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Texte legal
SegÃºn el artÃculo 3 de la Ley 59/2003 de firma electrÃ³nica
1. La firma electrÃ³nica es el conjunto de datos en forma electrÃ³nica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden
ser utilizados como medio de identificaciÃ³n del firmante.
2. La firma electrÃ³nica avanzada es la firma electrÃ³nica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los
datos firmados, que estÃ¡ vinculada al firmante de manera Ãºnica y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que
el firmante puede mantener bajo su exclusivo control.
3. Se considera firma electrÃ³nica reconocida la firma electrÃ³nica avanzada basada en un certificado reconocido y generada
mediante un dispositivo seguro de creaciÃ³n de firma.
4. La firma electrÃ³nica reconocida tendrÃ¡ respecto de los datos consignados en forma electrÃ³nica el mismo valor que la firma
manuscrita en relaciÃ³n con los consignados en papel.
5.  Se considera documento electrÃ³nico la informaciÃ³n de cualquier naturaleza en forma electrÃ³nica, archivada en un soporte
electrÃ³nico segÃºn un formato determinado y susceptible de identificaciÃ³n y tratamiento diferenciado.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior, para que un documento electrÃ³nico tenga la naturaleza de documento pÃºblico o
de documento administrativo deberÃ¡ cumplirse, respectivamente, con lo dispuesto en las letras a o b del apartado siguiente y, en su
caso, en la normativa especÃfica aplicable.
6. El documento electrÃ³nico serÃ¡ soporte de:
Documentos pÃºblicos, por estar firmados electrÃ³nicamente por funcionarios que tengan legalmente atribuida la facultad de dar fe
pÃºblica, judicial, notarial o administrativa, siempre que actÃºen en el Ã¡mbito de sus competencias con los requisitos exigidos por la
ley en cada caso.
Documentos expedidos y firmados electrÃ³nicamente por funcionarios o empleados pÃºblicos en el ejercicio de sus funciones
pÃºblicas, conforme a su legislaciÃ³n especÃfica.
Documentos privados.
7. Los documentos a que se refiere el apartado anterior tendrÃ¡n el valor y la eficacia jurÃdica que corresponda a su respectiva
naturaleza, de conformidad con la legislaciÃ³n que les resulte aplicable.
8.  El soporte en que se hallen los datos firmados electrÃ³nicamente serÃ¡ admisible como prueba documental en juicio. Si se
impugnare la autenticidad de la firma electrÃ³nica reconocida con la que se hayan firmado los datos incorporados al documento
electrÃ³nico se procederÃ¡ a comprobar que se trata de una firma electrÃ³nica avanzada basada en un certificado reconocido, que
cumple todos los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley para este tipo de certificados, asÃ como que la firma se ha
generado mediante un dispositivo seguro de creaciÃ³n de firma electrÃ³nica.
La carga de realizar las citadas comprobaciones corresponderÃ¡ a quien haya presentado el documento electrÃ³nico firmado con
firma electrÃ³nica reconocida. Si dichas comprobaciones obtienen un resultado positivo, se presumirÃ¡ la autenticidad de la firma
electrÃ³nica reconocida con la que se haya firmado dicho documento electrÃ³nico siendo las costas, gastos y derechos que origine la
comprobaciÃ³n exclusivamente a cargo de quien hubiese formulado la impugnaciÃ³n. Si, a juicio del tribunal, la impugnaciÃ³n hubiese
sido temeraria, podrÃ¡ imponerle, ademÃ¡s, una multa de 120 a 600 euros.
Si se impugna la autenticidad de la firma electrÃ³nica avanzada, con la que se hayan firmado los datos incorporados al documento
electrÃ³nico, se estarÃ¡ a lo establecido en el apartado 2 del artÃculo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
9. No se negarÃ¡n efectos jurÃdicos a una firma electrÃ³nica que no reÃºna los requisitos de firma electrÃ³nica reconocida en relaciÃ³n
a los datos a los que estÃ© asociada por el mero hecho de presentarse en forma electrÃ³nica.
10. A los efectos de lo dispuesto en este artÃculo, cuando una firma electrÃ³nica se utilice conforme a las condiciones acordadas por
las partes para relacionarse entre sÃ, se tendrÃ¡ en cuenta lo estipulado entre ellas.
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0. PREÀMBUL 
0.1 ANTECEDENTS  


El Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual  s’aprova el catàleg d’activitats  i centres obligats a adoptar 
mesures  d’autoprotecció  i  es  fixa  el  contingut  d’aquestes  mesures,  exposa  com  una  de  les  seves 
finalitats, a  l’article 1,  l’establir el contingut mínim dels plans d’autoprotecció de  les activitats objecte 
del Decret, d’acord amb l’article 20 de la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya. 


Aquest pla d’autoprotecció preestablirà  i  configurarà una organització  capacitada que  activarà  el pla 
d’alarma  i el pla d’actuació per a cada escenari  i per a  cadascun dels equips  i portarà a  terme el pla 
d’evacuació que s’estableixi. 


Aquesta organització actuarà de forma progressiva  i gradual en funció de  la  importància  i gravetat del 
sinistre  o  accident,  des  de  l’actuació  localitzada  o  conat  d’emergència  fins  a  l’actuació  general  o 
emergència general. 


0.2. OBJECTE 


Aquest pla d’autoprotecció pretén: 


1. Fer  les  actuacions  necessàries  abans  de  l’arribada  dels  grups  exteriors  d’auxili  (bombers, 
policies, etc.) i facilitar la seva actuació. 


2. Neutralitzar les causes i efectes d’un accident o sinistre sempre que es produeixi dins els propis 
límits de la instal∙lació, amb els mateixos mitjans de què disposa la instal∙lació. 


3. Facilitar, arribat el cas, una evacuació del públic de forma ràpida i segura. 
 


D’acord  amb  el Decret  30/2015, pel qual  s’aprova  el  catàleg d’activitats  i  centres obligats  a  adoptar 
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, es defineix un risc com l’eventualitat 
de danys greus col∙lectius que es poden produir per fets de qualsevol naturalesa. També se sol expressar 
quantitativament  com  el  producte  de  la  probabilitat  que  succeeixi  el  fet  pels  danys  esperats.  Una 
emergència  seria  l’esdeveniment  d’aquest  risc  que  demana  una  actuació  immediata.  Els  riscos  i  les 
emergències  poden  tenir  el  seu  origen  a  les  nostres  pròpies  instal∙lacions  o  a  instal∙lacions  veïnes  o 
espais aliens. 


S’ha de treballar per assolir una Cultura de la Prevenció. La finalitat de la Prevenció és, per una banda, 
minimitzar les possibilitats de que un risc es faci realitat i per una altra banda, si s’ha fet realitat, és a dir, 
en cas d’emergència, definir les accions per garantir la seguretat de les persones. 


L’anàlisi  dels  riscos  ens  portarà  a  trobar  les  respostes  adients  per  cada  situació.  En  aquesta  tasca, 
trobarem dos grups de  factors determinants: els aspectes  tècnics  i els aspectes humans. Els aspectes 
tècnics  són  el  coneixement  físic  de  la  instal∙lació:  la  seva  distribució  i  les  seves  instal∙lacions  i  el 
coneixement de  les  activitats  que  s’hi desenvolupen.  Els  aspectes  humans  seran  tots  aquells  factors 
relacionats amb els ocupants de la instal∙lació.  


Un cop s’ha redactat el Pla, s’ha de procedir a la seva implantació. Això, consisteix en informar i divulgar 
els continguts del pla, i en formar a les persones que hi participin activament. A partir d’aquí el Pla s’ha 
de mantenir, per garantir la seva vigència i adaptació a la realitat del centre objecte del Pla. 


En  aquest  document      s’han  determinat  les  actuacions  a  seguir  en  cas  d’una  eventual  situació 
d’emergència   amb  les condicions d’evacuació  i d’instal∙lacions de protecció contra  incendis existents, 
sense  considerar si aquestes són suficients d’acord   amb la normativa sectorial vigent en l’àmbit de la 
seguretat  i  prevenció  en matèria  d’incendis,  o  d’altres  que  li  fossin  d’aplicació,  tot  i  que  es  poden 
proposar mesures correctores per millorar‐les, d’acord amb el que s’estableix a la SP‐115:2012 
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0.3. AGENTS 


Aquest document està redactat per OSCAR CENTELLES MIRANDA, tècnic acreditat per a  la redacció de 
Plans d’Autoprotecció en l’àmbit local. 


0.4. NORMATIVA D’APLICACIÓ 


La  Llei  4/1997  de  protecció  civil  de  Catalunya,  segons  l’article  19,  especifica  que  els  plans 
d’autoprotecció  preveuen,  per  a  determinats  centres,  empres  i  instal∙lacions,  les  emergències  que  es 
poden produir com a conseqüència de llur pròpia activitat i les mesures de resposta davant situacions de 
risc, de  catàstrofes  i de  calamitats públiques que els poden afectar. Aquest article preveu  també que 
aquets plans han d’establir la relació de coordinació amb plans territorials, especials i específics que els 
afectin. 


RD 393/2007. Norma bàsica de Autoprotecció, d’àmbit estatal , que defineix els continguts mínims del 
Pla d’Autoprotecció, derogant explícitament el Reglament del 1984. 


Decret  30/2015,  de  3  de març,  pel  qual  s’aprova  el  catàleg  d’activitats  i  centres  obligats  a  adoptar 
mesures  d’autoprotecció  i  es  fixa  el  contingut  d’aquestes mesures.  S’ha  tingut  en  compte  també  el 
sistema  de  protecció  civil  de  Catalunya,  basat  en  la  integració  i  coordinació  dels  diferents  plans  de 
protecció civil, autonòmics, municipals i d’autoprotecció. 


L’activitat es troba inclOSA en l’Annex 1 i classificada en l’apartat B.f.1 del Catàleg d’activitats i centres 
d’interès per a la protecció civil local.  
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1. IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL∙LACIÓ.  


INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ DEL RISC 
1.1. DADES BÀSIQUES DE LA INSTAL∙LACIÓ  


1.1.1. Identificació  de la instal∙lació i de la raó social  


Es tracta  d’una instal∙lació esportiva que   conformen un edifici que alberga   gimnasos, vestidors, pista 
poliesportiva, bar  i altres recinte i una zona exterior amb piscina  


L’edifici disposa de tres plantes    i la  zona exterior tres vasos a la  piscina i dos rocòdroms. 


 


 


Nom ‐ Raó social – NIF – Adreça Postal  


Dades generals titular activitat 


Nom  AJUNTAMENT DE LA CANONJA 
Raó social  AJUNTAMENT DE LA CANONJA 
Número d'identificació 
fiscal  P‐4300080‐A 
Adreça postal  Carrer de Raval 11   LA CANONJA 43110 
Telèfon fixa  977 54 34 89 
Telèfon mòbil   
Fax.  977 54 07 66 
Correu electrònic  ajuntament@lacanonja.cat 


 


1.1.2. Identificació  de la persona titular, dels responsables i dades en cas d’emergència 


Dades de contacte en cas  d’emergències 


Dades de contacte en cas d’emergència 


Nom  MANEL CATALAN PADILLA (Cap Guàrdia municipal) 
Raó social  AJUNTAMENT DE LA CANONJA 
Número d'identificació 
fiscal 


39684467‐Z 


Adreça postal  C. RAVAL, 6 – 43110 LA CANONJA 
Telèfon fixa  977 54 80 81 
Telèfon mòbil  606 239911 
Fax.  977 54 56 93 
Correu electrònic  guardiamunicipal@lacanonja.cat 
   


Identificació de les persones titulars de l’activitat  


Identificació de persones  titulars de l’activitat 


Nom  ROC MUÑOZ MARTINEZ (Alcalde) 
Raó social  AJUNTAMENT DE LA CANONJA 
Número d'identificació 
fiscal 


39649740-V 
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Adreça postal  C. ALCALDE MARIAN FONTS I CIURANA, 1 – 43110 LA CANONJA 
Telèfon fixa  977 543 489 
Telèfon mòbil  606 239 911 
Fax.   
Correu electrònic  alcaldia@lacanonja.cat 


 


Identificació de la persona titular de la direcció del  PAU  


Persona titular  de la direcció del PAU  


Nom  FRANCISCO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ (Regidor Seguretat Ciutadana) 
Raó social  AJUNTAMENT DE LA CANONJA 
Número d'identificació 
fiscal  78140086‐R 
Adreça postal  C. ALCALDE MARIAN FONTS I CIURANA, 1 – 43110 LA CANONJA 
Telèfon fixa  977 19 40 22 – 977 19 40 23 
Telèfon mòbil  690 292 667 
Fax.   
Correu electrònic  fdominguez@lacanonja.cat 
 


  CAP EMERGÈNCIA RESPONSABLE DE
LES ACTUACIONS 


ENCAMINADES A LA 
PREVENCIÓ I 


CONTROL DE RISCOS 


PERSONA 
REDACTORA PLA 


D’AUTOPROTECCIÓ 


Nom i 
cognoms 


Manel Catalan PAdilla Francisco Domínguez 
Sanchez 


Oscar Centelles 
Miranda 


Càrrec  Cap Policia Municipal Regidor Seguretat Ciutadana Tècnic acreditat 
Corrreu‐e  guardiamunicipal@lacanonja.cat fdominguez@lacanonja.cat oscen@tinet.org
Telèfon 
contacte 


606 239911  690 292 667 649 302 700 


Fax    977 54 56 93  ‐ ‐ 
Adreça  C. Raval, 6 – 43110 LA CANONJA C. Alcalde Marian Fonts i 


Ciurana, 1 – 43110 LA 
CANONJA 


Rbla. Lleó Menor 18 –
43007 TGN 


 


1.2. EMPLAÇAMENT: DESCRIPCIÓ COORDENADES UTM DE LA INSTAL∙LACIÓ 


La instal∙lació esportiva  troba dins el casc urbà de La Canonja i ocupa la totalitat d’un  edifici  aïllat  i una 
zona  exterior  amb  piscines, que  s’emplacen  al  Carrer  l’Alcalde M.  Fonts  i  Ciurana  sense/núm.  de  La 
Canonja (CP. 43110) 


COORDENADES UTM 


Orientació  Carrer i places pròxims  Coordenada X  Coordenada Y 
Est  Prolongació carrer Poeta Bertran (carrer H Pp 16)  347400  4554003 
Oest  Carrer l’Alcalde M. Fonts i Ciurana  347335  4553998 
Nord  Carrer Nou  347345  4554047 
Sud  Plaça d’Ernest Lluch  347375  4553954 
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ASPECTES GEOGRÀFICS DEL EMPLAÇAMENT 


Tipus de terreny  Urbà 


Evacuació aigües 
Per  superfície  les  pluvials,  sense 
incidència previsible 


Obres properes en execució  Sense obres 
 


ENTORN CONSTRUÏT 
En el seu entorn no hi ha activitats   que puguin resultar perilloses, ni  instal∙lacions que puguin suposar 
un risc. El centre està  emplaçat en un context urbà amb edificacions i instal∙lacions  properes on destaca 
el nou CAP.    


 


ACCESSOS AL RECINTE/EDIFICI 


Accés  Situació   Horari d'obertura  Amplada de pas


1  Carrer l’Alcalde M. Fonts i Ciurana
(Poliesportiu) 


Dll a Dv – 09:00h a 22:30h 
Dss – 10:00h a 20:00h  3,90 m 


2  Carrer l’Alcalde M. Fonts i Ciurana (Bar) 
Dll a Dv – 6:00h a 23:00h
Dss i Dg – 6:00h a 3:00h  1,80 m 


3 
Cantonada  prolongació  carrer  Poeta  Bertran 
(carrer  H  Pp  16)  amb  plaça  Ernest  d’Lluch 
(Exterior) 


puntual  4,80 m 


Es troba  ubicat dintre del casc urbà de La Canonja proper a la A‐7. Veure plànol de situació adjunt 
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1.3. ACCESSIBILITAT PER AJUDA EXTERNA 


ACCESSIBILITAT AJUDA EXTERNA 


Carrer  Sentit 
circulació 


Aparcaments  
carrer 


Amplada 
voreres 


Amplada 
calçada  Resistència 


Prolongació carrer Poeta 
Bertran (carrer H Pp 16)  doble  NO  1,60 m  8,00 m  20 KN/m2 


Carrer l’Alcalde M. Fonts i 
Ciurana  únic  SI  5,00 m  8,16 m  20 KN/m2 


Carrer Nou (Placeta)  doble  SI  2,00 m  10,00 m  20 KN/m2 


Carrer a Pp 16  únic  SI  sense  9,89 m  20 KN/m2 


 


 


ÀREES ESTACIONAMENT VEHICLES EMERGÈNCIES


Carrer  Sentit circulació  Aparcaments  
carrer  Punt de trobada 


Carrer l’Alcalde M. Fonts i 
Ciurana  únic  SI   Accés edifici principal        


Cantonada carrer H Pp 16 
amb carrer a Pp 16  doble  NO  Accés pati exterior  


 


Bombers 


El parc de bombers més proper al centre  es troba al Polígon Francolí de Tarragona (43006) a uns 4 Km 
de distància. També hi ha altres Parcs de bombers propers en el carrer  Calafell  s/núm. del Vendrell (CP. 
43700) i en el carrer Mas Tallapedra 1   de Reus (CP. 43204) 


Guàrdia Municipal 


La Guardia Municipal  més propera a la instal.laicó es troba al carrer Raval, 6 (CP. 43110) 


Hospital 


El centre sanitari més proper, que es troba a uns 800 m, a l’avinguda Manuel Carrasco i Formiguera 17, 
(CP.43110) el qual disposa d’un servei d’urgències,  horari obertura 08:00 h a 21:00 hores. 


Els hospitals de referència són    Joan XXII al carrer Dr. Mallafré Guasch 4  (CP.43005)  i Santa Tecla a  la 
Rambla Vella 14, (CP. 43003), ambdós  de Tarragona 


 


1.4. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL∙LACIÓ 


La  instal∙lació que ens ocupa és un esportiva   que  consta d’un edifici amb  forma de  “L”,    i una  zona 
exterior que inclou una piscina descoberta amb tres vasos.  


L’edifici   disposa de planta soterrani,  baixa i primera. 


 


1.4.1.  Característiques constructives de l’edifici/àrea exterior 


L’edifici  que  allotja  aquesta  activitat  és  una  construcció  finalitzada  al  maig  de    l’any  2001  amb 
modificacions  i  ampliacions    posteriors.  L’edifici  disposa  de  planta  soterrani,    PB  i  P1,  i  per  les 
característiques del terreny hi ha    sortides cap a l’espai exterior segur (Plaça d’Ernest LLuch des de la 
planta  baixa  i  des  de  la  planta  soterrani  (Pati  exterior).    L’estat  de  l'estructura    és  troba  en  bones 
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condicions  i  resolta amb   murs, pilars  i  jàsseres de  formigó armat, els  tancaments de  façana de maó 
calat  i murs de  formigó,    la coberta de  la pista poliesportiva amb panells de xapa sobre encavalcades 
metàl∙liques suportades per pilars de formigó.     Els altres sostres de  llosa de formigó. (Aquestes dades 
han estar extretes del projecte d’obres de novembre 1998  facilitat per l’Ajuntament)  


 


L’àrea exterior (piscina) que ocupa la instal∙lació esportiva   disposa de piscina descoberta formada per 
tres  vasos. Aquesta  àrea  disposa  d’una  tanca  perimetral  d’obra  i metàl∙lica  d’alçada  superior  a  1,80 
metres.  


 


CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES EDIFICIS/ÀREA 


Edifici  Construcció  Última 
reforma 


Número 
plantes 


Superfície 
Construïda  Façanes Coberta 


Poliesportiu  2001  2016  PS‐PB‐P1  7942,81  4  Bar i vestidors piscina ‐ plana 
transitable  


 


1.4.2. Àrees i activitats de la instal∙lació. 


Relació dels àmbits, les activitats i usos que es desenvolupen a la instal∙lació. 


 


REF.  ZONES  SUPERFÍCIES ÚTILS 


  PLANTA SOTERRANI 


PLANTA SOTERRANI ZONA PISTA 


1  PISTA POLIVALENT  1.012,00 m2 


2  SALA SPINNING  71,02 m2 


3  FARMACIOLA  7,93 m2 


4  VESTIDORS GRUPS 1  37,88 m2 


5  VESTIDORS GRUPS 2  37,88 m2 


6  VESTIDORS COL.LECTIUS 1  39,24 m2 


7  VESTIDORS COL.LECTIUS 2  39,24 m2 


8  VESTIDORS TÈCNICS‐ARBITRES 2  9,35 m2  


9  VESTIDORS TÈCNICS‐ARBITRES 2  9,35 m2 


10  SERVEIS PISTA 1  5,58 m2 


11  SERVEIS PISTA 2  5,58 m2 


12  MAGATZEM MATERIAL 1  25,74 m2 


13  MAGATZEM MATERIAL 2  25,74 m2 


14  MAGATZEM MATERIAL SALA FITNESS  6,10 m2 


15  MAGATZEM MATERIAL NETEJA  6,10 m2 
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16  SALES INSTAL.LACIONS TÈCNIQUES  37,28 m2 


17  DIPÒSIT AIGUA  11,65 m2 


18  ASCENSOR  3,06 m2 


19  SALA DE MAQUINES ASCENSOR  5,33 m2 


20  CIRCULACIÓ CALÇADA  78,71 m2 


21  VESTIBULS CALÇAT ESPORTIU 1  5,61 m2 


22  VESTIBULS CALÇAT ESPORTIU 2  5,61 m2 


23  CERCULACIÓ ESPORTIVA INTERIOR  19,14 m2 


24  CIRCULACIÓ ESPORTIVA PISTA  120,12 m2 


25  VAS EXPANSIÓ PISCINA  16,34 m2 


26  SALA MÀQUINES PISCINA  34,17 m2 


  SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA SOTERRANI ZONA PISTA  1.675,75 m2 


  PLANTA SOTERRANI VESTIDORS A 


28  VESTIDOR 1  49,30 m2 


29  VESTIDOR 2  49,55 m2 


30  SALA POLIVALENT  50,55 m2 


31  PASSADÍS  42,66 m2 


  SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA SOTERRANI VESTIDRS A  192,06 m2 


  PLANTA SOTERRANI ZONA GIMNÀS‐SAUNA 


34  VESTIDORS   57,84 m2 


35  SAUNA   8,87 m2 


36  PAS SAUNA   8,99 m2 


37  GIMNÀS FITNESS  143,37 m2 


38  CIRCULACIÓ ESPORTIVA 23,55  23,85 m2 


  SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA SOTERRANI ZONA GIMNÀS‐SAUNA  242,92 m2 


  SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA SOTERRANI  2.110,73 m2 


PLANTA BAIXA 


PLANTA BAIXA ACCÉS 


39  ACCÉS  50,03 m2 


40  VESTÍBUL  53,25 m2 


41  ESCALA  13,68 m2 


42  CONTROL ACCESSOS I PISTA  9,03 m2 


43  NETEJA  1,89 m2 
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44  CONTROL INSTAL.LACIONS  5,50 m2 


45  DESPATX ADMINISTRACIÓ  11,87 m2 


46  SALA POLIVALENT   38,68 m2 


47  ZONA PAS ADMINISTRACIÓ  13,45 m2 


48  ZONA PAS ESPECTADORS  108,78 m2 


49  GRADERIA   124,48 m2 


50  SERVEIS PUBLICS DONES    8,98 m2 


51  SERVEIS PUBLICS HOMES  13,08 m2 


52  SERVEIS PUBLICS ADAPTATS 1  3,24 m2 


54  DISTRIBUIDOR SERVEIS PUBLICS  1  4,68 m2 


  SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA BAIXA ACCÉS  460,62 m2 


  PLANTA BAIXA BAR  


56  BAR  56,03 m2 


57  BARRA  8,11 m2 


58  CUINA  24,35 m2 


59  PAS BAR  9,40 m2 


  SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA BAIXA ACCÉS  97,89 m2 


PLANTA BAIXA  VESTIDORS PISCINA 


60  SERVEIS PÚBLICS   19,00 m2 


61  TÈCNIC FARMACIOLA  10,31 m2 


62  VESTIDORS COL.LECITUS 1  10,31 m2 


63  SERVEIS VESTIDORS 1  10,81 m2 


64  DUTXES 1  7,88 m2 


65  VESTIDORS COL.LECTIUS 2  10,81 m2 


66  SERVEIS VESTIDORS 2  8,38 m2 


67  DUTXES 2  7,88 m2 


68  CIRCULACIÓ PEUS CALÇATS  24,13 m2 


69  MAGATZEM  20,91 m2 


  SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA BAIXA VESTIDORS PISCINA  128,49 m2 


  SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA BAIXA  687,00 m2 


PLANTA PRIMERA 


PLANTA PRIMERA GIMNÀS APARELLS 


70  VESTÍBUL GIMNÀS   12,68 m2 
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71  GIMNÀS APARELLS  204,53 m2 


72  RECINTE  15,19 m2 


73  LOCAL MÀQUINES  15,19 m2 


  SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA PRIMERA GIMNÀS APARELLS  247,59 m2 


  SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA BAIXA  247,59 m2 


TOTAL SUPERFICIES RECINTES  3.045,32m2 


 


 


REF.  ZONES  SUPERFÍCIES ÚTILS  


ESPAI  EXTERIOR PISCINA 


74  VAS PISCINA GRAN  312,50 m2 


75  VAS PISCINA MITJANA  75,00 m2 


76  VAS PISCINA CLAPOTEIG  12,57 m2 


77  ZONA PLATJA  572,24 


78  ZONA ESTANÇA  477,35 


  SUPERFÍCIE ÚTIL ESPAI EXTERIOR PISCINA  1.449,66 m2 


 


 


1.4.3. Instal∙lacions 


Les instal∙lacions que disposa l’activitat son les següents, 


‐ Aire condicionat: Equips individuals per a diferents recintes.  


‐ Ventilació: Sistema renovació aire poliesportiu, vestidors,  gimnàs i altres recintes 


‐ Piscina: Tractament aigua amb àcid clorhídric i hipoclorit. 


‐ Protecció contra  incendis: Extintors, BIE’s , sistema automàtic de detecció i alarma  d’incendis i hidrant 
a la via pública. 


‐ Instal∙lació de megafonia: Poliesportiu i àrea exterior piscines 


‐ Cuina: La cuina disposa d’un sistema d’extracció de fums de la cuina i aparells d’elaboració de menjar. 


‐ Ascensor: Es disposa d’un ascensor al cos principal de l’edificació 


‐ Aigua Calenta Sanitària (ACS): Es disposa d’una caldera de gas natural 


‐ Solarium: Es disposa d’una cabina de bronzejat 


‐ Evacuació d’aigües: Xarxa municipal de sanejament 


 


 


Instal∙lació i maquinària  Número  Ubicació 
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Caldera per ACS   1  Planta soterrani 


Climatització evaporadors  11  Planta soterrani, baixa, primera i bar 


Climatització condensadores  6  Coberta bar 


Motor ascensor  1  Sala maquinària‐ planta soterrani 


Cabina Bronzejat  1  Planta soterrani 


Bombes circuit d’aigua de la piscina  1  Recinte tècnic piscina  


Caldera ACS  1  Sala tècnica ‐ planta soterrani 
 


Caixes ventilació renovació aire  2  Coberta accés 


Forn gas  1  Bar 


Planxa a gas  1  Bar 


Cuina a gas 3 focs  1  Bar 


Fregidora   1  Bar 


Extractor cuina  1  Bar 


Caixes ventilació  1  Pista poliesportiva 


 


Els subministraments bàsics són els següents, 


‐  Electricitat:  Companyia  subministradora  ENDESA  potència  80  kW  poliesportiu  27,5  kW  Vestidors 
(Ampliació). 


‐ Gas: Companyia subministradora GAS NATURAL. Servei a   una caldera d’ACS de potència  tèrmica de 
61,9 kW  i   dels aparells  de preparació menjar del Bar. La clau de pas de tall de subministrament de gas 
de companyia està a la vorera davant del Bar. També hi ha   claus de tall   a les sala de la caldera i cuina 
del Bar. 


‐ Subministrament d’aigua: Companyia subministradora EMATSA. Hi ha clau de tall general en el punt de 
connexió del servei, i altres repartides per diferents recintes.  


‐ Telefonia: La companyia de telèfon fixa i mòbil  és UTE “Telefónica de España SAU‐ Telefónica Móviles 
España SAU, Unión Temporal de Empresas 


 


1.5. OCUPACIÓ 


La ocupació de l’activitat la podríem agrupar en tres grans grups. (Plantilla, personal extern, usuaris)  


1.5.1. Plantilla 


Es  considera  usuari  a  tota  persona  que  va  a  la  instal∙lació  esportiva  ni  que  sigui  ocasionalment.  Els 
usuaris considerats en el centre són:  


 Personal de la instal∙lació: 


 Monitors 


 Consergeria 


 Administratiu 







PLA D’AUTOPROTECCIÓ  ‐  POLIESPORTIU I PISCINES MUNICIPALS”  ‐ CARRER L’ALCALDE MARIAN FONTS I CIURANA 1,LA CANONJA 


Autors: OSCAR CENTELLES MIRANDA  _  Actualització  Data 20.04.2018  Pàg. 17


 Manteniment 


 Treballadors Bar 


 


 Personal extern: 


 Sol∙licitants instal∙lacions (Gimnasos, pista poliesportiva, etc) 


 Manteniment  


 


 Públic:  


 Usuaris Piscina 


 Usuaris Gimnasos 


 Usuaris Pista poliesportiva 


 Clients Bar 


 Espectadors GradesQuadre resum empreses gestió 


 


 


Quadre resum empeses de gestió del poliesportiu 


 


EMPRESES DE GESTIÓ 


TASQUES  EMPRESA 


Administració  JF Sport la Canonja, SLU 


Consergeria  JF Sport la Canonja, SLU 


Monitoratge activitats gimnàs  JF Sport la Canonja, SLU 


Monitoratge de pista 


(activitats esportives: futbol, bàsquet..) 


Entitats externes 


Manteniment instal∙lacions  Empreses externes i JF Sport la Canonja, SLU 


Socorrisme  Empreses externes 


Manteniment piscina  JF Sport la Canonja, SLU 


Neteja vestuaris piscina  JF Sport la Canonja, SLU 


 


 


A efectes de determinar    la ocupació de  l’establiment aquesta   es realitza considerant el CTE DB SI 3, 
considerant el supòsit més desfavorable que es pugui donar en un futur a la instal∙lació: 


 


ZONES  SUPERFÍCIES (m2)  DENSITAT OCUPACIÓ  OCUPACIÓ (persones) 
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PLANTA SOTERRANI 


ZONA PISTA 


ACTIVITATS EXTRAORDINARIES  565,96 m2  Definida   750* 


PISTA  566,12 m2  Sense ús  0 


SALA SPINNING  71,02 m2  1p/5 m2  15 


FARMACIOLA  7,93 m2  1p/2 m2  3 


VESTIDORS GRUPS 1  37,88 m2  Alternativa  0 


VESTIDORS GRUPS 2  37,88 m2  Alternativa  0 


VESTIDORS COL.LECTIUS 1  39,24 m2  Alternativa  0 


VESTIDORS COL.LECTIUS 2  39,24 m2  Alternativa  0 


VESTIDORS  TÈCNICS‐ARBITRES 
2 


9,35 m2   Alternativa  0 


VESTIDORS  TÈCNICS‐ARBITRES 
2 


9,35 m2  Alternativa  0 


SERVEIS PISTA 1  5,58 m2  Alternativa  0 


SERVEIS PISTA 2  5,58 m2  Alternativa  0 


MAGATZEM MATERIAL 1  25,74 m2  1p/40 m2  1 


MAGATZEM MATERIAL 2  25,74 m2  1p/40 m2  1 


MAGATZEM  MATERIAL  SALA 
FITNESS 


6,10 m2  1p/40 m2  1 


MAGATZEM MATERIAL NETEJA  6,10 m2  1p/40 m2  1 


SALES  INSTAL.LACIONS 
TÈCNIQUES 


37,28 m2  Ocupació nul∙la  0 


SALA  DE  MAQUINES 
ASCENSOR 


5,33 m2  Ocupació nul∙la  0 


CIRCULACIÓ CALÇADA  78,71 m2  Alternativa  0 


VESTIBULS CALÇAT ESPORTIU 1  5,61 m2  Alternativa  0 


VESTIBULS CALÇAT ESPORTIU 2  5,61 m2  Alternativa  0 


CERCULACIÓ  ESPORTIVA 
INTERIOR 


19,14 m2  Alternativa  0 


SALA MÀQUINES PISCINA  34,17 m2  Ocupació nul∙la  0 


VESTIDORS A 


VESTIDOR 1 (piscina)  49,30 m2  Alternativa  0 


VESTIDOR 2 (piscina)  49,55 m2  Alternativa  0 


SALA POLIVALENT  50,55 m2  1p/1,5 m2  34 
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PASSADÍS  42,66 m2  Alternativa  0 


VESTIDORS B 


VESTIDORS  57,84 m2  Alternativa  0 


SAUNA  8,87 m2  1p/2 m2  5 


PAS SAUNA  8,99 m2  Alternativa  0 


GIMNÀS FINESS  143,37 m2  1p/1,5 m2  95 


CIRCULACIÓ ESPORTIVA  23,85 m2  Alternativa  0 


Aforament planta soterrani  906 


PLANTA BAIXA 


ACCÉS 


ACCÉS  50,03 m2  Alternativa  0 


VESTÍBUL  53,25 m2  1p/2 m2  27 


ESCALA  13,68 m2  Alternativa  0 


CONTROL ACCESSOS I PISTA  9,03 m2  1p/10 m2  1 


NETEJA  1,89 m2  Ocupació nul∙la  0 


CONTROL INSTAL.LACIONS  5,50 m2  Ocupació nul∙la  0 


DESPATX ADMINISTRACIÓ  11,87 m2  1p/10 m2  2 


SALA  POLIVALENT  (ús 
administratiu) 


38,68 m2  1p/2 m2  19 


ZONA PAS ADMINISTRACIÓ  13,45 m2  Alternativa  0 


ZONA PAS ESPECTADORS  108,78 m2  1p/2 m2  54 


GRADERIA   124,48 m2  Sense ús per activitats 
extraordinàries 


0 


Activitats esportives 
1p/1 seient 


203** 


SERVEIS PUBLICS DONES    11,27 m2  Alternativa  0 


SERVEIS PUBLICS HOMES  13,08 m2  Alternativa  0 


SERVEIS PUBLICS ADAPTATS 1  3,24 m2  Alternativa  0 


SERVEIS PUBLICS ADAPTATS 2  4,45 m2  Alternativa  0 


DISTRIBUIDOR  SERVEIS 
PUBLICS  1 


4,68 m2  Alternativa  0 


DISTRIBUIDOR  SERVEIS 
PUBLICS  1 


7,92 m2  Alternativa  0 


BAR 


BAR  56,03 m2  1p/1,5 m2  38 
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BARRA  8,11 m2  1p/10 m2  1 


CUINA  24,35 m2  1p/10 m2  3 


PAS BAR  9,40 m2  Alternativa  0 


VESTIDORS PISCINA 


SERVEIS PÚBLICS   19,00 m2  Alternativa  0 


TÈCNIC FARMACIOLA  10,31 m2  1p/10 m2  1 


VESTIDORS COL.LECITUS 1  10,31 m2  Alternativa  0 


SERVEIS VESTIDORS 1  10,81 m2  Alternativa  0 


DUTXES 1  7,88 m2  Alternativa  0 


VESTIDORS COL.LECTIUS 2  10,81 m2  Alternativa  0 


SERVEIS VESTIDORS 2  8,38 m2  Alternativa  0 


DUTXES 2  7,88 m2  Alternativa  0 


CIRCULACIÓ PEUS CALÇATS  24,13 m2  Alternativa  0 


MAGATZEM  20,91 m2  1p/40 m2  1 


Aforament planta baixa  147 


PLANTA PRIMERA 


VESTÍBUL GIMNÀS   12,68 m2  1p/2 m2  7 


GIMNÀS APARELLS  204,53 m2  1p/5 m2  41 


RECINTE  15,19 m2  Alternativa  0 


LOCAL MÀQUINES  15,19 m2  Ocupació nul∙la  0 


 Aforament planta primera  48 


ESPAI EXTERIOR PISCINA (simultaneïtat resta activitats a l’estiu) 


VAS PISCINA GRAN  312,50 m2  1p/2 m2  156 


VAS PISCINA MITJANA  75,00 m2  1p/2 m2  32 


VAS PISCINA CLAPOTEIG  12,57 m2  1p/2 m2  6 


ZONA PLATJA  572,24  alternatiu  0 


ZONA ESTANÇA  477,35  1p/4 m2  120*** 


Aforament espai exterior piscina*  194 


AFORAMENT TOTAL USOS  ESPORTIUS  1.295 persones 


*Ocupació pista esportiva 108 persones per activitats esportives 


**Ocupació grades no computa per  determinar ocupació total edifici  per supòsit més  desfavorable 


***L’aforament de la zona exterior de la piscina es determina pel de major número entre la zona d’estança i vas 
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L’ocupació    a considerar a efectes de determinar l’ interès per a  la protecció civil  de la instal∙lació serà 
la de l’interior de l’edificació   resulta  de 1.295 persones 


 


EMPRESES EXTERNES 
Nom Empresa  Tipus actuació contractada 


Ascensores Inelsa Zener  Manteniment ascensors 
Electro Gumar, SL  Manteniment instal∙lació gas 
Electro Gumar, SL  Manteniment instal∙lació elèctrica 
Electro Gumar, SL  Manteniment climatització 
Electro Gumar, SL  Manteniment Megafonia 
JF Sport, la Canonja SLU  Manteniment Piscina  
Sunet Plagas  Control plagues 
Electro Gumar, SL  Manteniment caldera calefacció 
Ajuntament de la Canonja  Manteniment internet 
Ingesco  Manteniment parallamps 
ECA  Entitats d’inspecció  tècnica instal∙lacions (EIC) 
Sanea 2008, SL  Socorrista 
José Coronado  Adjudicatari servei de Bar 


JF Sport la Canonja, SLU 
Per exemple Empreses de gestió esportiva que puguin gestionar el 
gimnàs, etc 


Extintors Rion  Extintors 
Clanser  Servei de neteja 
UTE  “Telefónica  de  España  SAU‐ 
Telefónica  Móviles  España  SAU, 
Unión Temporal de Empresas  Telefonia 
 


 


1.5.2. Quadres de presència en  les diferent hores del dia,   de  la setmana  i de  l’any del 
personal usuaris i públic 


 


La ocupació màxima prevista de  la totalitat de  la  instal∙lació és de 1584 persones. Es realitzen diversos 
supòsits d’acumulació de persones en funció de la temporada, horari, dia  de la setmana i actvitats. 


 


QUADRE ACUMULACIÓ PERSONES SUPÒSIT DIES LABORABLES 


Horari  
Activitats 


Total 
Ocupació 


Bar  Poliesportiu Piscina  Extraordinàries 


6:00‐09:00 h  42  0  0  0  42 


09:00‐22:30 h  42  415  0  0  457 


22:30‐23:00 h  42  0  0  ‐  42 
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QUADRE ACUMULACIÓ PERSONES SUPÒSIT CAPS DE SETMANA 


Horari  
Activitats 


Total 
Ocupació 


Bar  Poliesportiu  Piscina  Extraordinàries 


6:00‐10:00 h  42  0  0  0  42 


10:00‐20:00 h  42  415*  0  0  457 


20:00‐03:00 h  42  0  0  0  42 


*Excepte diumenge 
 
 


QUADRE ACUMULACIÓ PERSONES SUPÒSIT EXTRAORDINÀRIES 


Horari  
Activitats 


Total 
Ocupació 


Bar  Poliesportiu  Piscina  Extraordinàries 


6:00‐10:00 h  42  0  0  0  42 


10:00‐20:00 h  42  415  0  0  457 


20:00‐22:00 h  42  0  0  0  42 


22:00‐03:00 h  42  0  0  750  788 


03:00‐05:00 h  0  0  0  750  750 


 
 


QUADRE ACUMULACIÓ PERSONES SUPÒSIT PISCINA OBERTA  


Horari  
Activitats 


Total 
Ocupació 


Bar  Poliesportiu  Piscina  Extraordinàries 


6:00‐09:00 h  42  0  0  0  42 


09:00‐10:00 h  42  415  0  0  457 


10:00‐20:00 h  42  415  196  0  652 


20:00‐22:30 h  42  415  0  0  457 


22:30‐23:00 h  42  0  0  0  42 


 
 
 


QUADRE ACUMULACIÓ PERSONES SUPÒSIT PISCINA OBERTA  CAP DE SETMANA 


Horari  
Activitats 


Total 
Ocupació 


Bar  Poliesportiu  Piscina  Extraordinàries 


6:00‐09:00 h  42  0  0  0  38 


09:00‐10:00 h  42  419  0  0  461 


10:00‐20:00 h  42  419  196  0  657 


20:00‐03:00 h  42   0  0  0  42 
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QUADRE ACUMULACIÓ MÀXIM DE PERSONES SUPÒSITS MES DESFAVORABLE 


Horari  
Activitats 


Total 
Ocupació 


Bar  Poliesportiu  Piscina  Extraordinàries 


INDETERMINAT  42  307*  196  750  1.295 


INDETERMINAT  42  618**  196  0  856 
*Sense  ocupació pista esportiva i grades doncs es computa per l’activitat extraordinària 
**Amb activitat esportiva  a pista (108 p) i amb grades ocupades (203 p) 


 
 
 
 


1.5.3. Organigrama 


 
Alcalde ‐ Ajuntament 


TÈCNIC 


EMPRESA DE GESTIÓ 


REGIDOR 
ESPORTS  


MONITORS  SOCORRISTA 


(estiu)


PERSONAL 
ADMINISTRACIÓ 


PERSONAL BAR REGIDORIES ORGANITZADORES 
ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 
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1.6. ANÀLISI DEL RISC   


Anàlisi històrica      


En  les  diferents  consultes  realitzades  a  personal    de  la  instal∙lació  no  s’ha  trobat  indicis  d’accidents 
susceptibles d’activació d’un pla d’emergència. S’han produït diferents accidents  laborals del personal, 
lesions per part dels esportistes de  tipus  traumàtic, ofegament  .   De  consultes a  internet  sobre arxiu 
històric d’accidents a zones pròximes  i/o similars a  l’activitat que ens ocupa,   es relacionen algunes de 
les situacions de risc produïdes en altres poliesportius: 


 El 1 novembre del 2012 es produeix un  sinistre amb víctimes mortals   en un devessall per un 
excés d’aforament.  


 El 19 de juliol de 2017 intoxicació per fuita d’àcid clorhídric a lla piscina d’una casa de colònies a 
Gualba   


 El   1 de gener de 2017 un  incendi al poliesportiu de  les Borges Banques obliga a evacuar   250 
persones 


 El 7 de  juliol de 2017 un nen de 7 anys que està a punt d’ofegar‐se a  la piscina municipal de 
Mollerussa és evacuat en un helicòpter a l’hospital de Sant Pau. 


 


Inventari i avaluació de riscos interns                                               


El risc d’incendi s’avalua en funció de la classificació locals de risc especial establerta en la taula  2.1 del 
DB SI 1 del CTE, s’identifica la classificació dels locals i zones de risc especial, i es classifiquen els  nivells   
en risc baix, mig i alt (recinte maquinària piscina). 


Per la resta de riscos s’utilitzarà el mètode qualitatiu: Mètode general d’avaluació de riscos laborals de 
l’Instituto Nacional de Seguridad e higiene en el Trabajo (INSHT). 


En primer lloc s’ha de analitzar el risc, per tal de obtenir l’ordre de magnitud del risc. 


a) Identificació dels perills 


Cal respondre a tres qüestions: 


1.‐ Existeix una font de dany? 


2.‐ Qui o que pot ser danyat? 


3.‐ Com pot ocórrer el dany? 


b) Estimació del risc 


Es basa en la severitat del dany, qualificant‐lo en tres categories: 


‐ Lleugerament nociu 


‐ Nociu 


‐ Molt nociu 


I en la probabilitat d’ocurrència del mateix 


‐ Alta 


‐ Mitja 


‐ Baixa 
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El  següent  quadre  es  realitza  per  poder  estimar  els  nivells  de  risc  d’acord  amb  la  seva  probabilitat 
estimada i les seves conseqüències esperades. 


 


 


 


Es defineix una taula per ajudar a poder prendre una decisió sobre el control dels riscos i la urgència en 
que s’han d’adoptar mesures preventives i de control. Aquestes seran proporcionals al risc. La taula es la 
següent: 
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1.6.1. Anàlisi del risc intern 


Considerarem riscos generals aquells que es poden produir en qualsevol sector de l’activitat i que el seu 
nivell d’afectació depèn de la zona on es produeixi.  


Es defineixen diversos zones  de risc per a avaluar els riscos generals. 


INCENDI  Taula 2.1 DB SI CTE  Risc 


Zona   1: Cuina Bar (PS) 
 


P>50kW  ALT 


Zona 2: Sala caldera a gas per ACS 
 


P<200kW  BAIX 


Zona 3: Recinte maquinària ascensor 
 


En tot cas  BAIX 


Zona 4: Recintes QGD i comptadors   
 


En tot cas  BAIX 


 


 


 


EXPLOSIÓ  Probabilitat  Conseqüències  Risc 


Zona   1: Cuina Bar  
 


BAIXA  NOCIU  TOLERABLE 


Zona 2: Sala caldera a gas per ACS 
 


BAIXA  NOCIU  TOLERABLE 


 


 


 


FUITA GAS  Probabilitat  Conseqüències  Risc 


Zona 1: Cuina Bar  BAIXA  NOCIU  TOLERABLE 


Zona 2: Sala caldera de gas per ACS 
 


BAIXA  NOCIU  TOLERABLE 


Zona 5: Recinte maquinària piscina 
(contacte àcid clorhídric i hipoclorit)) 


BAIXA  NOCIU  TOLERABLE 


FUITA AIGUA  Probabilitat  Conseqüències  Risc 


Zona 1: Cuina Bar 
 


BAIXA  POC NOCIU  TRIVIAL 


Zona 5: Recinte maquinària piscina 
 


BAIXA  POC NOCIU  TRIVIAL 


Zona 6: Vestidors   
 


BAIXA  POC NOCIU  TRIVIAL 
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ALTRES RISCOS Probabilitat Conseqüències  Risc 


Riscos químics i biològics 


Fuita  de  gasos  tòxics  (mala 
combustió calderes) 


BAIXA  NOCIU  TOLERABLE 


Intoxicació alimentària  BAIXA  NOCIU  TOLERABLE 


Intoxicació per excés d’àcid clorhídric 
en l’aigua de la piscina 


BAIXA  NOCIU  TOLERABLE 


Riscos intrínsecs  a l’edifici o instal∙lacions 


Patologies a l’estructura i/ 
fonaments 


BAIXA  POC NOCIU  TRIVIAL 


Talls elèctric, aigua, telèfon  BAIXA  POC NOCIU  TRIVIAL 


Confinament  ascensor  BAIXA  POC NOCIU  TRIVIAL 


Riscos antròpics 


Incompliments de les normatives 
d’us 


BAIXA  POC NOCIU  TRIVIAL 


Baralles o aldarulls  BAIXA  NOCIU  TOLERABLE 


Riscos vinculats a la salut 


Caigudes, talls, traumatismes, 
ofegaments, ennuegaments, 
convulsions febrils, cremades, cops 
hemorràgies, etc. 


BAIXA  NOCIU  TOLERABLE 


 


1.6.2. Risc laboral 


Dins dels   riscos laborals significatius que es poden donar  en el poliesportiui que puguin activar el pla 
d’autoprotecció   es relacionen els següents,  


 


RISC LABORAL Probabilitat Conseqüències  Risc 


Caigudes, talls, traumatismes, 
ofegaments, ennuegaments, 
convulsions febrils, cremades, cops 
hemorràgies, etc. 


BAIXA  NOCIU  TOLERABLE 
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1.6.3. Risc extern 


Segons consulta realitzada del  Mapa de Risc de Protecció Civil i els Plans de Protecció Civil  de Catalunya 
el municipi es troba afectat pels següents  riscos externs: 


RISCOS  NATURALS 
Afectació 


establiment AVALUACIÓ 
SI NO 


Inundacions 


 x El poliesportiu es troba proper a una zona potencialment 
inundable però no afectat . Tot i això  zones del municipi de  
LA CANONJA  estan afectades i per tant subjecte al que diu  
el pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya 
(INUNCAT) elaborat pel departament d’interior de la 
Generalitat. 


Incendis forestals 


 
 


 


x 


El municipi de  LA CANONJA  es troba afectat per risc 
d’incendis forestals i per tant subjecte al que diu  el pla 
especial d’emergències per focs forestals de Catalunya 
(INFOCAT). Tot i això no la inexistència de massa forestal al 
voltant del poliesportiu elimina la possibilitat que es doni 
aquest risc. 


Nevades i glaçades 


 


 


x 


 Segons el Pla especials d’emergències  per nevades de 
Catalunya (NEUCAT) elaborat pel Departament d’Interior de la 
Generalitat  de Catalunya el municipi de LA CANONJA  està 
afectat  per nevades i glaçades 


Esta afectat l’establiment  ja que disposa d’una via prioritzada 
a l’entorn de A-7. 


Terratrèmols 
 


x 


 Segons el pla especial d’emergències sísmiques de Catalunya 
(SISMICAT) elaborat pel departament d’interior de la 
Generalitat, LA CANONJA  és un municipi amb intensitat 
sísmica VI 


Ventades 
 


x 


 Segons el pla especial d’emergències per risc de vent de 
Catalunya (VENCAT) elaborat pel departament d’interior de la 
Generalitat, LA CANONJA  és un municipi afectat 


RISCOS TECNOLÒGICS  


Químic en establiments 
industrials 


x  D’acord amb el Pla especial de seguretat exterior de la 
química de Catalunya (PLASEQCAT), elaborat per la 
Generalitat de Catalunya, el municipi de LA CANONJA  està 
dintre de la zona d’alerta i intervenció. 


Transport Mercaderies 
Perilloses (MM.PP) 


x  Hi ha afectació  per un nivell alt de perill per transport ferroviari 
i viari  de MMPP al municipi de LA CANONJA  (TRANSCAT)  


Conductes Mercaderies 
Perilloses (MM.PP) 


x  Hi ha afectació  per un nivell alt de perill per conductes de gas, 
etilé i oleoductes  de MMPP al municipi de LA CANONJA  
(TRANSCAT)  


 Radiològic 


x  D’acord amb el pla especial de riscs radiològics de Catalunya 
(RADCAT) elaborat per la Generalitat de Catalunya, el 
municipi de LA CANONJA    està afectat, per instal·lacions 
radioactives, vigilància radiològica i instal·lacions nuclears no 
generadores d’energia 


Contaminació aigua 
abastament Riu Ebre 


x  D’acord amb el Pla Territorial de Protecció Civil  de Catalunya 
(PROCICAT) elaborat per la Generalitat de Catalunya, el 
municipi de LA CANONJA    està afectat per possible 
contaminació riu Ebre a Flix. 


AMENAÇA TERRORISTA 
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Amenaces de bomba o 
d’altres tipus x  Es considera aquesta possibilitat. 


 


Segons consulta de l’article 45 del   Pla d’Ordenació Urbanística Municipal facilitat per l’Ajuntament, cal 
considerar els  següents  riscos externs: 


 


 SI NO AVALUACIÓ 


FENÒMENS NATURALS 


Inundacions x  Segons informació extreta del POUM es considera al municipi 
però sense afectació rellevant a la instal·lació 


FENÒMENS TECNOLÒGICS 


Risc químic x  Segons informació extreta del POUM 


Accident transport x  Segons informació extreta del POUM 


 


 


Avaluació del risc extern 


 Probabilitat Conseqüències  Risc 


FENÒMENS NATURALS 


Terratrèmols BAIXA  EXTREMADAMENT NOCIU  MODERAT 


Nevades i glaçades BAIXA  POC NOCIU  TRIVIAL 


Incendis forestals BAIXA  NOCIU  TOLERABLE 


Inundacions BAIXA  NOCIU  TOLERABLE 


RISCOS TECNOLÒGICS EN ACTIVITATS VEÏNES 


Fuita en indústria química BAIXA  EXTREMADAMENT NOCIU  MODERAT 


Risc radiològic BAIXA  NOCIU  TOLERABLE 


Transport MM.PP BAIXA  EXTREMADAMENT NOCIU  MODERAT 


Conductes MM.PP BAIXA  EXTREMADAMENT NOCIU  MODERAT 


AMENAÇA TERRORISTA 


Amenaces de bomba o d’altres tipus  BAIXA  EXTREMADAMENT NOCIU  MODERAT 
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1.6.4. Descripció o identificació  de les condicions d’evacuació 


 


DIMENSIONAMENT I CAPACITAT DELS ELEMENTS  D’EVACUACIÓ DE L’EDIFICI 


 


En  l’apartat  1.5.1  s’ha  realitzat  el  càlcul  d’ocupació  considerant  les  densitats      el  DB  SI‐3  del  CTE‐ 
Evacuació d’ocupants.   Es considera  la capacitat d’evacuació   A=P/200. A continuació es presenta una 
taula justificativa de les condicions d’evacuació amb l’ocupació més desfavorable,  


SORTIDES EDIFICI 


Portes Zona evacuació Assignació persones 
per evacuació  


Amplada    
(m) 


Núm. 
sortides 


Capacitat 
evacuació 


S‐6  Accés Principal PB  202  1,95 x 2  2  SI (780 p) 


S‐5/7  Bar – Vestidors piscina  44 
1,80  
0,85 


2  SI (530 p) 


S‐8/9/10/11  Sortida grades PB  404  1,65 x 4  4  SI (1.320 p) 


S‐2  Vestidors Poliesportiu PS  101  1,22  1  SI (244 p) 


S‐1  Pista Poliesportiu PS  101  1,60  1  SI (320 p) 


S‐3  Vestidors nous PS  202  0,90 x 2  2  SI (360 p) 


S‐13  Gimnàs P1  48  0,90  1  SI (180 p) 


TOTAL  1.105  18,67  12  SI (3.564 p) 


 


Es  realitza  com a  justificació  complementària el  càlcul de  les amplades  considerant el  temps per una 
evacuació seqüencial. 


 


Per al càlcul del temps s'utilitzarà la següent fórmula: 


 


Essent: 


T= temps d’evacuació en segons 


P= aforament del local = 1.105 persones 


Ae= Amplada total de porta de sortida = 18,67 metres 


Cc = Coeficient de circulació = 1,3 persones per metre i segon 


 


Substituint els valors s’obté: 


Amb un aforament de 1.105  persones, T= 63,61 segons, inferior a 2 minuts. 
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DIMENSIONAMENT DELS ELEMENTS  D’EVACUACIÓ DES DEL PATI EXTERIOR 


Les  portes      de  la  zona  del  pati  exterior  que  dóna  a  la  via  pública  tene  una  amplada  suficient  per 
assegurar  l’evacuació    en  el  supòsit més  desfavorable  considerant  que  per  el    càlcul  de  l’amplada 
mínima s’aplica A=P/400. A continuació es presenta una taula justificativa de les condicions d’evacuació 
amb l’ocupació més desfavorable 


 


SORTIDES EXTERIORS (hipòtesi ocupació mes desfavorable) 


Sortides 
edifici 


Zona evacuació Assignació persones 
per evacuació  


Amplada    
(m) 


Núm. 
portes 


Capacitat 
evacuació 


‐  Piscina  194 


4,80 x 2  2  SI  (3.840 p) 


S‐8/9/10/11  Sortida grades PB  103/2=51 


S‐2 
Vestidors 


Poliesportiu P2 
403 


S‐1  Pista Poliesportiu P1  403 


S‐3  Vestidors nous PS  100 


S‐13  Gimnàs P1  48 


TOTAL  1.199 


 


1.6.5. Avaluació de les condicions de confinament 


Es defineix el  confinament  com  l’acció de  tancar‐se en un  local per protegir‐se de  l’exterior.  S’ha 
d’obturar  les  obertures,  portes  i  finestres,  entrades  d’aire    i  desconnectar  les  instal∙lacions  de 
climatització  i ventilació. En aquest establiment,  les àrees amb possibilitat de confinament són  les 
següents: 


Descripció Superfície  


(m2) 


Ocupació 


(persones) 


Capacitat   (1p/0,5m2) 


(persones) 


Compleix les 
condicions de 
confinament 


Pista poliesportiu  1.012   1.299  2.024  SI 


 


1.6.6. Diagrama de persones per zones 


El  següent diagrama de persones per  zones  s’ha  realitzat  considerant  les ocupacions de personal, 
públic i usuaris  que habitualment es poden trobar a la instal∙lació.  


 
QUADRE ACUMULACIÓ MÀXIM DE PERSONES SUPÒSITS MES DESFAVORABLES 


Activitats  Poliesportiu 
PS 


Poliesportiu 
PB 


Poliesportiu
P1 


Bar
Vestidors 
piscina 


Piscina 
exterior 


Total 
Ocupació 


Extraordinària *  906 *  103  48  44  194  1.295 
Esportiva amb 


públic**  264**  306  48  44  194  856 


*Sense  ocupació pista esportiva i grades doncs es computa per l’activitat extraordinària 
**Amb activitat esportiva  a pista (108 p) i amb grades ocupades (203 p) 
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1.6.7. Elements vulnerables propis de  la instal∙lació 


El usuaris,  treballadors  i públic   de  la  instal∙lació esportiva en     general és poden  considerar  com  
elements vulnerables propis per als riscos existents 


 


1.7. PLÀNOLS   


1.  PLÀNOL DE SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 


2.  PLÀNOL   ACCESSOS MITJANS EXTERNS 


3.  PLÀNOLS RECORREGUTS EVACUACIÓ I SENYALITZACIÓ  


6.  PLÀNOLS EDIFICI PRINCIPAL ZONES DE RISC 


7.  PLÀNOLS EDIFICI PRINCIPAL INSTAL•LACIONS (control i subministraments) 
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2. INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS  I MESURES D’AUTOPROTECCIÓ 
2.1. MITJANS MATERIALS DISPONIBLES 


2.1.1. Compartimentació d’incendis 


Àrees/sectors   Localització  Descripció recintes 
Sector 1  Planta soterrani, baixa i primera  Poliesportiu, Gimnàs, Bar i vestidors piscina   
Sector 2  Planta  soterrani  Vestidors nous i sala polivalent 
Sector 3  Planta soterrani   Sala caldera 
Sector 4  Planta soterrani  Sala maquinària ascensor 


 
 
2.1.2. Instal∙lacions de detecció 


Existeix un sistema de detecció d’incendis compost per detectors i les corresponents sirenes. 
 


Sistema detecció  Situació/Area  Tipus  Quantitat 


Detectors incendis  Planta soterrani, baixa i primera 
edifici poliesportiu  Òptics de fums  Segons plànols 4 


 


2.1.3. Extinció d’incendis 


Sistema extinció 
incendis  Tipus  Situació/Area  Quantitat  Característiques/Eficàcia 


Extintors 
Pols  Conjunt instal∙lació Segons plànols 4 ≥ 21A‐113B
CO2  Conjunt instal∙lació veure plànols 4 89B 


Extintor automàtic  Pols  Caldera ACS  veure plànols 4  ‐ 


BIE’s  ‐  Conjunt instal∙lació veure plànols 4  Ø 25 mm 


Hidrants  Arqueta  Passeig Torroja  veure plànols 4  Arqueta racor Ø 70 mm 
 


2.1.4. Extracció de fums i gasos  


El   bar disposa d’un sistema d’extracció de  fums  i olors a  la cuina,  i abocament de gasos de 
combustió de les calderes de calefacció amb un total de 2 punts d’abocament.  


2.1.5. Instal∙lacions de lluita contra sinistres 


La instal∙lació  disposa de farmacioles i salvavides a la piscina 


 


2.1.6. Senyalització d’emergència 


Enllumenat 
d’emergència  Tipus  Situació  Característiques  Quantitat 


Enllumenat 
d'emergència  No integrades veure plànols 4  UNE 23035‐4  Segons plànols 


Senyalització 
d'emergència 


Pictogramas  veure plànols 3  UNE 23034‐1988 
Segons plànols 


Rètols  veure plànols 3  UNE 23034‐1988 
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2.1.7 Sistemes interns d’avís 


Comunicacions de seguretat  Situació   Tipus  Quantitat 


Sirenes  En cada planta del pavelló  Acústic lluminosa Segons plànols 


Central alarma  Consergeria  Analògica  1 


Telefonia  veure plànol  7  Telèfon i mòbil  segons núm. 
treballadors presents 


Sistema de Megafonia  Pati exterior piscina  i 
interior pavelló  ‐  1 


Avís verbal  Tota la instal∙lació  ‐  ‐ 


 


2.1.8 Mitjans sanitaris 


Equips  Situació   Tipus  Quantitat 


DEA*  Planta baixa pavelló  Semi automàtic  1 


*No exigible pel Decret 30/2015 


 


2.2. MITJANS HUMANS DISPONIBLES 


Els  mitjans  humans  mínims  exigibles  d’acord  amb  el  que  estableix  l’annex  III  del  Decret 
30/2015,  són els següents: 


 


MITJANS SANITARIS 


Estableix la necessitat de disposar de dues  persones formades en ASI.  
 


 
 
Per  tal  de millorar  la  resposta  davant  d’una  possible  assistència  sanitària  es    disposa  d’un   
DEA. 
 
MITJANS D’INTERVENCIÓ 


L’assignació de  funcions   d d’acord amb  la valoració  realitzada per  la mida de  l’activitat  i  la 
disponibilitat de personal, els riscos inherents i les especificacions de les mesures de protecció 
disponibles, es detalla en la taula següent. 


 
 


Mitjans humans  Càrrec   Núm. de 
persones  horari 


Cap d'emergència 
CAP DE LA GUARDIA MUNCIPAL 


1 


Jornada Laboral
 


RESPONSABLE VOLUNTARIS PROTECCIÓ 
CIVIL (S) 


Jornada Laboral
 


CAC Centre d’alarmes   ADMINISTRATIU/CONSERGE  1  Obertura 
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ADJUDICATÀRIA  instal∙lació
 TÈCNIC ESPORTS  ADJUDICATÀRIA (S) 


Cap d'intervenció 
TÈCNIC ESPORTS  ADJUDICATÀRIA 


1 
Obertura 
instal∙lació 


 MONITOR ESPORTS  A    (S) 


Equips de primera intervenció 
(EPI)  
*Inclou Personal format en ASI 
 


MONITOR ESPORTS A*
MONITOR ESPORTS  B* 
RESPONSABLE BAR 
PERSONAL BAR (S) 
SOCORRISTA* (estiu) 


3 
Obertura 
instal∙lació 


 


Equips de primera intervenció 
(EPI)  
*Inclou Personal format en ASI 


PERSONAL REGIDORIA ORGANITZADORA 
CONTROLADORS ACCES  i o VIGILANTS DE 
SEGURETAT* 
(per activats extraordinàries supòsit) 


2  Durada activitat 
extraordinària 


(S) Suplent 


2.3. MESURES CORRECTORES DE RISC I AUTOPROTECCIÓ 


MESURES CORRECTORES DE RISC I 
D'AUTOPROTECCIÓ 


Descripció 


Extinció automàtica  A instal∙lar a la campana d’extracció de la cuina del bar 
Detecció automàtica  Incrementar dotació i reparar


BIE  Incrementar el número de BIE’s 


Extintors  Millorar dotació instal∙lant un a la  sala maquinària piscina 


Compartimentació de sectors d’incendi 


‐Compartimentar instal∙lant portes EI260‐C5 recinte vestidors 
sauna i gimnàs en planta soterrani 
‐Millorar compartimentació en punts de pas d’instal∙lacions‐‐
Instal∙lar retenidors magnètics portes resistents al foc 


Senyalització evacuació  Millorar senyalització recorreguts evacuació 


Senyalitzar punt reunió  Instal∙lar senyal vertical del punt de reunió 


Substitució grup de pressió  Millorar i garantir la pressió per les BIE’s 


Renta ulls emergència  Dotar sala tècnica maquinària piscina renta ulls emergència 
 
 
 
2.4. PLÀNOLS   


3.  PLÀNOLS RECORREGUTS EVACUACIÓ I SENYALITZACIÓ  


4.  PLÀNOLS MITJANS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  


5.  PLÀNOLS SECTORITZACIÓ  INCENDIS  


8.  PLÀNOLS RECINTES CONFINAMENT 
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3. MANUAL D’ACTUACIÓ 
3.1. OBJECTE 


Document  que  estableix  les mesures  de  resposta  necessàries  per  poder  actuar  en 
qualsevol  situació d’emergència que  es pugui donar  en  el nostre  establiment,  i que 
pugui posar en perill al personal  del establiment i de les persones que es trobin a dins. 
 
Els continguts permeten disposar de procediments clars i detallats , minimitzant el risc 
d’actuacions incorrectes que poden posar en perill als ocupants del establiment. 
 
Aquest  Manual  va  dirigit  a  tot  el  personal  del  establiment  que  formarà  part  de 
l’estructura de resposta a qualsevol emergència que sigui detectada en l’establiment. 
 
El Manual d’Actuació s’estructura en diferents capítols amb els següents continguts: 


• Capítol  3.2.  Identificació  i  classificació  de  les  emergències  en  funció  dels  riscos 
identificats i la gravetat , establint diferents nivells d’emergència. 


• Capítol 3.3.  Equips d’emergència, amb la seva estructura organitzativa i jerarquitzada, 
amb  les  responsabilitats  i  accions  a  desenvolupat  pels  seus membres  en  situacions 
d’emergència. 


• Capítol 3.4. Accions a realitzar , en els protocols establerts en cas d’emergència. 
• Capítol 3.5. Fitxes d’actuació, protocols a seguir en cas d’una emergència. 
• Capítol 3.6. Integració en plans d’àmbit superior. 


 


3.2. IDENTIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE LES EMERGÈNCIES 


Les  circumstàncies  en  les  quals  es  produeixi  una  emergència  condicionen  en  gran 
mesura el posterior desenvolupament  i evolució del  sinistre.  Les  circumstàncies que 
més influeixen en aquest aspecte són fundamentalment 3: 


• El tipus d’incident(tipologia). 
• La rapidesa amb que és descobreix l’emergència i possibilitat de control(gravetat). 
• El moment en què es produeix(disponibilitat de mitjans humans per actuar). 


 


3.2.1 En funció de la gravetat o nivell d’emergència. 


 
• Conat   o alerta: Alteració de  la normalitat que es pot  corregir amb els mecanismes 


habituals de gestió del servei, i que no representa per la seva evolució més probable, 
cap  risc  per  a  les  persones,  el medi  ambient  o  la mobilitat  d’usuaris  i  treballadors. 
Situació anòmala generalment detectada en fase inicial, que pot solucionar‐ne amb els 
mitjans propis destinats a aquest fi. 
 


• Emergència: Situació d’emergència que pot afectar al conjunt de les instal∙lacions i que 
pot  comportar  una  evacuació  parcial  o  total  d’un  o  diversos  sectors,  plantes  o 
dependencies,  i precisa de  la mobilització de tots els mitjans tècnics  i humans propis 
previstos  en  el  PAU,  així  com  l’ajuda  de mitjans  d’auxili  externs:  policia,  bombers, 
ambulàncies, etc. 
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3.2.2 QUADRE D’IDENTIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE LES EMERGÈNCIES 


Les emergències que poden ocasionar l’activació del pla d’autoprotecció, d’acord amb 
l’anàlisi de risc, són les següents: 
 


  Tipus d’emergència 


Risc considerat  Conat o Alerta  Emergència 


Riscos interns 


Incendi  Incendi  dins  d’una  paperera  o 
d’un moble o equip elèctric. 


Incendi  en  un  sector  de  risc,  o 
desenvolupat en altres recintes  


Fuita gas  Detecció olors estranys Confirmació fuita 


Fuita aigua  Fuita  d’aigua  sense  afectació  a 
instal∙lacions  que  puguin 
suposar un risc afegit 


Fuita  aigua  que  pugui  afectar 
recinte  quadre  general  de 
distribució elèctrica, maquinaria, 
etc.  


Explosió  Explosió en un recinte de  on no 
hi ha ferits ni danys estructurals 


Amb ferits  i  danys  estructurals 
víctimes 


Riscos químics i biològics 


Fuita de gasos tòxic  Detecció olors estranys Confirmació fuita 


Intoxicació alimentària  Pocs afectats  Molts  afectats  o  amb  víctimes 
greus 


Intoxicació  per  excés  d’àcid 
clorhídric  en  l’aigua  de  la 
piscina 


Irritació  als  ulls  amb  pocs 
afectats 


Molts  afectats  amb  marejos  i 
irritació ulls 


Riscos intrínsecs a l’edifici o instal∙lació 


Patologies a l’estructura i/o 
fonaments 


S’observa  que  una  part  dels 
fonaments  s’enfonsen  o 
s’aixequen  lleument  en  una 
zona concreta del recinte. 


El  moviment  dels  fonaments 
provoca  caiguda  de  parets  o 
trencadissa de la estructura 


Talls elèctric, aigua, telèfon  Fallida del subministrament  No aplica


Confinament ascensor 
Sense afectació de la salut de les 
persones atrapades 


Amb conseqüència per a la salut 
de  persones  atrapades 
(embarassades,  gent  gran  amb 
crisi ansietat, etc) 


Riscos salut  (inclou laborals) 
Talls,  caigudes,  ofegaments, 
traumatismes,  convulsions 
febrils,  talls,  cremades, 
hemorràgies. caigudes 


Amb lesions que no requereixen 
atenció sanitària  


Amb lesions que requereixen 
atenció sanitària 


Riscos antròpics 


Incompliments de les 
normatives d’us 


Alguna  o  varies  persones, 
voluntària  o  involuntàriament, 
fan cas omís a les normes, sense 
cap  afectació  pel  correcte 
funcionament del centre. 


Varies  persones  de  manera 
conscient    incompleixen  les 
normes, posant en perill  la seva 
integritat,  o  la  de  la  resta 
d’assistents. 
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Baralles o aldarulls 
Incidents  entre  un  grup  reduït 
de  persones  (màx.  5),  amb 
expressivitat únicament verbal. 


Incidents  entre  gran  part  del 
assistents  amb  agressivitat 
física. 


Riscos externs 


FENÒMENS NATURALS 


Terratrèmols  Activació  en  fase  alerta 
SISMICAT 


Activació  en  fase  emergència 
SISMICAT 


Nevades i glaçades  Que  no  suposin  fallida  en  els 
subministraments  (baixa  tensió, 
gas, etc.)  i/o     activació en  fase 
alerta  PLA  PROTECCIÓ  CIVIL 
ASSOCIAT  I/O NEUCAT 


Que  suposin  fallida  en  els 
subministraments  (baixa  tensió, 
gas,  etc.)  i/o  activació  en  fase 
emergència  PLA  PROTECCIÓ 
CIVIL ASSOCIAT  I/O NEUCAT 


Inundacions  Activació en fase alerta PAM  Afectació planta soterrani edifici 
i/o activació en fase emergència 
PAM 


Temporal  (Ventades  i 
pluges) 


Ventades  amb  velocitats      que 
suposin    l’activació  en  fase 
alerta del VENTCAT 


Ventades  amb  velocitats      que 
suposin  l’activació  en  fase 
emergència del VENTCAT  


RISCOS TECNOLÒGICS  


Fuita en indústria química  Activació  en  fase  alerta 
PLASEQCAT 


Activació  en  fase  emergència 
PLASEQCAT 


Risc Radiològic  Activació en fase alerta RADCAT  Activació  en  fase  emergència 
RADCAT 


Risc MMPP  Activació  en  fase  alerta  
TRANSCAT 


Activació  en  fase  emergència 
TRANSCAT 


Contaminació aigua potable  Activació  en  fase  alerta  
PROCICAT 


Activació  en  fase  emergència 
PROCICAT 


AMENAÇA TERRORISTA 
Amenaça de bomba  altres 
tipus  Sense confirmar  Confirmada 


 
  


3.2.3 En funció de l’ocupació i dels mitjans humans 


Per  la  tipologia  de  l’activitat  no  es  donen  diferents  situacions  de  resposta  davant  una  alerta  o 
emergència,  atès  que  els  mitjans  humans  disponibles  són  els  mateixos  en  qualsevol  moment  del 
desenvolupament de l’activitat.  


• Situació 1: Quan el bar es troba obert i el poliesportiu tancat, davant qualsevol possible situació 
de risc s’activarà el PAU en estat d’Emergència. 


• Situació 2: Quan el Bar i el Poliesportiu  es troba obert   amb personal de l’empresa adjudicatària,  
Es considera que hi ha prou recursos per poder fer una primera avaluació, intervenció  i/o una 
evacuació parcial mentre es confirma l’abast real de la situació. 
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• Situació  3:  Quan  l’establiment  es  troba  obert    per  esdeveniments  esportius  o  activitats 
extraordinàries  amb  poc  personal  de  l’empresa  adjudicatària,  davant  qualsevol  possible 
situació de risc s’activarà el PAU en estat d’Emergència.  


 


  CE *  CI  EPI 


Situació 1  SI  NO  SI** 
Situació 2  SI  SI  SI 
Situació 3  SI  SI/NO  SI 


*Localitzable en horari d’obertura 
**Sense disponibilitat personal amb ASI 
 
 


QUADRE RESUM NIVELLS PAU EN FUNCIÓ DELS MITJANS I AFECTACIÓ 
NIVELL D’ACTIVACIÓ 


DEL PAU  SITUACIÓ 1  SITUACIÓ 2  SITUACIÓ 3 


ALERTA  ‐ X ‐ 


EMERGÈNCIA  X  X X 


 


3.3 EQUIPS D’EMERGÈNCIA 


3.3.1 Centre de control, alarma i comunicacions (CAC). 


El  centre de Control, Alarma  i Comunicacions  (CAC), és el  lloc on es gestionaran  les 
emergències,  centralitzant  i  coordinant  totes  les  accions  de  notificació  d’alerta, 
activació  d’alarmes  parcials  i  generals,  intervenció,  evacuació  i/o  confinament  i 
comunicació interna i externa. 
 
 


    Ubicació i equipament. 


Estarà  situat  a  la  zona  denominada  Recepció,  disposant  de  telèfon  fixa,  mòbil  i 
centraleta de megafonia. 
En aquest recinte es disposarà  d’una còpia del PAU i  les claus de l’activitat. 
 


  Mitjans disponibles 


 


 
 


  Funcions. 


• Conèixer  el  PAU  i  controlar  que  té  a  l’abast  tot  els  mitjans  tècnics  que 
s’especifiquen. 


• Rebre els avisos d’emergència d’acord amb els mitjans disponibles existents. 


CÀRREC  NOM TELÈFON MÒBIL  Fitxa 
D’ACTUACIÓ 


ADMINISTRATIU  / 
CONSERGE 


JF Sport la Canonja, SLU  Personal    977 194 022/
    977 194 023 


1 TÈCNIC ESPORTS 
 (S) 


JORDI FERNANDEZ            
(JF Sport la Canonja, SLU)  676 442 660 
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• Organitzar el pla de comunicacions internes per avisar al Equips d’Emergència. 
• Realitzar  les  trucades  als  mitjans  exteriors:  Bombers,  Policia,  Centres  sanitaris 


(112)........ 
 
 


• Activar les alarmes i donar els avisos generals en cas d’evacuació i confinament  
 


3.3.2 Cap de l’emergència (CE). 


• Màxim responsable de les accions a realitzar en cas d’emergència. 
• Confirmarà el nivell d’activació del pla d’emergència 
• Responsable de  tenir  a disposició el PAU, dispositius d’accés  (claus, etc.)  i el  telèfon 


mòbil. 
• Decideix i estableix les estratègies de treball que garanteixin la seguretat dels clients al 


establiment com del personal propi. 
• En cas d’activar el PAU encarregat de trucar al CRA i CECAT 
• Interlocutor entre el CECAT, CRA municipal i la direcció dels plans superiors activats. 
• Rebre l’ajuda externa. 


 


Mitjans disponibles 


 


 


       Funcions en situació de normalitat. 


• Portar el telèfon mòbil  actiu. 
• Ser la persona responsable de mantenir actualitzat i visible el directori de telèfons. 
• Ser la persona responsable de que es tingui a disposició el Pla d’autoprotecció, les 


claus del centre i el telèfon mòbil. 
 


Funcions en situació de conat o alerta  


• Acudir o contactar amb el CAC en quan rebi l’avís d’emergència. 
• Informar‐se de la magnitud i evolució de la situació de conat o alerta. 
• Donar  les  instruccions  de  comunicació  i  d’actuació  pertinents,  ja  sigui  a  través  del 


centre de control o directament als equips d’emergència. 
 


Funcions en situació d’emergència 


• Avaluar  la  situació  d’emergència  i  establir  o  confirmar  el  nivell  d’emergència  inicial 
activant el pla, si cal. 


• Coordinar totes les actuacions dels diferents equips d’emergència. 
• Coordinar les operacions de control, supressió de l’emergència i d’informació. 
• Decidir i donar l’ordre d’evacuació, si és que es considera pertinent. 


CÀRREC  NOM MÒBIL  FITXA D’ACTUACIÓ 


CAP GUARDIA MUNICIPAL  Manel Catalan Padilla  606 239 911 


2 RESPONSABLE VOLUNTARIS DE 
PROTECCIÓ CIVIL (S) 


Antoni Fernández 
Lerena  686 786 948 
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• Decidir i donar l’ordre de confinament, si és que es considera pertinent.  
• Decidir i donar ordre de canvi de nivell d’emergència. 
• Confirmar que s’ha avisat als mitjans exteriors. 
• Quan  es  donen  les  circumstàncies  necessàries,  notificar  el  final  de  l’emergència  i 


desactivar el pla. 
 


3.3.3 Equip d’intervenció. 


L’equip d’intervenció està  format per personal     de  la  instal∙lació  i  la  seva missió es 
donar una primera resposta davant una emergència produïda en la instal∙lació. 
El  membres  hauran  de  rebre  una  formació  adequada  en  prevenció  i  control 
d’emergències i disposar del materials adient d’actuació i autoprotecció. 


 


3.3.3.1 Cap d’intervenció (CI) 


És  el  comandament  natural  de  l’Equip  de  Primera    Intervenció  i  ostenta  la 
representació del Cap de l’Emergència en el lloc de l’emergència. 
Valora  l’emergència, desplaçant‐se  si és possible al  lloc de  l’emergència, assumint  la 
direcció i coordinació del equips d’intervenció. 


 
Mitjans disponibles 


 


CÀRREC  NOM  MÒBIL  FITXA 
D’ACTUACIÓ 


TÈCNIC ESPORTS 
 
 


JORDI FERNANDEZ            
(JF Sport la Canonja, SLU)  676 442 660 


3 


MONITOR A    (S)  JF Sport la Canonja, SLU  Personal  /977 194 022/ 
977 194 023 


 
Funcions en situacions de normalitat. 


• Portar el telèfon mòbil actiu. 
• Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans de prevenció, protecció i actuació a 


la instal∙lació de la zona assignada. 
• Verificar  que  es  facin  les  comprovacions    periòdiques    dels  elements  d’extinció 


d’incendis. 
• Participar activament en la implantació i manteniment del pla. 
• Responsable de les tasques a realitzar en cas d’emergència al lloc de l’emergència. 
• Responsable de la seguretat dels membres del seu equip d’intervenció. 
• Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans de prevenció, protecció i actuació 


de d’instal∙lació. 
 


Funcions en situació de Conat o Alerta  


• Contactar amb el CAC en quan rebi l’avís d’emergència. 
• Informar‐se de la magnitud i les característiques de la situació d’emergència. 
• Personar‐se al lloc de l’emergència per a fer una primera avaluació de la situació. 
• Mantenir‐se en contacte amb el cap d’emergència. 
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• Coordinar les maniobres dels equips d’intervenció per a fer front a l’emergència i si cal 
les maniobres de parada de determinats equips o  instal∙lacions per a que es facin de 
forma segura. 


• Quan  la  situació  estigui  sota  control,  fer  la  inspecció pertinent per  assegurar‐se’n,  i 
comunicar‐ho al cap d’emergència. 


• Coordinar les maniobres dels equips d’intervenció per fer front de l’emergència i si cal 
les maniobres de parada de determinats equips o  instal∙lacions per a que es facin de 
forma segura. 


 
Funcions en situació d’Emergència 


• Coordinar  l’actuació  dels  equips  de  primera  intervenció  amb  l’ajut  extern  i  donar 
suport a aquest. 


• Al  punt  de  reunió,  realitzar  el  recompte  de  totes  les  persones  evacuades  i/o 
confinades. 


• Quan  la  situació  estigui  sota  control,  fer  la  inspecció pertinent per  assegurar‐se’n,  i 
comunicar‐ho al cap d’emergència. 


• Un  cop  finalitzada  l’emergència,  col∙laborar  amb  les  activitats  post‐emergència  i  si 
s’escau, redactar un informe sobre els accions desenvolupades. 


 


    3.3.3.2 Equip de primera intervenció (EPI) 


Per una  actuació  ràpida, qualsevol empleat, quan descobreixi el  començament d’un 
incendi o altra situació d’emergència, donarà l’ALARMA. 
 
Seguidament,  intentarà apagar el  foc  fent servir els extintors, o prendre  les mesures 
més adients al seu abast. 
 
Aquest  personal  hauran  de  tenir  la  formació  i  ensenyament  adequat  en  aquestes 
tasques. 
 
Mitjans disponibles 


 


CÀRREC  NOM  TELÈFON/MÒBIL  FITXA 
D’ACTUACIÓ 


MONITOR A  JF Sport la Canonja, SLU  Personal  /977 194 022/ 
977 194 023  5/6 


MONITOR B  JF Sport la Canonja, SLU  Personal  /977 194 022/ 
977 194 023 


SOCORRRISTA  Sanea 2008, SL    5/6
RESPONSABLE BAR  JOSE CORONADO 616 159 810


669 361 530  
 


4/5/6 
PERSONAL BAR (S)  Cambrers 


PERSONAL REGIDORIA  
CONTROLADORS  ACCES 
i/o    VIGILANTS    DE 
SEGURETAT* 


‐  ‐ 
7 


*Per activitats extraordinàries    
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Funcions en situacions  de normalitat. 


• Seguir les instruccions del Cap de l’ Intervenció o Cap d’emergència. 
• Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans i la zona d’actuació. 
• Conèixer el PAU. 
• Conèixer els recorreguts d’evacuació, les zones de confinament i les sortides 
• Participar e les activitats de formació i exercicis pràctics d’intervenció. 
 


Funcions en situació de Conat o Alerta i Emergència 


• Realitzar  les actuacions  immediates amb els mitjans d’extinció disponibles a  la  zona 
afectada. 


• Rescatar i allunyar a les persones afectades. 
• Mantenir informats al Cap d’Intervenció (CI) sobre l’evolució dels fets. 
• Informar‐se de la magnitud i les característiques de la situació d’emergència. 
• Fer una primera avaluació de les condicions per l’evacuació i el confinament.. 
• Establir les zones de seguretat. 
• Comprovar que portes i finestres dels passadissos estan tancades i que no hi ha ningú 


en els recintes en cas d’evacuació 
• Ajut en l’evacuació de persones amb mobilitat reduïda. 
• Al  punt  de  reunió,  realitzar  el  recompte  de  totes  les  persones  evacuades  i/o 


confinades. 
• Informar  de  l’evolució  de  l’evacuació  i/o  el  confinament  al  Cap  de  l’Emergència  i 


comunicar  les  possibles  incidències  (absència  d’algun  alumne,  dificultats  per 
l’evacuació o confinament, etc.) 


• En  cas  d’arribada  d’Equips  d’Emergència  d’ajuda  externa  (bombers,  policia,  etc.), 
informar‐los de  la situació de  l’evacuació  i/o confinament  (àrees evacuades, nombre 
de persones que resten, etc.) 


       


 Actuacions que requereixin atenció sanitària  


 
Funcions en situacions de Conat o Alerta d’emergència. 
 


• Contactar amb el CAC quan rebi l’avís de l’emergència 
•  En qualsevol cas, donarà ordre d’avís   als recursos externs mitjançant el  112. 
• Personar‐se en el lloc de l’emergència per fer una primera avaluació de la situació. 
• Mantenir‐se en contacte amb el Cap de l’Emergència. 
• Prendre les decisions per estabilitzar els ferits,establint les prioritats d’atenció i 


trasllat. 
• Informar al equips d’ajuda externa de l’estat dels ferits. 
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Organigrama 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


CAP EMERGÈNCIA 


CAP GUARDIA MUNICIPAL 


RESPONSABLE VOLUNTARIS PROTECCIÓ 
CIVIL  (suplent)


EPI 


PERSONAL REGIDORIA 


CONTROLADORS ACCÉS i/o 
VIIGILANTS DE SEGURETAT 


RESPONSABLE BAR 


PERSONAL BAR (S) 


CAP INTERVENCIÓ  


TÈCNIC ESPORTS  


MONITOR A  (suplent) 


EPI 


MONITOR A  


MONITOR B  


SOCORRISTA (estiu) 


RESPONSABLE BAR    


CAMBRERS BAR (S) 


CAC 


ADMINISTRATIVA/IU 


TÈCNIC ESPORTS (S) 







PLA D’AUTOPROTECCIÓ  ‐  POLIESPORTIU I PISCINES MUNICIPALS”  ‐ CARRER L’ALCALDE MARIAN FONTS I CIURANA 1,LA CANONJA 


Autors: OSCAR CENTELLES MIRANDA  _  Actualització  Data 20.04.2018  Pàg. 45


 
3.4. ACCIONS A REALITZAR 


3.4.1 Detecció i alerta. 


  3.4.1.1 Criteris Generals. 


Dins  dels mitjans  habituals  per  a  la  detecció  de  les  emergències  o  incidències  podem 
considerar els següents: 


‐  Detecció  a  través  de  personal  propi  o  d’usuaris.  Els  usuaris    hauran  de  notificar‐lo  al 
personal més proper, i aquest donarà l’avís al CAC.  


El protocol de detecció i alerta es pot basar en el següent esquema d’actuacions, explicant 
el contingut de cada fase tenint en compte les següents 


 


 


 


‐  Avisos  d’una  imminent  afectació  a  l’activitat  per  part  de  centres  de  control  externs 
(CECAT, CRA municipal, Centres Meteorològics, altres), activitats veïnes o similars, degut a 
situacions externes. La recepció de  l’alerta podrà ser per  telèfon, mitjans de comunicació 
(TV, ràdio, etc), xarxes socials d’Internet (twitter), etc.   


 
3.4.1.2 Procediment General. 


La seqüència de qualsevol situació de risc serà la següent: 
 


1. Alerta i valoració inicial: Quan es rebi l’avís o es detecti l’emergència, s’avisarà al Cap 
d’Intervenció  que  s’informarà    i    farà  la  valoració  inicial  (incident,  falsa  alarma, 
emergència, etc), desplaçant‐se al lloc de l’emergència. 
 


 
2. Transmissió de  l’alarma: El Cap d’Intervenció n’informarà al Cap d’Emergències, qui 


decidirà el nivell d’activació del PAU (alerta o emergència), i s’encarregarà dels avisos i 
la  informació  als  serveis  exteriors,  mentre  que  la  resta  de  personal  avisarà  a  les 
persones de l’activitat. 
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Segons el tipus d’emergència, el Cap de l’Emergència ordenarà, si s’escau, l’evacuació 
o confinament dels usuaris o informarà. 
 
Fitxa d’avís i  diagrama d’actuació. 


 


 


 


 


 


 


3.4.1.3 Procediment restringit. 


Quan la disponibilitat de personal sigui restringit, la persona responsable en aquell moment 
de  la  instal∙lació,  intentarà  confirmar  l’abast  de  l’emergència,  per    defecte  s’aplicarà 
l’activació  en  Emergència  del  PAU,  que  implica  l’evacuació  o  confinament  de  tots  els 
usuaris, si s’escau, i l’avís als serveis externs d’emergència. 


 
 


3.4.2 COMUNICACIONS I ALARMA. 


 
3.4.2.1 Identificació de la persona que fa els avisos. 


 
La  realització  dels  avisos  es  compartida  per  la  persona  responsable  del  Centre  de 
Control, Alarma i Comunicacions (CAC) i el Cap de l’emergència. 
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3.4.2.2  Avisos a fer. 


En el CAC, hi hauran uns models d’avisos tipus que seran els que s’hauran de realitzar 
en el cas de que es produeixin les diferents situacions d’emergència previstes. Aquest 
es troben en l’Annex 2 i seran els següents: 
 


• Protocol notificació interna  d’AVÍS D’EMERGÈNCIA 
• Protocol d’avís als equips d’intervenció 
• Protocol d’avís al CRA i als equips d’ajuda externa 
• Protocol recepció avís AMENAÇA EXTERNA 
• Protocol d’avís  Policia  d’AMENAÇA EXTERNA 


 
 


En el cas que s’activi el pla d’autoprotecció en qualsevol fase, s’haurà de: 
 
a)  Comunicació  telefònica  immediata  al  Centre  d’Atenció  i  Gestió  de  Trucades 
d’Urgència 112 de Catalunya per part de totes  les activitats  i centres afectats, en els 
casos que es requereixi l’ajuda externa dels serveis d’emergència. Aquesta trucada no 
és  obligatòria  en  els  supòsits  en  què  el  pla  d’autoprotecció  s’apliqui  de  forma 
preventiva davant una contingència interna o externa i no es requereixi ajuda externa. 
 
b) En el cas de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Local d’acord 
amb l'epígraf A de l’annex I, cal la comunicació al Centre de Recepció d’Alarmes (CRA) 
de la forma següent: 
 
‐ De  forma  immediata per  telèfon per part del  responsable que determini el pla  tan 
bon  punt  en  decreti  l’activació,  per  a  tots  aquells  supòsits  que  generin  o  puguin 
generar  afectació  a  l’interior  o  a  l’exterior  i  siguin  susceptibles  d’aplicar  mesures 
d’emergència per a  la protecció de  la població a  l’interior o a  l’exterior de  l’activitat. 
Aquesta comunicació s’ha de complementar amb correu electrònic. 
 
‐ Sempre a través de correu electrònic el més aviat possible indicant: 


• Nom i emplaçament de la instal∙lació, per a la seva localització immediata. 
• Fase d’activació del pla d’autoprotecció. 
• Descripció  i  abast  de  la  condició  de  risc  o  de  l’emergència  i  estimació  dels 


efectes  produïts  o  possibles  a  l’interior  de  l’establiment,  i  a  l’exterior  si  es 
coneixen. 


 
L’informació mínima serà : 


• Tipus d’emergència (accident, incendi, explosió, accident laboral, etc…). 
• El lloc del sinistre: intern ( zona usuaris, zones tècniques, etc…) 
• Existència de víctimes i situació. 
• Necessitat de medis especials d’actuació. 
• Nivell d’activació del PAU. 
• Nom de l’interlocutor i teléfon de contacte. 


 
 
 
 







PLA D’AUTOPROTECCIÓ  ‐  POLIESPORTIU I PISCINES MUNICIPALS”  ‐ CARRER L’ALCALDE MARIAN FONTS I CIURANA 1,LA CANONJA 


Autors: OSCAR CENTELLES MIRANDA  _  Actualització  Data 20.04.2018  Pàg. 48


 
 


3.4.3 Intervenció. 


La  intervenció  la  farà  en  primera  instància  el  Cap  d’intervenció  i  els membres  de 
l’Equip de Primera Intervenció. 
 
El control de l’emergència serà dirigit pel Cap d’Intervenció o pel seu substitut. Davant 
l’arribada  dels  mitjans  externs,  aquests  assumiran  totes  les  responsabilitats  de 
l’intervenció i el control de l’emergència. 
 
Altres actuacions generals serian: 


• Actuar amb els mitjans i eines disponibles a la zona. 
• Talls en el subministrament energétic. 
• Supervisió de les instal.lacions tècnicques. 
• Informació ,extenció de l’emergència. 
• Equips intervinents, zona afectada i zones adjacents. 
• Subministrar  als mitjans  externs  la  documentació  de  l’instal.lació:  plànols  i  de més 


documentació relativa e important. 
• Rescatar i allunyar les persones afectades. 
• Senyalitzar la zona afectada. 


 
 


3.4.4 Evacuació. 


   3.4.4.1 Emergència d’origen intern. 


L’evacuació  es  la  millor  resposta  davant  qualsevol  emergència  interna,  en 
conseqúencia davant qualsevol alarma, s’evacuarà sempre la zona afectada.  
Comprovada  la  gravetat  i  la possible  evolució de  l’emergència,  s’actuarà o no  en  la 
resta de l’instal.lació. 
L’evacuació es portarà a terme pels recorreguts previament establerts i assenyalats en 
el plànol de recorreguts d’evacuació, seguint  la senyalització  instal.lada  i d’acord amb 
les indicacions dels membres de l’equip d’evacuació. 
S’intentara en tot lo possible mantenir la calma, per tal de que no s’estengui el pànic, 
per evitar situacions fora de control. 
Es controlarà en lo posssible la quantitat i identitat de les persones evacuades, i en el 
cas d’alguna  incidència  informar al Cap d’Intervenció  i dels Bombers  i altres mitjans 
externs, per iniciar la seva recerca.  
 
L’acció d’evacuació ha de desenvolupar aspectes com ara: 
 


• Emissió del  senyal d’alarma des del CAC. La  transmissió del missatge es  farà de viva 
veu o amb l’equip de so  


• Les sortides d’emergència. Cal assegurar‐se que les sortides estan lliures. 
• L’actuació dels equips  i  les  indicacions a donar al públic  (no córrer, no entretenir‐se 


recollint les pertinences i mantenir una fila, etc)  
• Dirigir al personal al punt de trobada 
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   3.4.4.2 Emergència d’origen extern amb evacuació de les instal.lcions. 


L’evacuació s’origina en cas d’un avís d’emergència externa, i caldrà sol∙licitar per part 
del CE als  responsables del Pla d’àmbit superior  (Municipal o Generalitat)  la següent 
informació: 


 
• Confirmació de l’ordre d’evacuació,  i el temps disponible. 
• Existència o no de mitjans humans de suport: Guardia municipal, voluntaris de 


protecció civil, creu roja, etc. 
 


 
3.4.4.3 Informació als usuaris. 


L’informació als usuaris seguirà les consignes del Cap de l’Emergència. 
       


3.4.4.4 Punts de trobada. 


Els  punts  de  trobada  generics  seràn  els  assenyalats  a  continuació,  pero  el  Cap  de 
l’Emergència  podrà  determinar  altres  zones  en  funció  de  la  situació,  gravetat  i 
caracteristiques de l’emergència. 
 
El  punt  de trobada és a la zona d’estacionament de vehicles proper:  


• Principal (UTM: X‐347323,0 / Y‐4553988,0)  
• Secundari (UTM: X‐347423,0 / Y‐4553970,0) 
 
 


3.4.5 Confinament. 


3.4.5.1 Generalitats. 


Acció de protecció que consisteix en tancar‐se en un espai segur durant el temps que 
dura la situació d’emergència. 
 
Les recomanacions son: 


• Tancar les portes i finestres, si s’escau. 
• Parar  el  funcionament  d’entrada  d’aire  exterior,  sistema  de  ventilació,  aire 


acondicionat, etc. 
• Confinar‐se a la pista del poliesportiu. 
• El pesonal qe  conforma  l’’EPi  serà    l’encarregat de verificar que  tots els usuaris han 


desallotjat els altres recintes oàrea exterior i de tancar portes i finestres. 
 
 


3.4.5.2 Emergència d’origen intern. 


Acció de protecció que consisteix en tancar‐se en un espai segur durant el temps que 
dura la situació d’emergència. 
En  cas  de  situació  d’emergencia  en  les  zones  tècniques  i  cambres  frigorifiques  i 
neveres, el confinament temporal serà a  la PISTA POLIESPORTIU, allunyant‐se el més 
possible de la zona afectada per l’emergència interna. 
Els membres de l’equip de primera intervenció   conduiran a les persones al seu càrrec, 
a una zona segura on informaràn al Cap de l’Emegència de la seva situació . 
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3.4.5.3 Emergència d’origen extern.    


El confinament serà  la millor resposta en cas d’emergència exterior, a no ser que  les 
autoritats muinicipals o autonómiques n’ordenin l’evacuació. El sistema de sirenes que 
disposa  la ciutat de Tarragona segons el PLAEQCAT donen avís de confinament (Fitxa 
7). 
 
El director del PAU sol.licitarà al responsables del Pla de protecció civil municipal: 


• Confirmació de l’ordre de confinament. 
• Existencia o no de mitjans de suport: policia, voluntaris de protecció civil, creu roja, 


etc.. 
• Existència o no se recursos materials: aliments, mantes, etc. 
• Durada prevista del confinament.  


 
 


3.4.6 Prestacio de les primeres ajudes. 


Si  la  situacio  ho  exigeix  (persones  en  risc  greu  imminent  que  precisin  ajuda  per 
allunyar‐se del risc) es procurara rescatar a aquestes persones sempre que tal actuació 
no comporti risc per  la persona o persones que actuen en el rescat. En cas de dubte, 
correspon al SEM, com especialistes l’atenció mèdica en una emergència. 
 
Quan  la  persona  estigui  greument  lesionada,  es  sol∙licitarà  ajuda  externa  al  112  a 
través  del  telèfon  ubicat  a  recepció  o  al  despatx  de  la  planta  baixa. Al  sol∙licitar  la 
ajuda,  s‟informarà  de  la  situació  per  facilitar  als  equips  de  rescat  professional  una 
resposta ràpida i eficaç. (habitualment en sol∙licitarà una o vàries ambulàncies). S’ha de 
considerar que només es prestaran els primers auxilis en casos  lleus, deixant  la resta 
pels professionals del SEM.  
 
 


        Prestació de les primeres ajudes externes. 


El  Cap  de  l’Emergència  serà  l’encarregat  de  rebre  els  mitjans  externs.  En  la  seva 
absència  serà  el  Cap  d’Intervenció  (CI),  i  en  el  cas  que  no  hi  hagués  CI  serà    un 
memebre de l’EPI. 
La de recepció dels mitjans externs serà a   l’entrada   d’accés   principal al pavelló. 
El  Cap  d’intervenció  serà  l’encarregat  de  contactar  amb  el  Cap  de  Bombers  de  la 
Generalitat, màxim  responsable  de  l’intervenció,  i  al  que  posarà  en  antecedents  de 
l’emergència. 


 
 


Facilitarà la següent documentació: 
 
• PAU de instal.lació esportiva. 
• Claus dels accessos. 
• Identificació i quantitat del personal. 
• Plànols de l’instal.lació. 
• Xarxes de serveis (aigua, gas, electricitat, altres..) 
• Mitjans contraincendis disponibles. 
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3.5  FITXES D’ACTUACIÓ. 


 
Tot  el  personal  de  la  plantilla  haurà  de  conèixer  aquestes  fitxes  i  seguir  les  seves 
pautes.  Una  correcta  actuació  a  l’inici  de  l’emergència  minimitzarà  les  seves 
conseqüencies. 
 


‐ Fitxa d’actuació 1 : Centre de control, alarma i comunicacions. 
‐ Fitxa d’actuació 2 : Cap de l’Emergència. 
‐ Fitxa d’actuació 3 : Cap d’Intervenció. 
‐ Fitxa d’actuació 4 : Equip de Primera  Intervenció – Supòsit 1 personal BAR. 
‐ Fitxa d’actuació 5 : Equip de Primera  Intervenció – Supòsit 2 amb Cap d’Intervenció. 
‐ Fitxa d’actuació 6 : Equip de Primera  Intervenció – Supòsit   3 sense Cap d’Intervenció. 
‐ Fitxa d’actuació 7 : Equip de Primera  Intervenció – Supòsit   3 per activtat recreatives 


extraordinàries 
‐ Fitxa d’actuació 8:  Avís Risc Químic 
‐ Fitxa d’actuació 9: Model informe  simulacre 


 


3.6. INTEGRACIÓ EN PLANS D’AMBIT SUPERIOR. 


El PAU ha de preveure la integració i coordinació amb altres plans d’àmbit superior que 
es poguessin activar de forma simultània amb el PAU. 
 
Aquesta  Coordinació  s’ha  de  donar  tant  amb  els  propis  Plans  d’Actuació Municipal 
(PAM)  i els Pla Bàsic d’Emergència Municipal (PBEM) com amb els Plans de Protecció 
Civil a nivell de Comunitat Autònoma, coordinats a través del 112 i el CECAT. 
 
Aquesta coordinació es reflexa, bàsicament, als següents aspectes: 


‐  Coordinació  a  nivell  directiu:  es  refereix  a  la  coordinació  entre  la  direcció  del  Pla 
d’autoprotecció i la direcció del pla de protecció civil on s’integra el PAU. 


‐ Coordinació a nivell operatiu: integra les accions per tal de desenvolupar: 


• Els protocols de notificació de la situació d’emergència, tant durant el transcurs de 
la mateixa com a posteriori. 


 
3.6.1 COORDINACIÓ A NIVELL DIRECTIU 


Respecte a l’activació del Pla d’Autoprotecció i la seva gestió en coordinació amb altres 
plans, es tindran en compte les següents instruccions: 


‐  Si  es  produeix  una  situació  d’emergència  contemplada  al  PAU,  la  persona  que 
assumeix  la  funció de Cap de  l’Emergència activarà el mateix,  comunicant‐lo al mes 
aviat possible a  l’autoritat competent en matèria de protecció civil, que realitzarà un 
seguiment de les actuacions del pla. 


‐ Per a  la coordinació entre  la direcció del pla d’autoprotecció  i  la direcció dels plans 
d’àmbit autonòmic l’activitat trucarà al CECAT (per aquelles activitats d’interès per a la 
protecció civil de Catalunya). 
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‐ Per a la coordinació entre la direcció del pla d’autoprotecció i la direcció dels plans de 
protecció  civil  d’àmbit  municipal  l’activitat  trucarà  al  CRA  (per  aquelles  activitats 
d’interès per a la protecció civil local). 


‐ Si es rep la notificació de que un pla d’àmbit superior ha estat activat (degut a un risc 
d’emergència  de  tipus  extern),  el  PAU  serà  immediatament  activat  per  fer  front 
internament a l’emergència. 


‐ Si l’emergència excedeix la capacitat dels recursos i mitjans propis   per al seu control, 
es  procedirà  a  requerir  ajuda  externa mitjançant  els  corresponents models  d’avisos 
inclosos a l’Annex II. 


‐  Una  vegada  rebuts  els  efectius  d’ajuda  externa,  la  gestió  i  coordinació  de 
l’emergència es transferirà a la direcció de l’ajuda externa. 


‐ Finalitzada  la situació d’emergència,  la persona Cap d’Emergència haurà comunicar‐
ho  al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya  (CECAT), per  aquelles  activitats 
d’interès per a  la protecció civil de Catalunya o al centre de recepció d’alarmes (CRA) 
de l’Ajuntament, per aquelles activitats d’interès per a la protecció civil local. 


 


3.6.2 COORDINACIÓ A NIVELL OPERATIU 


 
Comunicació durant l’emergència: 
 
En cas d’accident o emergència, i tal i com es descriu a l’apartat 3.4.2, cal comunicar i 
informar  al  Centre  d'Atenció  i  Gestió  de  Trucades  d'Urgència  112  Catalunya  de 
l’accident o emergència ocorreguda. 
 
A  més,  cal  la  comunicació  immediata  per  telèfon  al  Centre  Receptor  d’Alarmes 
Municipal  (CRA)  /  Centre  de  Coordinació  Operativa  de  Catalunya  (CECAT).  Aquesta 
comunicació  serà  complementada,  amb  la  màxima  celeritat  possible,  a  través  de 
correu electrònic, fax o altres sistemes adients que es puguin establir en un futur. 
 
A banda de  la comunicació  inicial, en  tot cas  i  independentment que  s’activi o no el 
corresponent  pla  de  protecció  civil,  el  centre  educatiu  haurà  de mantenir  un  flux 
d’informació amb el CRA / CECAT mentre duri l’emergència. 


 
Comunicació  posterior  de  les  emergències  i  de  les  activacions  del  pla 
d’autoprotecció: 
 
Una vegada finalitzada la situació d’emergència, analitzades les seves possibles causes i 
feta la valoració de les conseqüències, així com una estimació de  la població afectada 
per  l’emergència,  la persona  titular del  centre  educatiu o  la persona  en qui delegui 
haurà  de  trametre,  a  través  del  registre  electrònic  de  plans  d’autoprotecció,  un 
informe  a  la  Direcció  General  competent  en  matèria  de  protecció  civil  /  l’òrgan 
competent  en  matèria  de  protecció  civil  de  l’ajuntament  on  tingui  seu  el  centre 
educatiu, en un termini màxim de set dies hàbils. 
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Aquest informe 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 dels i de les ocupants) 
∙ Aspectes del PAU a millorar o modificar, com a resultes de l’experiència derivada de 
l’emergència. 
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4. IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ 
4.1 RESPONSABILITAT, ORGANITZACIÓ I PLAFNIFICACIÓ DE LES ACCIONS D’IMPLANTACIÓ. 


 
Aprovat el PAU, s’ha de garantir la seva implantació i manteniment al llarg del temps. 
Aquesta  responsabilitat  son de  la persona u organisme Titular de  la  instal∙lació,  i es 
troba delegada al responsable de la implantació, manteniment i actualització del pla. A 
més, es designa un  comitè d’Autoprotecció per preveure  i assessorar en  les  tasques 
abans esmentades. 
 
Les obligacions del titular de l’activitat són: 
  
• Complir amb el Decret 30/2015 
• Desenvolupar  les actuacions per a  la  implantació  i el manteniment de  l'eficàcia 


del Pla d'autoprotecció. 
• Comunicar  l’afectació  del  Decret  30/2015  per  àmbit  local  mitjançant  la 


plataforma electrònica HERMES. Registrar el PAU i les dades corresponents.  
• Informar  i  formar  el  personal  al  seu  servei  en  els  continguts  del  Pla 


d'autoprotecció.  
• Facilitar  la  informació  necessària  per  possibilitar  la  integració  del  Pla 


d'autoprotecció en altres plans d'autoprotecció d'àmbit superior. En aquest cas, 
s’ha  de  remetre  a  la  plataforma Hermes  per  ser  activitat  afectada  en  l’àmbit 
local.  


• Col∙laborar amb  les autoritats competents de  les Administracions Públiques, en 
el marc de les normes de protecció civil que li siguin d'aplicació.  


• Designar una persona com a responsable única per a la gestió de les actuacions 
encaminades a la prevenció i el control de riscos.  


• Designar una persona responsable única amb autoritat i capacitat de gestió, que 
serà el director del Pla d'actuació en Emergències.  


 
El Titular de l’Activitat en tot el relacionat amb el Pla d’Autoprotecció designarà a una 
persona que, té les següents funcions principals:  
 
• Implementar el Pla d’Emergència.  
• Assegurar  la  disponibilitat  i  eficàcia  en  tot  el moment  dels mitjans  tècnics  i 


humans contra emergències. 
• Analitzar els informes de les emergències.  
• Mantenir el Pla d’Autoprotecció.  
• Autoritzar  les  obres  de  modificació  o  implantació  des  del  punt  de  vista  de 


seguretat contra emergències.  
• Decidir la realització de simulacres, analitzar els informes dels mateixos i adoptar 


les mesures que procedeixin.  
• Establir Programa de Formació dels Equips d’Emergència  
• Establir Programa d’Exercicis i Simulacres.  
• Establir Programa de Manteniment, tant de  les instal∙lacions i equipaments, del 


propi pla i de l’estudi dels incidents accidents ocorreguts.  
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4.1.1 Planificació, programa i terminis d’accions de formació i divulgació   
 
Abans  d’implantar  el  PAU,  comitè  d’autoprotecció  de  l’empresa  realitza  una 
planificació amb les activitats a fer. Es designarà un comitè d’Autoprotecció encarregat 
de planificar, coordinar  i  fer un  seguiment de  les accions d‟implantació: Un possible 
calendari d’implantació és el de la taula següent:  


 
 


  TASQUES  Que s’ha de fer?
  Inicialment Canvis 


personal 
Canvis 


estructurals 
Periòdicament  Data


 
1  REUNIÓ  COMITÈ 


D’AUTOPROTECCIÓ 
X    juny


2  Definició  càrrecs  i 
grups actuants 


X  X Revisar anualment  març


3  Col∙locar  plànols 
evacuació  i 
senyalització    dels 
mitjans de protecció 
contra incendis 


X  Modificar 
plànols i 


col∙locar‐los 


 


4  Presentació  PAU 
personal 


X  X   març


5  Divulgació  PAU 
usuaris  


X  Anualment  març


6  Divulgació empreses      


7  Formació  teòrica 
Extintors   


X  X Anualment   octubre


8  Formació DEA/ASI X  X Anualment   març 


9  Simulacre  X  Anualment    maig


RESPONSABLES D’IMPLANTACIÓ DEL PLA 
 


  Nom i cognoms  Càrrec  Telèfon   
Responsable  de  la 
implantació, manteniment  i 
actualització del Pla 


Francisco Dominguez 
Sanchez  Regidor de Seguretat   690 292 667 


COMITÈ D’AUTOPROTECCIÓ 
Membre 1  Manel  Catalan Padilla  Cap Guardia Municipal  606 239911 


Membre 2  Jordi Fernandez Garrido  Tècnic Esports 
Adjudicatària  654519294 


OBJECTIUS 
Responsable: 


‐ Estudiar  el PAU. 
‐ Programar la implantació del Pla. 
‐ Programar el manteniment del Pla. 
‐ Programar l’actualització del Pla. 
‐ Assignar els mitjans econòmics per a la implantació del pla. 


 
Comitè d’autoprotecció: 


‐ Preveure i assessorar sobre les accions de gestió, implantació i manteniment del pla 
d’autoprotecció. 
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10  Informe simulacre     Abans de 10 
dies de la data 
de realització 


11  Actualització PAU   X  
 


 
 


4.1.2 Planificació, programa i terminis de simulacres  


 
Es  necessari    programar  simulacres  al  llarg  del  temps,  a  fi  de  validar  el  correcte 
funcionament  del  pla  durant  tot  el  seu  període  de  vigència.  Realitzar  simulacres  i 
informar‐ne  als  òrgans  de  les  administracions  competents,  és  una  obligació  del 
Responsable de la Implantació del Pla. 
Com  a mínim  es  farà  un  simulacre  al  any,  i  representant  un  dels  escenaris  de  risc 
contemplat al PAU. 
 


Simulacres. 


Es  realitzaran  exercicis  i  simulacres  periòdics,i  com  a  mínim  un  cop  al  any,  amb 
participació de mitjans interns i externs, i seguin una programació a revisar anualment. 
Es dividiran en : 


‐ Exercicis parcials, que comproven el funcionament del Pla en alguns punts i comporten 
la mobilització de pocs recursos. 


‐ Simulacres,  que  realitzen  una  comprovació  general  o  parcial  del  Pla,  amb  la 
participació  de  tot  el  personal  i  previ  avís  al  públic.  Es  planificaran  detalladament  i 
buscant corregir deficiències. 
 
El PAU indicarà la data i abast dels exercicis pràctics programats. 
 
Abans del simulacre s’ha de: 


‐ Comunicar  la data a  l’Ajuntament per evitar falses alarmes. L’Ajuntament donarà avís 
al Parc de Bombers. 


‐ Comunicar el simulacre al personal de la instal∙lació, usuaris i espectadors, recordant‐
los‐hi les consignes a seguir tant en cas de simulacre com en cas real. 


 
 
 


SIMULACRES 


Objectius 


‐ Verificació implantació del Pla. 
‐ L’activació  total  o  parcial  de  les  accions  d’actuació  en  cas 


d’emergència. 
‐ L’anàlisi dels resultats. 


Data simulacre  maig de cada any  Hora  11:00h 
Zona d’actuació  Total  Comunicació a 


organisme oficial 
competent 


A l’Ajuntament 
 Característiques 


simulacre  Evacuació 


 
Com a resultat del simulacre, es realitzarà un  informe de  les mancances observades  i 
amb propostes de millora. S’adjunta model informe Fitxa  9. 
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Comunicació previ del  simulacre. 


Cal comunicar  la realització del simulacre a Protecció Civil de Catalunya, si  les accions 
del  simulacre  poden  provocar  trucades  al    centre  d’atenció  i  gestió  de  trucades 
d’urgència 112  o el CECAT, s’han de comunicar  a la Direcció General de Protecció Civil 
(simulacres_pc@gencat.cat) amb una antelació mínima de quinze dies hàbils. 
 


Informe simulacres 


Posteriorment  a  la  realització  dels  simulacres  en  el  termini  de  vint  dies  hàbils  a 
comptar de  la  realització d’aquests  la persona  titular   o  responsable de  l’activitat ha 
d’elaborar un  informe d’autoavaluació signat pell cap d’emergència, així com detallar 
les accions de millora,  si  s’escauen,  i diferenciar  tant  les comporten  canvis en el pal 
d’autoprotecció com  les d’implantació. La persona titular del centre   o activitat ha de 
disposar en tot moment  dels informes  d’autoavaluació esmentats. 
 


Exercicis 


Els simulacres i exercicis programats consideraran els diferents escenaris que pot tenir 
la instal∙lació, i cada any el faran un de nou. 
Es recomana repetir aquells escenaris on el resultat del simulacre o l’exercici pràctic no 
sigui satisfactori. 
Els exercicis parcials son una comprovació del funcionament del pla en algun dels seus 
aspectes i comporten la mobilització de pocs recursos. 
La realització d’exercicis o simulacres de despatx es realitzaran amb la participació dels 
responsables com dels actuants en el servei de les emergències. 


 
Els simulacres i exercicis programats consideraran els diferents escenaris que pot tenir 
la instal∙lació, i cada any el faran un de nou. 
Es recomana repetir aquells escenaris on el resultat del simulacre o l’exercici pràctic no 
sigui satisfactori. 


 
4.1.3 Planificació, programa i terminis de manteniment 


Manteniment de les instal∙lacions i equipaments. 


La  garantia  de  manteniment  serà  la  revisió  periòdica  realitzada  per  personal 
competent i recollida documentalment.  
Es garantirà: 


‐ Que  els mitjans  de  l’autoprotecció  funcionin  correctament  (sectorització,  detectors 
d’incendi, extintors, etc..) 


‐ El  bon  estat  de  les  instal∙lacions  i  equipaments.(zona  neveres,  congeladors, 
escorxador, etc). 


‐ Vigilància i manteniment adient de les zones o locals identificats com a zones de risc. 
‐ Manteniment de les instal∙lacions o serveis (enllumenat, cablejat, etc). 


 
Manteniment de les instal∙lacions i equipaments contra incendis. 


Accions  a  realitzar  per  garantir  el  bon  estat  de  seguretat  i  funcionament  de  les 
instal∙lacions d’autoprotecció i altres instal∙lacions. 
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EMPRESES DE SERVEI DE LES INSTAL∙LACIONS I EQUIPAMENT CONTRA INCENDIS 
Mitja o 


Instal∙lació 
Normativa 
d’aplicació  Empresa   Documentació 


a presentar  Periodicitat 
Data revisió 


Última  Propera 
Contra 
incendis 


 


Detectors  RIPCI    Certificat  Anual     


Sirenes  RIPCI    Certificat  Anual     


Central alarma  RIPCI    Certificat  Anual     


Extintors  RIPCI  Extintores Rion Certificat  Anual     


BIE’s  RIPCI    Certificat  Anual     


Sectorització 
zones 


 


Portes 
tallafocs 


CTE    Certificat  Anual     


Mitjans avis 
emergència i  


 


Enllumenat 
d’emergència 


REBT  Electro Gumar, SL  Certificat  Anual     


Mòbil  ‐    ‐  ‐   
 


Telefonia  ‐    ‐ 
 


‐     


Internet  ‐  Ajuntament de La 
Canonja  


‐  ‐     
 


Megafonia  ‐  Electro Gumar, SL  ‐  Anual     
 


 


Empreses de  servei de les instal∙lacions i equipaments generadors de risc. 


INSTAL∙LACIONS I EQUIPAMENTS GENERADORS DE RISC 


Equipament  Normativa 
d’aplicació  Empresa   Documentació a 


presentar  Periodicitat  Data 
revisió 


Extracció cuina  RITE/CTE    informe  Anual   
Ascensors  RAE  Ascensores 


Inelsa Zener 
Certificat  Anual   


Baixa Tensió  REBT  Electro Gumar, 
SL 


Certificat  Anual   


Piscina  Decret 95/2000 
R. D. 742/2013 


JF Sport la 
Canonja, SLU 


Pla Autocontrol  Anual   


Control plagues  ‐  Sunet Plagas  Certificat  Anual   
Calderes 
calefacció i 


clima 


RITE  Electro Gumar, 
SL 


Certificat 
Anual 


 


Instal∙lació gas  RD 919/2006  Electro Gumar, 
SL 


Certificat  Anual   


 
 


 


 


 


 


 







PLA D’AUTOPROTECCIÓ  ‐  POLIESPORTIU I PISCINES MUNICIPALS”  ‐ CARRER L’ALCALDE MARIAN FONTS I CIURANA 1,LA CANONJA 


Autors: OSCAR CENTELLES MIRANDA  _  Actualització  Data 20.04.2018  Pàg. 59


INSPECCIONS PERIÒDIQUES INSTAL∙LACIONS I EQUIPAMENTS GENERADORS DE RISC 


Equipament  Normativa 
d’aplicació 


Entitat 
d’Inspecció i 
Control 


Documentació 
a presentar  Periodicitat 


Data revisió 


Última  Propera 


   
Baixa Tensió  REBT  ECA  Acta inspecció 5 anys     


RITE (calderes)  RITE/CTE  ECA  Acta inspecció 5 anys     


Ascensors  RAE  ECA  Acta inspecció Anual     


Gas  RD 919/2006  ECA  Acta inspecció  Anual     


Mitjans incendis  RIPCI  ECA  Acta inspecció  10 anys     


 
 


 
Manteniment del mateix pla. 


Un cop implantat el Pla, és necessària la seva continua vigilància per tal de garantir la 
vigència de les seves dades i plantejaments i per tal de garantir el coneixement que del 
Pla han de tenir els agents implicats. 
 
Formació continuada de tots els integrants dels Equips d’Emergències amb el personal 
propi i aliè, amb programes teòrics de: 


‐ Anàlisi i avaluació de riscos. 
‐ Mitjans i mesures d’autoprotecció. 


 
Programa  pràctic  de  formació,  amb  actuacions  en  contra  incendis  i  altes  situacions 
d’emergència. 
 
Aquestes actuacions seran anuals. 
Manteniment de  la formació  i divulgació del Pla, assegurar‐nos que  la  informació del 
Pla està actualitzada i que els diferents agents implicats ( personal propi, personal aliè, 
bombers, mossos, protecció civil,ajuntaments, etc) estan informats. 
 
Millores estructurals dels materials i de recursos pressupostaris ,per tal que els mitjans 
d’autoprotecció  instal∙lats  en  la  instal∙lació  siguin més  eficaços,  rapits  i  segurs  en  la 
prevenció dels riscos 
 


Estudi i avaluació dels incidents i accidents. 


El  comitè  d’autoprotecció  estudiarà  tots  els  incidents  i  accidents  ocorreguts  a 
l’establiment i referides a l’Autoprotecció. 
 
Amb aquest anàlisi es  farà un  informe  indicant  les causes, el comportament que van 
tenir els mitjans d’autoprotecció, l’eficàcia de les actuacions d’emergència ,els efectes 
que  van  tenir  ,  les mesures de protecció preses  i  els  aspectes del PAU  a millorar o 
modificar, que elaboraran  i transmetran a traves del registre electrònic en un termini 
màxim de set dies hàbils. 
 
En posteriors revisions el PAU, incorporarà el recull de tots aquets informes. 
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Anàlisis d’accidents i incidents. 


L’objectiu  d’aquest  apartat  es  analitzar  les  causes  de  les  incidències  i  l’eficàcia  dels 
mètodes emprats per  la seva solució  ,per  tal de  formar un  registre que permeti una 
perspectiva de coneixement ,de cara a la millora de l’autoprotecció de la instal∙lació. 
Caldria analitzar las següents actuacions: 


‐ Si l’incident, accident o risc estava contemplat en el pla d’autoprotecció. 
‐ ¿Es van dur a terme les accions adequades? 
‐ Si aquestes accions es van fer seguint els procediments preestablerts, i avaluar 


possibles millores. 
‐ Altres consideracions. 


 
 
 
 


Compilació de les actuacions a realitzar 


De  les  actuacions  d’implantació  i  de manteniment  de  l’eficàcia  del  pla,  es  conserva 
informació detallada per paret de  la persona titular de  l’activitat,  i a disposició de  les 
administracions públiques. 
El  cap  d’emergència  ha  d’elaborar  un  informe  de  descripció  de  les  actuacions 
d’implantació i manteniment del pla realitzades en els últim 4 anys, que ha d’enviar a 
la administració competent, a traves del registre electrònic de plans d’autoprotecció. 
Aquest  informe ha de ser elaborat  i signat pel cap de  l’emergència  i ha d’estar signat 
així mateix per la persona titular de l’activitat. 
Aquest  informe  s’ha  d’entendre  sense  perjudici  de  les  obligacions  addicionals  que 
s’estableixen  en  el   Decret  30/2015,  sobre  els  informes d’avaluació  específics per  a 
cada simulacre realitzat. 
El registre de les accions formatives serien: 


‐ Llistes d’assistència. 
‐ Enquestes d’avaluació de les sessions. 
‐ Fotografies de les diferents sessions. 


Informe de la campanya d’implantació: 
‐ Sessions:data,hora, lloc. 
‐ Còpies documentació de control. 
‐ Resum valoració. 
‐ Compilació de qüestions: preguntes més freqüents i respostes donades. 


 
 
4.2 ACTUALITZACIÓ I REVISIÓ DEL PLA 


L’actualització del Pla té per finalitat garantir en tot moment que 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. 
 
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 l’anterior homologació del 
PAU. 
 
La relació d’actuacions que més sovint inclou l’actualització d’un PAU son: 


‐ Actualització de les dades identificatives. 
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‐ Dades descriptives de les instal∙lacions com els mitjans i recursos humans i materials. 
‐ Actualització resum riscos laborals. 
‐ Millores en fitxes i procediments com a resultat d’un simulacre. 
‐ Actualització cartogràfica, noves distribucions de l’espai, ampliacions sense canvi en el 


risc, millores en els accessos, obres de llarga durada amb efectes no significatius. 
‐ Actualitzacions  en  els  riscos  externs per  canvis  en  els plans de protecció  civil  sense 


grans implicacions. 
‐ Actualització dels programes d’implantació i manteniment. 
‐ Incorporació de nous annexos. 
‐ Actualització telèfons i responsables tant interns com externs. 
‐ Variacions  en  l’entorn  immediat:instal∙lacions  veïnes,  infraestructures  bàsiques, 


veïns,etc. 
 
Les revisions, que han de passar el tràmit d’homologació, van necessariament lligades 
a noves campanyes de formació  i simulacres, per a  implantar correctament els canvis 
introduïts i assegurar el coneixement per part de tots els implicats. 
 
 
Data de la propera revisió  En cas de canvis significatius i cada  4 anys com 


a mínim 
Data de la propera actualització del Pla En cas de canvis no  substancials 
 


 
 
 
 


Fitxa bàsica per anotacions i registre. 
 


ACTUALITZACIONS DEL PLA
  Descripció del 


canvi 
Documents a 
modificar 


Signatura i data 
de control i 
verificació 


Actualització 
comunicada a 
data 


Canvis de 
personal 
Canvi núm.   
Canvi núm.   
Canvis 
organitzatius 
Canvi núm.   
Canvi núm.   
Canvis 
estructurals 
Canvi núm.   
Canvi núm.   
   


REVISIONS DEL PLA
  Descripció del 


canvi 
Documents a 
modificar 


Signatura i data 
de control i 
verificació 


Revisió enviada 
a : 


Revisió núm.   
Revisió núm.   
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ANNEXOS 
Annex 1. Directori de comunicacions 


 


Telèfons d’emergències d’ajuda externa 


Telèfon Únic d'Emergències   112  www.gencat.cat 


CECAT  977 29 76 00  cecat@gencat.cat 


Ajuntament de La Canonja   977 54 34 89  ajuntament@lacanonja.cat 


CRA ‐ Ajuntament La Canonja 


977 54 80 81 


606 239 911  guardiamunicipal@lacanonja.cat 


Bombers  112   


Mossos d'Esquadra  112  www.mossos.cat 


Policia Nacional  091  www.policia.es 


Guàrdia Municipal  977 54 80 81  guardiamunicipal@lacanonja.cat 


Guàrdia Civil  062  www.guardiacivil.org 


Emergències mèdiques  112   


CAP La Canonja  977 55 66 78   


Hospital Santa Tecla  977 25 99 14   


Hospital Joan XXIII  977 29 58 11   


 


Telèfons del personal d’emergències de l’activitat 


Dependències  Càrrecs  Nom  Mòbil 


GUÀRDIA MUNICIPAL  CE  Manel Catalan Padilla  606 239 911 


PROTECCIÓ CIVIL  CE (S)  Antoni Fernandez Lerena   686 338 022 


RECEPCIÓ PAVELLÓ  CAC  Personal ‐ JF Sport la 
Canonja, SLU 


977 19 40 22 
977 19 40 23 


RECEPCIÓ PAVELLÓ  CI ‐ CAC (S)  Jordi Fernández Garrido  615 34 69 49 


INSTAL.LACIONS PAVELLO  EPI ‐ CI (S)  MONITOR A    


INSTAL.LACIONS PAVELLO  EPI  MONITOR B   


BAR  EPI  Jose Coronado  616 159 810 
669 361 530 


BAR  EPI  PERSONAL BAR  616 159 810 
669 361 530 


PISCINA  EPI  SOCORRISTA   
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Telèfons de les empreses de serveis i manteniment 


EMPRESES EXTERNES 
Nom Empresa  Tipus actuació contractada  Telèfon 


Ascensores Inelsa Zener  Reparació ascensors  977 22 65 81 
Electro Gumar, SL Reparació instal∙lació gas  977 55 22 72 
Electro Gumar, SL Reparació instal∙lació elèctrica  977 55 22 72 
Electro Gumar, SL  Reparació climatització  977 55 22 72 
Electro Gumar, SL Reparació  Megafonia  977 55 22 72 


JF Sport, la Canonja SLU  Piscina   977 55 40 66 
Sunet Plagas  Control plagues  977 67 07 55 


Electro Gumar, SL Reparació caldera calefacció  977 55 22 72 
Ajuntament de la Canonja  internet  977 54 34 89 


Ingesco  parallamps  937 36 03 00 


ECA 
Entitats d’inspecció  tècnica instal∙lacions 


(EIC)   
Sanea 2008, SL  Socorrista  977 77 44 89 
José Coronado  Adjudicatari servei de Bar  616 159 810 


JF Sport la Canonja, SLU 
Per  exemple  Empreses  de  gestió  esportiva 
que puguin gestionar el gimnàs, etc  977 55 40 66 


Extintors Rion  Extintors  977 54 11 15 
Clanser  Servei de neteja  977 557 117 
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ANNEX 2. FORMULARIS PER A LA GESTIÓ DE LES EMERGÈNCIES. 


 
En  aquest  annex  cal  definir  tots  aquells  formularis  necessaris  per  a  la  gestió  de 
l’emergència,  ja que  assegura que una persona o equip encarregat de  fer  arribar el 
missatge d’avís als afectats i/o l’ajut extern. 
 
L’avís  intern d’alarma ha de  ser breu,  clar  i amb  to  tranquil,  informant d’una  forma 
concisa i completa del que esta passant i de les necessitats que hi ha. 
 
Així  que  la  incorporació  de  formularis  estandaritzats  garanteixen  una  bona 
comunicació de les alertes d’emergència i de la seva gestió. 
 
Índex de formularis : 
 
 


Formulari 01  Model de notificació interna de l’emergència. 


Formulari 02  Model d’avís als equips d’intervenció. 


Formulari 03  Model d’avisos al 112 , al CECAT, i al CRA. 


Formulari 04  Model de recepció d’un avís d’amenaça de bomba. 


Formulari 05  Model d’avís a la policia per amenaça de bomba. 


Formulari 06  Model de recepció d’avís 
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FORMULARI 01  MODEL DE NOTIFICACIÓ INTERNA DE L’EMERGÈNCIA 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


FORMULARI 02  MODEL D’AVÍS ALS EQUIPS D’INTERVENCIÓ 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
Tenim [un incendi, explosió, fuita tòxica,  altres] al poliesportiu municipal 
 
 
La [incident] està  localitzat al BAR/POLIESPORTIU PLANA BAIXA.... /PISCINA / a [detallar 
la localització] 
 
(A determinar  pel Cap de l’Emergència) 
 
a) Cal evacuar els POLIESPORTIU/PISCINA,  i dirigir‐se al punt de trobada/reunió. 
 
b) Cal confinar‐se en els recintes que correspongui. 
 


 


Model d’avís mitjançant megafonia 
 
ATENCIÓ !!! 
 
Alerta del CAC, al POLISPORTIU/BAR/PISICNA 
 
Codi:  


‐ incendi 
‐ explosió  
‐ fuita 
‐ altres...... 


 
Nivell:  


‐ Conat/alerta 
‐ Emergència  


 
Si us plau,............ 


‐ Personeu‐vos a Recepció 
‐ Evacueu les instal∙lacions 
‐ Confineu als usuaris   
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FORMULARI 03  MODEL D’AVISOS AL 112, AL CECAT I AL CRA MUNICIPAL 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
Informació a facilitar: 
 
Hi ha una emergència per  


‐ incendi 
‐ explosió  
‐ fuita 
‐ altres...... 
 


al POLIESPORTIU MUNICIPAL DE LA CANONJA   
 
La adreça de d’instal∙lació es al PASSEIG TORROJA de TARRAGONA, 
 
L’accés més rapit es per la A‐7 sortida 1156 
 
El lloc del sinistre té accés des de el carrer ALCALDE MARIAN FONTS I CIURANA, 1 
 
No  se  sap  quins  danys  materials  hi  ha.  /Esta  afectada  la  zona  corresponent 
a________________. 
  
No se sap que hi hagi algú ferit / Se sap que hi ha (núm....) ferits a  
(localització i estat). 
 
Els  equips d’intervenció del  centre estan  actuant per  controlar  l’emergència  / no 
tenim equips d’intervenció adients. 
 
Estic trucant des del telèfon del CAC número 977 19 40 22 – 977 19 40 23 
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FORMULARI 04  MODEL DE RECEPCIÓ D’UN AVÍS D’AMENAÇA DE 
BOMBA 


TRUCADA  IMPRESSIONS 


Paraules exactes de l’amenaça  Sobre l’interlocutor 


Edat estimada    Sexe  Femení    Masculí   


Característiques de la veu 


Quin es l’objecte de l’amenaça?  Calmada    Enfadada   


Èbria    Confusa/incoherent   


Sèrie    Sarcàstica/burleta   


Autoritària    Alegre    


Duració de la trucada  Nerviosa    Plorosa   


Vacil∙lant    Monòtona   


  Murmurant    Espantada   


  Amb accent (quin?)   


  Familiar (qui?)   


PREGUNTES  Mode de parlar 


Quan farà explosió?  Ùs de modismes    Normal   


Paraules regionals    Vulgar   


On farà explosió?  Paraules  que  més 
utilitza 


  Educada   


Lenta    Ràpida   


Quin tipus d’artefacte és?  Bona pronunciació    Mala pronunciació   


Sorolls de fons 


Silenciós    Ventiladors   


Va col∙locar vostè la bomba?  Gent    Construcció   


Botxinesc,xiulets    Pluja/vent   


Per què va col∙locar la bomba?  Vehicles/maquinària 
(quins) 


  Cops   


Per què truca?  Música    Animals   


Com podem evitar l’explosió?         


Receptor de la trucada   


 


RESTI TRANQUIL/LA 


Procuri allargar el més possible  la  conversa  i estimuli a parlar, amb  la  finalitat d’obtenir el major 
nombre de dades. 
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FORMULARI 05  MODEL D’ AVÍS  A LA POLICIA PER AMENAÇA DE BOMBA 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Informació a facilitar a la policia/mossos d’esquadra. 
 


‐ S’ha rebut una amenaça de bomba a _____________________________________. 
‐ Es troba a _______________________ 
‐ Ja s’ha donat avís al bombers/ No s’ha donat avís al bombers. 
‐ L’accés més ràpid és per la carretera és l’autovia A‐ sortida 1156 
‐ Les paraules exactes de l’amenaça han estat______________________________ 
‐ La trucada anava contra___________________________ 
‐ La trucada va durar aproximadament_____________________ 
‐ El/la comunicant semblava (impressions sobre la trucada, accent, edat aproximada, 


mode d’expressar‐se, precedència, estat d’ànim,etc......). 
‐ Els sorolls de fons que s’escoltaven eren__________________________ 
‐ A les demandes que li vaig fer va respondre____________________________ 
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FORMULARI 06  MODEL DE RECEPCIÓ D’AVÍS TELEFÒNIC RELACIONAT  
AMB UNA EMERGÈNCIA EXTERIOR 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
Informació a recollir i a donar:  


 
‐ Qui ens truca? __________________ 
 
‐ Quina situació d’emergència hi ha o està previst que es pugui  donar?    _________ 
 
‐  [en  el  cas  que  parlem  amb  el  CRA  de  l’Ajuntament,  CECAT,  112]  Es  recomana    el 
confinament  o  l’evacuació  de  les  persones  que  en  aquest  moment  som  al  centre  ? 
________________________ 
 
‐  [en el cas que parlem amb el CRA de  l’Ajuntament, CECAT, 112] En aquest moment a 
l’establiment hi ha _______  infants/nens/nois  i __________ persones adultes.  I  la nostra 
situació actual és ___________________________  [indicar si hi ha manca d’algun servei 
bàsic  (per ex.: electricitat) o altre  (com ara queviures o medicació), que pot agreujar  la 
situació d’emergència dins de  l’establiment per a alguna de  les persones que hi són en 
aquell moment]. 
 
‐  Hi  ha  alguna  instrucció  concreta  més  per  a  les  persones  d’aquest  centre? 
______________________ 
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ANNEX 3. PLÀNOLS 


1. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
2. ACCESSIBILITAT BOMBERS I ESPAI EXTERIOR SEGUR 
3. 1. PLANTA SOTERRANI  RECORREGUTS EVACUACIÓ I SENYALITZACIÓ  


2. PLANTA BAIXA  RECORREGUTS EVACUACIÓ I SENYALITZACIÓ 
3. PLANTA PRIMERA  RECORREGUTS EVACUACIÓ I SENYALITZACIÓ 


4. 1.PLANTA SOTERRANI MITJANS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS SENYALITAZIÓ  
2.MITJANS DE SEGURETAT 
3.PLANTA BAIXA MITJANS DE PROTECCIÓ CONTRA  INCENDIS SENYALITAZIÓ MITJANS 
DE SEGURETAT 
3.PLANTA  PRIMERA  MITJANS  DE  PROTECCIÓ  CONTRA  INCENDIS  SENYALITAZIÓ 
MITJANS DE SEGURETAT 


5. 1.PLANTA SOTERRANI  SECTORITZACIÓ INCENDIS 
2.PLANTA BAIXA  SECTORITZACIÓ INCENDIS 
3.PLANTA PRIMERA  SECTORITZACIÓ INCENDIS 


6. 1.PLANTA SOTERRANI ZONES DE RISC 
2.PLANTA BAIXA ZONES DE RISC 


7. 1.PLANA SOTERRANI INSTAL∙LACIONS 
2.PLANA BAIXAI INSTAL∙LACIONS 
3.PLANA PRIMERA INSTAL∙LACIONS 


8. PANTA SOTERRANI RECINTE CONFINAMENT 
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ANNEX 4. FITXES D’ACTUACIÓ 


FITXA D’ACTUACIÓ 
PROTOCOL D’ACTUACIÓ CENTRE DE CONTROL, ALARMA I COMUNICACIONS 


(CAC)  


1 
Mitjans:          ADMINSITRATIU/CONSERGE      (977 19 40 22 – 977 19 40 23) 


Suplent :        JORDI FERNÁNDEZ GARRIDO       (MÒBIL 615 34 69 49) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 


 


ACCIONS INICIALS EN CAS DE SINISTRE: 


‐ En detectar o rebre un avís intern d’emergència, avisar al cap de l’emergència (CE). 
‐ Després de comunicar‐li al CE  la situació,   esperar  l’activació del pla en estat EMERGÈNCIA, si 


s’escau, per part del CE.  
‐ Donar avís a per megafonia de les instruccions donades pel CE  de  confinament o evacuació 


 
ACCIONS INICIALS EN CAS D’AVÍS EXTERN: 


‐ Si es rep avís extern de confinament/evacuació realitzar les accions d’Emergència 
‐ Donar avís al CE 


 
EMERGÈNCIA:  


‐ Avís al 112, Enviar formulari 3  model d’avís al 112 
‐ Comunicar   al CE la situació, en tot moment, les novetats al CE i restar a la disposició de CE, per 


fer trucades o avisos. 
 


FINALITZADA L’EMERGÈNCIA: 


‐ Comunicar el fi de l’emergència a totes les entitats notificades. 
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FITXA D’ACTUACIÓ  PROTOCOL D’ACTUACIÓ CAP D’EMERGÈNCIA  


2 Mitjans: MANEL CATALAN PADILLA            (MÒBIL 606 239 911) 


Suplent : ANTONIO FERNANDEZ LERENA   (MÒBIL 686 338 022) 


ACCIONS INICIALS: 


     1. Al rebre l’avís  del Centre de Control, Alarma i Comunicacions (CAC). 


a) Es desplaçarà, si és possible, cap el Control, Alarma i Comunicacions (CAC). 
b) Indicarà a la CAC que faci els avisos al CI i a l’EPI. 


 
     2. Rebrà la primera valoració del CI o EPI i decidirà en quina fase activa el PAU. 


 


CONAT O ALERTA:  


1. Mantindrà informat al CI de qualsevol novetat. 
2. Durà a terme els avisos interns. 
3. Esperarà el comunicat de control i finalització de l’emergència del CONAT O ALERTA. 
4. Acudir o contactar amb el CAC quan rebi l’avís d’emergència. 
5. Activar el Pla d’autoprotecció amb el nivell establert.(notificar‐ho al CAC) 
 


EMERGÈNCIA: (activació del PAU en Emergència) 


1. Donarà les instruccions al CAC per efectuar els avisos interns: 
a) EPI 
b) Avís d’evacuació parcial o general/confinament. 


2. S’encarregarà personalment que es donin els avisos exteriors, de manera immediata: 
c)    Bombers (112) 


d)    Guàrdia Municipal  /  CRA (977 548 081 – 606 239 911)    /   CECAT (977 297 600) 


3. S’assegurarà  que  s’apliquen  les mesures  de  protecció  adients:  evacuació  de  l’àrea  afectada  i 
evacuació o confinament de la resta d’àrees. 


4. Decidirà i coordinarà la informació a l’exterior durant l’emergència. 


5. S’assegurarà de la recerca i d’altres mitjans aliens que sigui necessaris. 


6. Responsable de rebre l’ajut extern 


7. Una vegada finalitzada l’emergència: 


‐ Declarar  el  final  de  l’emergència  i  la  tornada  a  la  normalitat,  assegurant‐se  de  que  tots  els 
dispositius funcionin en normalitat. 


‐ Informarà al CRA Municipal de la situació. 
‐ D’acord amb els bombers, desactivarà el PAU i s’assegurarà que tots siguin informats. 
‐ S’assegurarà del retorn a la normalitat sense més incidències. 
‐ Elaborar el informe de l’emergència i remetre’l al CRA Municipal. Es disposa de 7 dies hàbils 


 


EMERGÈNCIA EXTERNA: 


‐ Si  es  tracta  d’una  emergència  externa  que  pugui  afectar  l’activitat,  el  CE  transmetrà  les 
instruccions oportunes als grups del PAU per tal d’acomplir les instruccions rebudes des del Pla 
Municipal, essent també responsable d’informar el CRA Municipal de qualsevol incidència. 


‐ Contacte amb el director del Pla Municipal o autonòmic activat, si s’escau. 
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FITXA D’ACTUACIÓ  PROTOCOL D’ACTUACIÓ  CAP D’INTERVENCIÓ 


3 
Mitjans: JORDI FERNÁNDEZ GARRIDO   (MÒBIL 615 34 69 49) 


Suplent : MONITOR A                                (MÒBIL  JF Sport la Canonja, SLU) 


 


 


 


 


 


 


 


 


TIPUS 
D’EMERGÈNCIA 


ALERTA  EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECIFIQUES 


General 


Rebre l’avís d’emergència del CAC 
Haurà de portar  el telèfon 
mòbil  o  cercapersones 
activat permanentment. 


Acudir i contactar amb el CAC quan rebi l’avís d’emergència.  Telèfon  CAC: 
XXXXXXXXXXX 


Informar‐se  de  la  magnitud  i  evolució  de  la  situació 
d’emergència. 


Comunicar‐se  amb  el  Cap 
d’Emergència  o  persona 
present  al  lloc  de 
l’emergència. 


Avaluar la situació d’emergència 


Establir o confirmar el nivell 
de prealerta 


Establir o confirmar el nivell 
de alerta 


Activar el Pla d’autoprotecció amb el nivell d’alerta establert 


S’assegurarà que són  informats els serveis  interns  i externs 
necessaris. 


Verificar amb el CAC 


ACCIONS INICIALS: 


‐ Al rebre l’avís inicial, intentarà informar‐se de què succeeixi i farà una primera valoració, si pot 
ser desplaçant‐se al lloc de l’emergència. 


‐ Avisarà el Cap de l’Emergència, li proposarà l’activació del PAU i seguirà les seves instruccions. 
El CE confirmarà i/o assumirà els avisos a l’exterior. 


‐ Serà l’ interlocutor natural dels serveis d’emergència que es presentin al lloc. 
CONAT O ALERTA:  si el CE activa el pla en conat o alerta. 


‐ Assumirà la direcció i coordinació de l’EPI. Donarà instruccions de : 
a) Si és possible, rescataran i allunyaran les persones afectades. 
b) Separar materials combustibles pròxims. 
c) Intervenir sobre el foc amb els extintors. 
d) Quedar  disponible  per  a  qualsevol  altra  funció  que  es  necessités  (evacuació  o 


confinament). 
e) Col∙laborarà a la tornada a la normalitat. 


‐ Mantindrà informat al CE. 
‐ Comunicarà el control i posterior finalització de l’emergència al CE. 


EMERGÈNCIA INTERNA:  si el CE activa el pla en Emergència 


‐ Dirigirà l’actuació del EPI. Donarà instruccions de : 
a) Si és possible, rescataran i allunyaran les persones afectades. 
b) Separar materials combustibles pròxims. 
c) Intervenir sobre el foc amb els extintors. 
d) Quedar disponible per a qualsevol altra funció que es necessités. 
e) Col∙laborarà a la tornada a la normalitat. 


‐ Comprovarà que s’han tancat totes les portes. 
‐ Comprovarà que s’està realitzant l’evacuació de la zona afectada i l’evacuació o confinament de 


la resta de zones, tot informant al CE de qualsevol incidència. 
‐ Quan arribin els bombers, els  informarà de  la situació  i de  les accions dutes a terme,  i seguirà 


les seves instruccions, col∙laborant amb tot el personal disponible. 
‐ Es traslladarà a la CAC, si la seva intervenció no és requerida pels Bombers. 
‐ Comunicarà el control i posterior finalització de l’emergència al CE, si es troba amb els bombers. 


FINALITZADA L’EMERGÈNCIA: 


‐ Informarà al CE del final de les tasques d’intervenció. 
‐ D’acord amb els Bombers de la Generalitat, proposarà al CE la desactivació del PAU. 
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FITXA D’ACTUACIÓ 
PROTOCOL D’ACTUACIÓ   EQUIP PRIMERA INTERVENCIÓ (EPI) 


Supòsit 1 ‐ Bar  


4 
Component 1: Jose Coronado                           (MÒBIL  616 159 810 ‐ 669 361 530) 


Component 2: Personal Bar                              (MÒBIL  616 159 810 ‐ 669 361 530) 


 


TIPUS 
D’EMERGÈNCIA 


ALERTA  EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECIFIQUES 


General 


Rebre l’avís d’emergència del CAC 
Haurà de portar  el telèfon 
mòbil  o  cercapersones 
activat permanentment. 


Acudir i contactar amb el CAC quan rebi l’avís d’emergència.  Telèfon  CAC: 
XXXXXXXXXXX 


Informar‐se  de  la  magnitud  i  evolució  de  la  situació 
d’emergència. 


Comunicar‐se  amb  el  Cap 
d’Emergència  o  persona 
present  al  lloc  de 
l’emergència. 


Avaluar la situació d’emergència 


Establir o confirmar el nivell 
de prealerta 


Establir o confirmar el nivell 
de alerta 


Activar el Pla d’autoprotecció amb el nivell d’alerta establert 


S’assegurarà que són  informats els serveis  interns  i externs 
necessaris. 


Verificar amb el CAC 


ACCIONS INICIALS: 


‐ Al  rebre  l’avís  inicial,  intentarà  informar‐se  de  què  succeeixi  i  farà  una  primera  valoració, 
desplaçant‐se al lloc de l’emergència. 


‐ Avisarà el Cap de l’Emergència i seguirà les seves instruccions.  
‐ El CE confirmarà i/o assumirà els avisos a l’exterior. 
‐ Serà l’ interlocutor natural dels serveis d’emergència que es presentin al lloc. 
‐  


EN CAS DE CONAT O ALERTA  


‐ Al  ser  avisats,  es  dirigiran  al  lloc  de  l’emergència  per  a  realitzar  les  tasques  d’extinció  o 
salvament que correspongui,  i informaran de la situació al CE 


‐ En cas d’incendi, intentaran extingir‐lo amb els mitjans existents a la zona. 
‐ Si  fos necessari evacuar  la  zona,  i d’acord amb el CE,  indicaran els  recorreguts d’evacuació  i 


s’asseguraran  que no queda ningú a la instal∙lació. 
EN CAS D’EMERGÈNCIA INTERNA : 


‐ Seguin les instruccions del CE, intentaran controlar la situació d’emergència, per tal de mitigar‐
ne les conseqüències. 


‐ En cas d’incendi, intentaran extingir el foc utilitzant els extintors existents a la zona afectada. 
‐ Rebran    als  bombers  i  altres mitjans  en  el  punt  de  trobada  i  col∙laboraran  amb  ells  si  és 


necessari, tant des de l’interior com des de l’exterior del edifici. 
  Si  hi ha persones ferides o amb problemes de salut: 


‐ En  ser  alertats,  es  dirigiran  al  lloc  de  l’accident  o  emergència,  per  tal  d’assistir  i  donar  els 
primers  auxilis  als  ferits  o  afectats,  dins  de  les  seves  possibilitats  i  d’acord  amb  el  seus 
coneixements. 


‐ Quan sigui possible i necessari, i sempre d’acord amb el CE, col∙laboraran amb els altres grups 
en les tasques de salvament. 


‐ Seran els interlocutors amb els mitjans sanitaris externs   
 


EN CAS EMERGÈNCIA EXTERNA:  


Actuant com a Equip d’Evacuació i Confinament. 


‐ Si  es  tracta  d’una  emergència  externa,  i  cal  el  confinament  de  tots  els  presents,  avisaran  i 
conduiran  tots  els  ocupants  de  les  instal∙lacions  a  l’àrea  de  confinament,  fins  rebre  noves 
instruccions del CE. 


‐ En cas de confinament, controlaran el número i la identitat de les persones evacuades i, en el 
cas que hi hagi alguna incidència, informaran al CE i els bombers, per iniciar la seva recerca. 


‐ Avisaran  i,  sempre  que  això  no  representi  exposar‐se  a  l’exterior,  conduiran  a  totes  les 
persones a l’àrea de confinament decidida. 


‐ S’asseguraran que s’hagi tancat qualsevol entrada d’aire de l’exterior, si cal. 
‐ Assistiran al ferits dins de les seves possibilitats, si s’escau. 
‐ Controlaran  si  es  possible  el  nombre  i  la  identitat  de  les  persones  confinades,  i  en  el  cas 


d’alguna incidència informaran al CE. 
‐ Assistiran els ferits dins de les seves possibilitats, si s’escau. 
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FITXA D’ACTUACIÓ 
PROTOCOL D’ACTUACIÓ   EQUIP PRIMERA INTERVENCIÓ (EPI) 


Supòsit 2  amb  presència CI 


5 


Component 1: MONITOR A      (MÒBIL  JF Sport la Canonja, SLU) 


Component 2: MONITOR B      (MÒBIL  JF Sport la Canonja, SLU) 


Component 3: Jose Coronado  (MÒBIL  616 159 810 ‐ 669 361 530) 


Component 4: Socorrista          (MOBIL empresa socorrisme) 


Suplent:           Personal  Bar     (MÒBIL  616 159 810 ‐ 669 361 530) 


TIPUS 
D’EMERGÈNCIA 


ALERTA  EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECIFIQUES 


General 


Rebre l’avís d’emergència del CAC 
Haurà de portar  el telèfon 
mòbil  o  cercapersones 
activat permanentment. 


Acudir i contactar amb el CAC quan rebi l’avís d’emergència.  Telèfon  CAC: 
XXXXXXXXXXX 


Informar‐se  de  la  magnitud  i  evolució  de  la  situació 
d’emergència. 


Comunicar‐se  amb  el  Cap 
d’Emergència  o  persona 
present  al  lloc  de 
l’emergència. 


Avaluar la situació d’emergència 


Establir o confirmar el nivell 
de prealerta 


Establir o confirmar el nivell 
de alerta 


Activar el Pla d’autoprotecció amb el nivell d’alerta establert 


S’assegurarà que són  informats els serveis  interns  i externs 
necessaris. 


Verificar amb el CAC 


 


EN CAS DE CONAT O ALERTA  


‐ Al  ser  avisats,  es  dirigiran  al  lloc  de  l’emergència  per  a  realitzar  les  tasques  d’extinció  o 
salvament que correspongui, sota les ordres del CI. 


‐ En cas d’incendi, intentaran extingir‐lo amb els mitjans existents a la zona. 
‐ Si  fos necessari  evacuar  la  zona,  i d’acord  amb  el CI,  indicaran  els  recorreguts d’evacuació  i 


s’asseguraran   que no queda ningú a  la  instal∙lació    i que els evacuats s’han dirigit al punt de 
reunió. 


EN CAS D’EMERGÈNCIA INTERNA : 


‐ Seguin les instruccions del CI, intentaran controlar la situació d’emergència, per tal de mitigar‐
ne les conseqüències. 


‐ En cas d’incendi, intentaran extingir el foc utilitzant els extintors existents a la zona afectada. 
‐ Tancaran  les  claus  de  pas  del  diferents  subministrament  que  puguin  veure’s  afectats  per 


l’incident, o per motius de preventius 
‐ Quan arribin els bombers col∙laboraran amb ells si és necessari , tant des de l’interior com des 


de l’exterior del edifici. 
 
Si  hi ha persones ferides o amb problemes de salut: 
 


‐ En  ser  alertats,  es  dirigiran  al  lloc  de  l’accident  o  emergència,  per  tal  d’assistir  i  donar  els 
primers  auxilis  als  ferits  o  afectats,  dins  de  les  seves  possibilitats  i  d’acord  amb  el  seus 
coneixements. 


‐ Quan sigui possible  i necessari,  i sempre d’acord amb el CI, col∙laboraran amb els altres grups 
en les tasques de salvament. 


‐ Seran els interlocutors amb els sanitaris externs mitjans  
 


EN CAS EMERGÈNCIA EXTERNA:  


Si cal el confinament. 


‐ Si  es  tracta  d’una  emergència  externa,  i  cal  el  confinament  de  tots  els  presents,  avisaran  i 
conduiran  tots  els  ocupants  de  les  instal∙lacions  a  l’àrea  de  confinament,  fins  rebre  noves 
instruccions del CI. 


‐ En cas de confinament, controlaran el número i la identitat de les persones evacuades i, en el 
cas que hi hagi alguna incidència, informaran al CI i els bombers,per iniciar la seva recerca. 


‐ Avisaran  i,  sempre  que  això  no  representi  exposar‐se  a  l’exterior,  conduiran  a  totes  les 
persones a l’àrea de confinament decidida. 


‐ S’asseguraran que s’hagi tancat qualsevol entrada d’aire de l’exterior, si cal. 
‐ Assistiran al ferits dins de les seves possibilitats, si s’escau. 
‐ Controlaran  si  es  possible  el  nombre  i  la  identitat  de  les  persones  confinades,  i  en  el  cas 


d’alguna incidència informaran al CI. 
‐ Assistiran els ferits dins de les seves possibilitats, si s’escau. 
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FITXA D’ACTUACIÓ 
PROTOCOL D’ACTUACIÓ   EQUIP PRIMERA INTERVENCIÓ (EPI) 


Supòsit   3 ‐  Sense  presència CI 


6 


Component 1: MONITOR A     (MÒBIL  JF Sport la Canonja, SLU) 


Component 2: MONITOR B     (MÒBIL  JF Sport la Canonja, SLU) 


Component 3: Jose Coronado (MÒBIL  616 159 810 ‐ 669 361 530) 


Component 4: Socorrista          (MOBIL empresa socorrisme) 


Suplent:           Cambrers Bar    (MÒBIL  616 159 810 ‐ 669 361 530) 


TIPUS 
D’EMERGÈNCIA 


ALERTA  EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECIFIQUES 


General 


Rebre l’avís d’emergència del CAC 
Haurà de portar  el telèfon 
mòbil  o  cercapersones 
activat permanentment. 


Acudir i contactar amb el CAC quan rebi l’avís d’emergència.  Telèfon  CAC: 
XXXXXXXXXXX 


Informar‐se  de  la  magnitud  i  evolució  de  la  situació 
d’emergència. 


Comunicar‐se  amb  el  Cap 
d’Emergència  o  persona 
present  al  lloc  de 
l’emergència. 


Avaluar la situació d’emergència 


Establir o confirmar el nivell 
de prealerta 


Establir o confirmar el nivell 
de alerta 


Activar el Pla d’autoprotecció amb el nivell d’alerta establert 


S’assegurarà que són  informats els serveis  interns  i externs 
necessaris. 


Verificar amb el CAC 


ACCIONS INICIALS: 


‐ Al  rebre  l’avís  inicial,  intentarà  informar‐se  de  què  succeeixi  i  farà  una  primera  valoració, 
desplaçant‐se al lloc de l’emergència. 


‐ Avisarà el Cap de l’Emergència i seguirà les seves instruccions.  
‐ El CE confirmarà i/o assumirà els avisos a l’exterior. 
‐ Serà l’ interlocutor natural dels serveis d’emergència que es presentin al lloc. 
‐  


EN CAS DE CONAT O ALERTA  


‐ Al  ser  avisats,  es  dirigiran  al  lloc  de  l’emergència  per  a  realitzar  les  tasques  d’extinció  o 
salvament que correspongui,  i informaran de la situació al CE 


‐ En cas d’incendi, intentaran extingir‐lo amb els mitjans existents a la zona. 
‐ Si  fos necessari evacuar  la  zona,  i d’acord amb el CE,  indicaran els  recorreguts d’evacuació  i 


s’asseguraran  que no queda ningú a la instal∙lació. 
EN CAS D’EMERGÈNCIA INTERNA : 


‐ Seguin les instruccions del CE, intentaran controlar la situació d’emergència, per tal de mitigar‐
ne les conseqüències. 


‐ En cas d’incendi, intentaran extingir el foc utilitzant els extintors existents a la zona afectada. 
‐ Rebran    als  bombers  i  altres mitjans  en  el  punt  de  trobada  i  col∙laboraran  amb  ells  si  és 


necessari, tant des de l’interior com des de l’exterior del edifici. 
Si  hi ha persones ferides o amb problemes de salut: 


‐ En  ser  alertats,  es  dirigiran  al  lloc  de  l’accident  o  emergència,  per  tal  d’assistir  i  donar  els 
primers  auxilis  als  ferits  o  afectats,  dins  de  les  seves  possibilitats  i  d’acord  amb  el  seus 
coneixements. 


‐ Quan sigui possible i necessari, i sempre d’acord amb el CE, col∙laboraran amb els altres grups 
en les tasques de salvament. 


‐ Seran els interlocutors amb els mitjans sanitaris externs   
EN CAS EMERGÈNCIA EXTERNA:  


Actuant com a Equip d’Evacuació i Confinament. 


‐ Si  es  tracta  d’una  emergència  externa,  i  cal  el  confinament  de  tots  els  presents,  avisaran  i 
conduiran  tots  els  ocupants  de  les  instal∙lacions  a  l’àrea  de  confinament,  fins  rebre  noves 
instruccions del CE. 


‐ En cas de confinament, controlaran el número i la identitat de les persones evacuades i, en el 
cas que hi hagi alguna incidència, informaran al CE i els bombers,per iniciar la seva recerca. 


‐ Avisaran  i,  sempre  que  això  no  representi  exposar‐se  a  l’exterior,  conduiran  a  totes  les 
persones a l’àrea de confinament decidida. 


‐ S’asseguraran que s’hagi tancat qualsevol entrada d’aire de l’exterior, si cal. 
‐ Assistiran al ferits dins de les seves possibilitats, si s’escau. 
‐ Controlaran  si  es  possible  el  nombre  i  la  identitat  de  les  persones  confinades,  i  en  el  cas 


d’alguna incidència informaran al CE. 
‐ Assistiran els ferits dins de les seves possibilitats, si s’escau. 
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FITXA D’ACTUACIÓ 
PROTOCOL D’ACTUACIÓ   EQUIP PRIMERA INTERVENCIÓ (EPI) 


Supòsit 3 ‐ Activitats recreatives extraordinàries  sense presència CI 


7 
Component 1: VIGILANT/CONTROLADOR ACCÉS    (Empresa Seguretat) 


Component 2: VIGILANT/CONTROLADOR ACCÉS     (Empresa Seguretat) 


Component 3: Jose Coronado                           (MÒBIL  616 159 810 ‐ 669 361 530) 


Suplent:           Cambrers Bar                              (MÒBIL  616 159 810 ‐ 669 361 530) 


 
 
 
 
 


TIPUS 
D’EMERGÈNCIA 


ALERTA  EMERGÈNCIA 
INSTRUCCIONS 
ESPECIFIQUES 


General 


Rebre l’avís d’emergència del CAC 
Haurà de portar  el telèfon 
mòbil  o  cercapersones 
activat permanentment. 


Acudir i contactar amb el CAC quan rebi l’avís d’emergència.  Telèfon  CAC: 
XXXXXXXXXXX 


Informar‐se  de  la  magnitud  i  evolució  de  la  situació 
d’emergència. 


Comunicar‐se  amb  el  Cap 
d’Emergència  o  persona 
present  al  lloc  de 
l’emergència. 


Avaluar la situació d’emergència 


Establir o confirmar el nivell 
de prealerta 


Establir o confirmar el nivell 
de alerta 


Activar el Pla d’autoprotecció amb el nivell d’alerta establert 


S’assegurarà que són  informats els serveis  interns  i externs 
necessaris. 


Verificar amb el CAC 


ACCIONS INICIALS: 


‐ Al  rebre  l’avís  inicial,  intentarà  informar‐se  de  què  succeeixi  i  farà  una  primera  valoració, 
desplaçant‐se al lloc de l’emergència. 


‐ Avisarà el Cap d’Emergència  i seguirà les seves instruccions.  
‐ El CE confirmarà i/o assumirà els avisos a l’exterior. 
‐ Serà l’ interlocutor natural dels serveis d’emergència que es presentin al lloc. 


 
 


EN CAS D’EMERGÈNCIA INTERNA : 


‐ Seguin les instruccions del CE, intentaran controlar la situació d’emergència, per tal de mitigar‐
ne les conseqüències. 


‐ En cas d’incendi, intentaran extingir el foc utilitzant els extintors existents a la zona afectada. 
‐ Rebran    als  bombers  i  altres mitjans  en  el  punt  de  trobada  i  col∙laboraran  amb  ells  si  és 


necessari, tant des de l’interior com des de l’exterior del edifici. 
Si  hi ha persones ferides o amb problemes de salut: 


‐ En  ser  alertats,  es  dirigiran  al  lloc  de  l’accident  o  emergència,  per  tal  d’assistir  i  donar  els 
primers  auxilis  als  ferits  o  afectats,  dins  de  les  seves  possibilitats  i  d’acord  amb  el  seus 
coneixements. 


‐ Quan sigui possible i necessari, i sempre d’acord amb el CE, col∙laboraran amb els altres grups 
en les tasques de salvament. 


‐ Seran els interlocutors amb els mitjans sanitaris externs   
 


EN CAS EMERGÈNCIA EXTERNA:  


Actuant com a Equip d’Evacuació i Confinament. 


‐ Si  es  tracta  d’una  emergència  externa,  i  cal  el  confinament  de  tots  els  presents,  avisaran  i 
conduiran  tots  els  ocupants  de  les  instal∙lacions  a  l’àrea  de  confinament,  fins  rebre  noves 
instruccions del CE. 


‐ En cas de confinament, controlaran el número i la identitat de les persones evacuades i, en el 
cas que hi hagi alguna incidència, informaran al CE i els bombers,per iniciar la seva recerca. 


‐ Avisaran  i,  sempre  que  això  no  representi  exposar‐se  a  l’exterior,  conduiran  a  totes  les 
persones a l’àrea de confinament decidida. 


‐ S’asseguraran que s’hagi tancat qualsevol entrada d’aire de l’exterior, si cal. 
‐ Assistiran al ferits dins de les seves possibilitats, si s’escau. 
‐ Controlaran  si  es  possible  el  nombre  i  la  identitat  de  les  persones  confinades,  i  en  el  cas 


d’alguna incidència informaran al CE. 
‐ Assistiran els ferits dins de les seves possibilitats, si s’escau. 







PLA D’AUTOPROTECCIÓ  ‐  POLIESPORTIU I PISCINES MUNICIPALS”  ‐ CARRER L’ALCALDE MARIAN FONTS I CIURANA 1,LA CANONJA 


Autors: OSCAR CENTELLES MIRANDA  _  Actualització  Data 20.04.2018  Pàg. 78


ANNEX 5. ACRÒNIMS I LÈXIC 


ISPC Institut seguretat pública de Catalunya 


PROCICAT Pla de Protecció Civil de Catalunya (Pla territorial d'emergències de Catalunya) 


PAU Plans autoprotecció 


CPCC Comissió de Protecció Civil a Catalunya 


CECAT Centre de Coordinació Operativa de Catalunya 


CECOPAL Centre de Coordinació Operativa municipal 


ACA Agencia Catalana del aigua 


ARC Agencia de residus de Catalunya. 


IGC Institut geològic de Catalunya. 


PEMONT Procediment de resposta d'emergències a Montserrat. 


CAGTU Centre d'atenció de trucades d'emergència de Catalunya 112. 


PBEM Plans bàsics d'emergència municipals. 


PEM Pla específic municipal 


PAM Pla d'actuació municipal. 


PAS Plans d'assistència i suport. 


INUNCAT Pla d’emergències per Inundacions a Catalunya 


SISMICAT Pla Sísmic de Catalunya 


PLASEQCAT Pla Especial d'emergències Exterior del Sector Químic de Catalunya 


PLASEQTA Pla Especial d'emergències Exterior del Sector Químic de Tarragona 


PLASEQTEBRE Pla Especial d'emergències Exterior del Sector Químic del Ebre 


INFOCAT Pla  d'emergències per Incendis Forestals a Catalunya 


TRANSCAT Pla Especial per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a 
Catalunya


NEUCAT Pla Especial d'emergències per nevades a Catalunya 


CAMCAT Pla Especial de contaminació accidental de les aigües marines a Catalunya. 


AEROCAT Pla especial d'emergències aeronàutiques a Catalunya. 


ALLAUCAT Pla especial d'emergències per allaus a Catalunya. 


RADCAT Pla especial d'emergències per al risc radiològic a Catalunya. 


PENTA Pla d’emergència nuclear de Tarragona(PLA ESTATAL=COMPETÈNCIA ESTATAL) 


MPCC Mapa protecció civil de Catalunya 


SEM Sistema d'emergències mèdiques 


PAG Plans d'actuació de grup. 


CCA Centre de comandament avançat. 


AS Àrea sanitària 


PMA Punt mèdic avançat. 


SMR Situació meteorològiques de risc. 


SMC Servei meteorològic de Catalunya. 


PAG   Plans d'actuació de grup. 
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SVB Suport vital bàsic (Ambulància +2 tècnics en transport sanitari). 


SVI Suport vital intermedi (1 UCI mòbil+1 graduat en infermeria) 


SVA Suport vital avançat (1 UCI mòbil complerta+1 metge+1 graduat  infermeria+1 tècnic) 


EV Element vulnerable 


SCO Sala de coordinació operativa 


CRA Centre receptor d'alarma 


EPI Equip primera intervenció 


ESI Equip segona intervenció 


CTE Codi  tècnic edificació 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







ANNEX 9. FITXA D’AVÍS DE RISC QUÍMIC MITJANÇANT SIRENES


Si un accident us pot afectar es declararà l'alerta


 Podríeu detectar que s’ha produït un accident químic pel so de les sirenes.
 També el podríeu detectar pel soroll d’una explosió o per molèsties respiratòries.


Confineu-vos.


 Si sou al pati refugieu-vos a l’interior de les aules.
 Tanqueu portes i finestres, és preferible que us tanqueu a la sala interior.
 Atureu els sistemes de climatització i ventilació


Escolteu la ràdio


 El CE s’informarà de l’evolució de l’emergència i de les accions a seguir.
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Tingueu preparat un transistor i piles de recanvi que heu de renovar periòdicament i per rebre
informació i consells d'actuació, sintonitzeu les emissores següents:


Emissora local (Consulteu freqüències al web de la DG de Radiodifusió i Televisió)
Catalunya Ràdio (Consulteu totes les freqüències al web de Catalunya Ràdio)
Catalunya Informació (Consulteu totes les freqüències al web de Catalunya Ràdio)
Ràdio Nacional d'Espanya (Ràdio 4) (Consulteu totes les freqüències al web de Ràdio 4)
COM Ràdio (Consulteu totes les freqüències al web de COM Ràdio)


Final de l'alerta


 No sortiu fins que us ho comuniquin des del CECAT, o fins que sentiu el senyal de fi d'alerta.
L'aire encara podria estar contaminat.


 No baixeu als soterranis (si n'hi ha) ni begueu aigua de les aixetes, fins que estigueu segurs de la
seva innocuïtat.


 Ventileu tot el local, una vegada hagin autoritzat a sortir







INFORME SIMULACRE 
 


ACTIVITAT AFECTADA PEL DECRET 30/2015 
 


 


 


 


RAÓ SOCIAL: 
 


Instal�lació: 
 


Data simulacre: 
 


 


S’han complert els objectius?   SI NO 


En cas negatiu, què ha fallat?  


  


 


Els avisos interns s’han realitzat correctament?   SI NO 


En cas negatiu, què ha fallat?  


  


 


Els avisos externs (112, CECAT) s’han realitzat correctament? SI NO 


En cas negatiu, què ha fallat?  


  


 


El moment i les fases d’activació del PAU han estat adequades? SI NO  


En cas negatiu, què ha fallat?  


  


 


L’organització ha respost correctament davant l’emergència? SI NO 


En cas negatiu, què ha fallat?  
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Els procediments d’actuació són els adequats? SI NO 


En cas negatiu, què ha fallat?  


  


  


Els mitjans i recursos són suficients i adequats? SI NO 


En cas negatiu, què ha fallat?  


  


 


Si han participat serveis d’emergència externs, la coordinació amb aquests 
ha estat bona ? SI NO  


En cas negatiu, què ha fallat?  


  


  


S’han detectat accions de millora ? SI NO 
 


Si és el cas, a continuació detalleu les accions de millora que comportin 
canvis en el PAU: 
 


 


 


Si és el cas, a continuació detalleu les accions de millora que comportin 
accions d’implantació: 
 


 


 


 


 


OBSERVACIONS: 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Signatura: Data: 
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CARÀCTER D'APLICACIÓ: 


CLIENT (PETICIONARI)
Nom: 
Adreça: 
Població: 


NIF o CIF : 


Codi Postal: 


Titulació: 


OBJECTE DEL DOCUMENT
Objecte: 


DADES DEL PROFESSIONAL
Nom: Num. Col : 


DADES DEL AUTÒNOM, EMPRESA O ENGINYERIA
Nom: 
Adreça: 
Població: 


NIF o CIF : 


Codi Postal: 


SUPERVISIÓ DEL DOCUMENT


CERTIFICAT D'IDONEÏTAT


Observacions: 


El visat garanteix:
-L’Enginyer Tècnic Industrial  té la titulació declarada i exerceix la professió segons la documentació aportada
-L’Enginyer no ens ha comunicat que està inhabilitat professional ni judicialment
-L’Enginyer té assegurança de Responsabilitat Civil Professional


El present visat administratiu té com a objecte comprovar que:
-El treball es troba dins les seves competències
-El treball inclou tots aquells documents exigits per la legislació de PRL
-El treball compleix formalment amb la legislació vigent  


El Col·legi respondrà subsidiàriament dels danys que tinguin el seu origen en defectes derivats directament dels elements que s’han visat en aquest 
treball concret  i que haguessin hagut de ser posats de manifest pel Col•legi al visar el treball.
SIGNATURA CETIT:


()


Segons:


Data de control: Pàgina 1 de 1
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