 
que ha afectat a 
(Indicar sistemes o equips afectats) 
causada per 
(Causa originadora de la incidència: fuita, incendi, explosió,...) 
Que necessitem la seva intervenció. 
Repeteixo: Que necessitem la seva intervenció. 
Les substàncies involucrades son 
(Relacionar les substàncies involucrades) 
Els danys personals i materials produïts son 
(Indicar les lesions, danys o víctimes produïdes a conseqüència de l’accident) 
Els efectes previstos son 
(Dades disponibles de possibles efectes derivats de la incidència sobre la 
salut, medi ambient i bens materials) 
Les mesures d’actuació adoptades son 
(Indicar mitjans de protecció interns o externs mobilitzats) 
Que la situació està controlada i no es requereix ajuda ni alertar a ningú. 
Que aquest avís només es realitza per a que puguin tranquil·litzar a 
qualsevol comunicant. 
Confirmi el seu assabentat o la necessitat de reiterar la comunicació. 
Gracies. 
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Annex 3. Plànols    

NÚMERO DEL PLANOL Descripció 
1 Situació i emplaçament, situació hidrants, punt 

trobada i de reunio equips de emergencia.  
2 Riscos externs del Municipi 
3 Instal·lacions proteccions contra incendis, 

recorreguts d’evacuació Planta baixa 
4 Instal·lacions proteccions contra incendis, 

recorreguts d’evacuació Planta 1ª 
5 Instal·lacions proteccions contra incendis, 

recorreguts d’evacuació Planta 2ª 
6 Instal·lacions proteccions contra incendis, 

recorreguts d’evacuació Planta 3ª 
7 Instal·lacions proteccions contra incendis, 

recorreguts d’evacuació Planta 4ª 
8 Instal·lacions proteccions contra incendis, 

recorreguts d’evacuació Planta 5ª 
9 Instal·lacions proteccions contra incendis, 

recorreguts d’evacuació Planta Coberta 
10 Sectorització. Situació instal·lacions de subministre – 

Planta Baixa 
11 Sectorització. Situació instal·lacions de subministre – 

Planta Primera 
12 Sectorització. Situació instal·lacions de subministre – 

Planta Segona 
13 Sectorització. Situació instal·lacions de subministre – 

Planta Tercera 
14 Sectorització. Situació instal·lacions de subministre – 

Planta Quarta 
15 Sectorització. Situació instal·lacions de subministre – 

Planta Quinta 
16 Sectorització. Situació instal·lacions de subministre – 

Planta Coberta 
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Annex 4. Fitxes d’actuació 
 
FITXES D’ACTUACIÓ  

1 Director del Plà  
2 Cap d’emergència  
3 Cap d’Intervenció 
4 Equip de primera intervenció  
5 Equip d’evacuació i confinament 
6 Equip de Primers Auxilis 
7 Equip control comunicacions 
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Fitxa d’Actuació 1 – DIRECTOR DEL PLÀ – Instrucció General 
1. ACTIVACIÓ DEL PLÀ D’EMERGENCIA 

10.- Al sentir l’alarma de activació, parar de forma controlada la feina que s’està realitzant. 

11.- Acudeix immediatament al Centre de Control i recaba l’informació disponible, comunicada al rebre la 
sol·licitud de activació del Plà de Emergència. 

[QUI A TRUCAT; QUÉ ESTÀ PASSANT - ÓN – QUINA ES LA SITUACIÓ ACTUAL] 

12.- Estarà en tot moment en el Centre de Control. Recepció. 

13.- Es coordinarà i comunicarà amb el Cap d’Intervenció. 

14.- En funció de les característiques i l’evolució de l’emergència, amb les indicacions del Cap 
d’Intervenció, decideix possibles evacuacions i si es passa a: 

 Emergència de sector(2): Pot implicar o no la trucada de serveis d’emergència externs. 
 Emergència general (3): Implica trucada a serveis d’emergència externs. 
 Fi de l’emergència / Falsa Alarma 

2. EMERGENCIA DE SECTOR  

20.- Segueix amb els pasos 12, 13 i 14 

21.- S’assegura l’evacuació del sector. 

22.- Si procedeix, avisa als serveis externs d’emergència (bombers, policia, ambulàncies…) 

23.- Es el primer interlocutor amb els equips de emergència exteriors a la seva entrada en el recinte. 

24.- Comunica al Cap corresponent que ha arrivat la ajuda exterior: 

Bombers -> Cap Intervenció / Ambulàncies -> Equip Primers Auxilis 

25.- En funció de les característiques i l’evolució de l’emergència, junt amb les indicacions del Cap 
d’Intervenció i autoritats externes, decideix possibles evacuacions y si es passa a: 

 Emergència general (3)  
 Fi de la Emergència 

3. EMERGENCIA GENERAL 
30.- Segueix amb els passos 12-13-23 i 24 
31.- Avisa als equips externs de ajuda necessaris i ordena l’evacuació general. Reconte en punt de 
reunió. 

32.- No procedeix a declarar el fi de emergència fins ordre de comandament d’emergència exterior. 
 
 
 



PLÀ DE AUTOPROTECCIÓ DECRET 82/2010 – FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PERE CLAVER  

 

86 

Fitxa d’Actuació 2 - CAP D’EMERGENCIA – Instrucció General 
1. ACTIVACIÓ DEL PLÀ D’EMERGENCIA 

10.- Al sentir l’alarma de activació, parar de forma controlada la feina que s’està realitzant. 

11.- Acudeix immediatament al Centre de Control i recaba l’informació disponible, comunicada al rebre la 
sol·licitud de activació del Plà de Emergència. 

[QUI A TRUCAT; QUÉ ESTÀ PASSANT - ÓN – QUINA ES LA SITUACIÓ ACTUAL] 

12.- Estarà en tot moment en el Centre de Control. Recepció. 

13.- Es coordinarà i comunicarà amb el Cap d’Intervenció. 

14.- En funció de les característiques i l’evolució de l’emergència, amb les indicacions del Cap 
d’Intervenció, decideix possibles evacuacions i si es passa a: 

 Emergència de sector(2): Pot implicar o no la trucada de serveis d’emergència externs. 
 Emergència general (3): Implica trucada a serveis d’emergència externs. 
 Fi de l’emergència / Falsa Alarma 

2. EMERGENCIA DE SECTOR (plantes) 

20.- Segueix amb els pasos 12, 13 i 14 

21.- S’assegura l’evacuació del sector. 

22.- Si procedeix, avisa als serveis externs d’emergència (bombers, policia, ambulàncies…) 

23.- Es el primer interlocutor amb els equips de emergència exteriors a la seva entrada en el recinte. 

24.- Comunica al Cap corresponent que ha arribat la ajuda exterior: 

Bombers -> Cap Intervenció / Ambulàncies -> Equip Primers Auxilis 

25.- En funció de les característiques i l’evolució de l’emergència, junt amb les indicacions del Cap 
d’Intervenció i autoritats externes, decideix possibles evacuacions y si es passa a: 

 Emergència general (3)  
 Fi de la Emergència 

3. EMERGENCIA GENERAL 
30.- Segueix amb els passos 12-13-23 i 24 
31.- Avisa als equips externs de ajuda necessaris i ordena l’evacuació general. Reconte en punt de 
reunió. 

32.- No procedeix a declarar el fi de emergència fins ordre de comandament d’emergència exterior. 
4. ALTRES INDICACIONS 
40.- Si ho considera necessari avisar a les Autoritats per possibles efectes i a la Companyia Eléctrica i 
de Aigües si procedeix. Atendre als medis de comunicació si procedeix 
41.- El.laborar un informe proposar aquells medis que podríen millorar en cas d’un accident futur. 
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Fitxa d’Actuació 3 - Cap d’Intervenció – Instrucció General 

1.- ACTIVACIÓ DEL PLÀ D’EMERGENCIA 

10. En sentir l'alarma d'activació, para de manera controlada el treball que s'estava realitzant 
11. Recaptar la informació necessària sobre l'emergència d'una de les següents maneres:  
 
Dirigint-se al punt de concentració   
Cridant al Centre de Control, on s'ha rebut l'alarma d'activació 
Cridant al Cap d'Emergència  
Cridant a algun representant dels equips d'intervenció que ja estiguin a la zona. 

12. S'equipa amb els equips de protecció que crea que són necessaris en funció de l'emergència i de 
la informació recaptada (veure fitxes d'intervenció relacionades).  

13. Es dirigeix al lloc del succés per romandre allí sempre que sigui viable.  

14. A la seva arribada al lloc del succés, valora la situació i es comunica amb el Cap d'Emergència.  
15. Enviar  a l'E.P.A. a reconèixer al personal que ha intervingut, i al que eventualment pogués haver 
estat afectat. 
16. En funció de l'evolució de l'emergència, i conjuntament amb el Cap d'Emergència, decideix possibles 
evacuacions i si es passa a: 
•Emergència de sector(2): Pot implicar o no la trucada de serveis d'emergència externs.  
•Emergència general(3): Implica cridada a serveis d'emergència externs. 
•Fi d'Emergència / Falsa alarma  

2A.- EMERGENCIA DE SECTOR SENSE EQUIPS EXTERNS 

20. Segueix amb els passos 13 a 16. 21. S'assegura evacuació al costat del Cap d'Emergència  
22. Informa al Cap d'Emergència de qualsevol incidència destacable sobre el succés que impliqui noves 
necessitats d'equips interns o evacuacions.  
23. Si són necessaris equips externs, l'hi comunica al Cap d'Emergència i es pasa a 2B.  

2B.- EMERGENCIA DE SECTOR AMB EQUIPS EXTERNS 

24. Quan els equips d'emergència exterior arribin al lloc de l'accident, els traspassa el comandament de 
Cap d'Intervenció i es posa a la seva disposició.  
25. S'assegura evacuació al costat del Cap d'Emergència  
26. No procedeix a declarar la fi d'emergència fins a ordre de comandament d'emergència exterior.  
  
3.-EMERGÈNCIA GENERAL  
 
30. Quan es doni l'avís d'emergència general, la tasca del Cap d'Intervenció és evacuar de la zona 
afectada a tot el personal intern d'emergències cap al punt de reunió. 
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Fitxa de Actuació 4 - Equip de Primera Intervenció  
Instrucció General 

1.- CONAT D’EMERGENCIA 

Al sentir la senyal d’alarma o rebre l’avís de qualsevol company. 

10.- Agafar el extintor mes a prop o mes accessible. 

11. Anar al lloc de l’emergència. 

12- Formar equip de primera intervenció amb els companys MINIM DUES 
PERSONES. 

13.Si es possible, tallar la Font de combustible. 

14. Accionar extintors. 

15. Atacar el foc NO ASSUMIR RISCOS INNECESSARIS. 

16. Seguir les instruccions del Cap d’Intervenció. 

 

2.- EMERGENCIA PARCIAL 

20. Continuar l’atac al foc fins el relleu dels equips externs. 

21. Mantenir-se a disposició del Cap d’Intervenció. 

22. Reintegrar-se a la seva secció. 

23. Seguir les instruccions del seu responsable. 

 

3.- EMERGENCIA GENERAL 

30. Seguir en punt 23. 

31. En cas d’evacuació, dirigir-se al punt de reunió. 
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Fitxa de Actuació 5 
Equip d’Evacuació i confinament – Instrucció General 

1.- CONAT D’EMERGENCIA 

10A-CONAT A LA PROPIA SECCIÓ: Anar al lloc de l’emergència. 
10B-CONAT EN UN ALTRE SECCIÓ. 
Valorar el risc de deixar de desar les tasques en procés 
 

- No hi ha risc: Anar al punt de concentració, degudament equipat. 
- Hi ha risc: Aturar els processos i anar al punt de concentració. 

         Seguir les instruccions del responsable 
         Anar al lloc d’emergència quan li indiquin 
 

2.- EMERGENCIA PARCIAL 

20.- El designat de la planta, rebrà les ordres del cap de intervenció les comunicarà 

21.- Realitzarà l’evacuació del personal i usuaris de la planta afectada 

22.- Es dirigirà al centre de control. (recepció) i comunicarà, el personal evacuat. 

3- EMERGENCIA GENERAL 

30.- El designat de la planta, rebrá les ordres del cap de intervenció les 
comunicarà. 

31.- Realitzarà la evacuació del personal i usuaris de la planta afectada quan rebi 
la ordre del cap de intervenció. 

32.- Es dirigirà al centre de control. (recepció) i comunicarà, el personal evacuat 

33..- El personal designat de la planta 5 farà una batuda de totes les plantes per 
veure si queda algun operari o usuari i es dirigirà al punt de reunió 
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Fitxa de Actuació 6 
Equip de Primers Auxilis – Instrucció General 

 

Accions Inicials: En rebre l’avís d’emergència 
  

 Col·laborarà en l’evacuació dels ferits si és que n’hi ha. 
 Assistirà i protegirà dins de les seves possibilitats les possibles víctimes de l’emergència 

i aplicarà accions de primers auxilis, si en té coneixement, sobre les persones ferides. 
 Informarà en tot moment la Cap de l’emergència de la situació.  
 Informarà als serveis sanitaris externs (SEM) sobre les mesures que ha aplicat a les 

víctimes/ferits. Serà doncs l’interlocutor amb el SEM o tècnics sanitaris. 

Amb carácter general: 
No s’ha de donar menjar, begudes, ni medicacions a les possibles víctimes. 
Descripció de diferents situacions: 
Hemorràgies: 

 Comprimir la ferida fins aturar el sagnat. 
 En cas d’una extremitat, eleveu l’extremitat afectada. 
 No fer MAI un torniquet. 

Desmai: 
 Comprovar que respira i girar-la cap al costat esquerra. 
 No deixar-la estirada boca amunt, ni deixar que s’aixequi ràpidament. 

Ennuegament: 
 Deixar que estossegui. 
 Si no pot respirar realitzar la maniobra de Heimlich (rodejar la cintura amb els braços i 

fer força a l’alçada de l’estomac cap amunt i cap a dins). 
Convulsions: 

 No intentar impedir les convulsions. 
 Evitar que es faci mal contra el terra o contra els objectes. 

Cremades: 
 No utilitzar cotó. 
 Tapar la zona cremada amb gases mullades. 
 Utilitzeu aigua abundant damunt la zona cremada. 

Ingesta de productes tòxics: 
 Retireu la resta del producte. 
 Si cal s’ha de treure de la boca. 
 Trucar al 112 i seguir les instruccions. 
 No donar res a beure ni provocar el vòmit. 

No llençar el recipient i ampolla del producte. 

Finalització de la intervenció. 
 Col·laborarà en el retorn a la normalitat quan així ho indiqui el Cap de l’Emergència i/o 

el Cap de l’Intervenció i donarà suport en la redacció de l’informe de l’emergència 
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Fitxa de Actuació 7 
Equip comunicacions i control – Instrucció General 

 

1.- CONAT D’EMERGENCIA 

10..-Esperar a les informacions del cap d’emergència  

11.-Transmetre els missatges per megafonia a les zones indicades i fer les 
trucades pertinents 

2.- EMERGENCIA PARCIAL 

20.- Observar les zones afectades en la central de alarmes 

21.- Esperar a la ordre de evacuació i transmetre-la 

22..-Esperar la ordre de trucades externes i als medis indicats pel cap de la 
emergència/intervenció 

3- EMERGENCIA GENERAL 

30..- A la ordre trucar al 112 

31.- Informar segons el protocol de trucades del formulari existent 112 

32.- Trucar als membres de emergències segons el missatge del cap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


	PAU FUNDACIO HOSPITAL SANT PERE CLAVER SEPTIEMBRE 2013 PARTE 1
	01 Situacio emplacament situacio hidrants punts de reunio i trobada
	02 Riscos Externs del municipi
	03 Instalacions proteccio contra incendis recorreguts evacuacio planta baixa
	04
	05
	06
	07
	08
	09 Planta Coberta
	10 Sectorització. Situació instal•lacions de subministre – Planta Baixa
	11
	13
	14
	15
	16
	PAU FUNDACIO HOSPITAL SANT PERE CLAVER SEPTIEMBRE 2013 PARTE 2

		2013-09-20T11:51:20+0200
	Seu electrònica de Barcelona
	RICARDO QUESADA MERINO
	Signatura d'arxius tècnics




