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1. Introducció
L’any 2014 es va elaborar el Pla d’Autoprotecció per activitats extraordinàries municipals
en  el  “Pavelló  Doble  Poliesportiu  de  Guissona”.  Aquest  equipament  estava  afectat  pel
DECRET 82/2010, com a:

L'any 2015 entrava en vigor  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,  el  qual  derogava  l'anterior  DECRET  82/2010 i  aquesta
tipologia d'equipaments quedaven afectats de la següent manera:

Ara,  després  de  quatre  anys,  cal  revisar  aquest  PAU  com  estableix  el  Document  4
d’Implantació i Manteniment del Pla en base a l’Annex II del 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 i que derogava l’anterior Decret
82/2010, de 29 de juny.

L’ajuntament de Guissona, creu oportú que cal continuar establint protocols d’actuació per
possibles emergències i també per a poder garantir la seguretat i l’autoprotecció per a un
equipament municipal on l’ajuntament organitza actes de pública concurrència municipals,
d’espectacles públics i activitats de caràcter extraordinari, de qualsevol tipus d’aforament
mitjà,  regulats  pel  Decret  112/2010,  de  31  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives.

Ajuntament de Guissona
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Annex I.C: Catàleg d’activitats i centres de referència per a la protecció civil local
b)  Discoteques,  Sales  de  Festa,  i  ALTRES  ESTABLIMENTS  OBERTS  AL  PÚBLIC no
inclosos  explícitament  a  l’Annex  I  del  Decret,  amb  una  ocupació  inferior  a  2.000
persones i superior a 500 persones

 

B. Catàleg d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil local 
 f) Qualsevol altra activitat especificada o no en un altre epígraf del catàleg (si l’activitat
està especificada en un altre epígraf de l’apartat B,  es classificarà per aquest altre
epígraf; si està especificada en un epígraf de l’apartat A, es classificarà per l’epígraf de
l’apartat A corresponent) que compleixi els requisits següents:

1. En espais delimitats o recintes:

Edificis  amb  capacitat  o  aforament  superior  a  1.000  persones  i  inferior  a  2.000
persones.
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El Pla consta de 4 documents principals:

DOCUMENT  1:   IDENTIFICACIÓ  DE   LA   INSTAL·LACIÓ.   INVENTARI,  ANÀLISI  I
AVALUACIÓ DEL RISC.
En aquest document del Pla, es defineix l'emplaçament, les característiques generals de
l’activitat, així com els titulars de l'activitat i el director del Pla d’Autoprotecció. Igualment es
mostra una descripció detallada de l’activitat que es desenvolupa, l'entorn urbà o natural,
la descripció dels accessos i condicions d'accessibilitat per a l'ajuda externa. Des d'aquest
capítol  s'identifiquen,  s'analitzen  i  s'avaluen  els  riscos  de  l'activitat  i  els  riscos  de
procedència  exterior  que  poguessin  raonablement  afectar-lo.  Igualment  es  quantifica  i
identifica  a  les  persones  afectes  a  l'activitat  i  alienes  a  ella  però  amb  accés  a  les
instal·lacions. S'inclouen els plànols d'ubicació.

DOCUMENT  2:   INVENTARI   I   DESCRIPCIÓ  DELS  MITJANS  I   MESURES  DE
AUTOPROTECCIÓ.
En   aquest   document   es   determinen   en   funció   dels   riscos  avaluats anteriorment,
els mitjans materials i humans disponibles i precisos, es defineixen els  equips i  les  seves
funcions i  altres dades d'interès per  a garantir la prevenció dels riscos i el control inicial de
les emergències, així com les condicions d'ús i manteniment de les instal·lacions. Inclou els
plànols  de  la  ubicació  de  mitjans  de  autoprotecció,  de  recorreguts  d'evacuació  i  de
compartimentació d'àrees o sectors de risc.

DOCUMENT 3: MANUAL D'ACTUACIÓ.
En  aquest  document  es  contemplen  les  diferents  hipòtesis  d'emergència  i  els  plans
d'actuació per a cadascuna d'elles. Classificació de les emergències en funció del tipus de
risc,  gravetat  i  ocupació dels  mitjans.  S'indicaran  els  procediments de detecció  i  alerta
d'emergències, així com els mecanismes d'alarma. També s'identifiquen les funcions de les
persones i equips que portaran a terme els procediments i la identificació del responsable
de la posada en marxa del Pla de Autoprotecció. S'estableixen els protocols de notificació
de   l'emergència,   la   coordinació   de   la   direcció   del   Pla d’Autoprotecció i la direcció
del Pla de Protecció Civil, així com les formes de col·laboració entre ambdós.

DOCUMENT 4: IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ.
Mitjançant  aquest  document,  s'estableixen  els  criteris  i  actuacions  per  a  la  divulgació
general del pla, la realització de la formació específica del personal incorporat al mateix, la
senyalització i normes d’actuació i el programa de dotació de mitjans materials i recursos.
Per  a  finalitzar,  amb  aquest  document  s'indiquen  les  revisions  del  pla  per  a  la  seva
actualització,  dividint  aquestes  modificacions  en  programes  de  reciclatge  de  formació,
substitució   de   mitjans   i   recursos,   simulacres,   auditories   i inspeccions. 
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Redactor  de la documentació

Aquest PAU, el redacta el servei de protecció civil, adscrit a l’Àrea Tècnica i Territorial del
Consell Comarcal de la Segarra en la figura del tècnic comarcal de protecció civil, Albert
Pujol Pellissa (DNI: 44014397-X), tècnic competent i acreditat per la Direcció General de
Protecció Civil per a la redacció de Plans d’Autoprotecció.

Criteris de redacció i salvaguardes

El tècnic competent redactor s’ha basat en la informació visual i gràfica obtinguda en les
visites  efectuades  a  la  zona  d’afectació  on  es  desenvoluparà  l’activitat,  amb  el  seu
entendre, sense tenir en compte possibles vicis ocults en les apreciacions visuals i segons
la informació obtinguda dels organitzadors de l’activitat.

Aquest document s’ha elaborat segons informació i documentació facilitada pels gestors i
administradors de l’equipament, al llarg del procés d’elaboració d’aquest Pla.

En cap cas s’ha fet una valoració de si les instal·lacions que s’utilitzen són les adients i
compleixen amb la legislació sectorial específica que li és d’aplicació en cada instal·lació.

En  cap  cas,  és  aquest document, una  ratificació de  legalitat de  l’activitat ja  que  això
correspon als estaments municipals.

La simple existència d’aquest document, sense la seva correcta implantació i manteniment
continuat, no garanteix en cap cas la resposta adequada en cas d’emergència.

El tècnic acreditat en cap cas formarà part dels actuants d’aquest Pla ja que aquesta recau
en membres de l’organització ni es responsabilitza del mal ús d’aquest Pla.

Director/a del PAU Tècnic redactor,

Jaume Ars Bosch Albert Pujol Pellissa
Alcalde-President Servei de Protecció Civil
Ajuntament de Guissona Consell Comarcal de la Segarra

A Guissona,__ de/d’__________ de 20__
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Document 1. Identificació de la instal·lació, inventari, anàlisi i avaluació 
del risc

1.1. Identificació de la instal·lació

1.1.1 Nom

NOM DE LA
INSTAL·LACIÓ Pavelló 11 de Setembre

ADREÇA DE LA
INSTAL·LACIÓ

Rambla dels Segadors, 157
25210- Guissona (La Segarra), Lleida

1.1.2 Raó social

RAÓ SOCIAL

Ajuntament de Guissona
Pl. del Bisbe Benlloch, 1

25210 - Guissona
La Segarra, Lleida

TELÈFON/FAX 973 55 00 05

CORREU
ELECTRÒNIC pavello@guissona.cat   

TITULAR DE LA
INSTAL·LACIÓ

Ajuntament de Guissona

GESTOR DE LA
INSTAL·LACIÓ

Ajuntament de Guissona

1.1.3 Número identificació fiscal

NÚM.
IDENTIFICACIÓ

FISCAL
P-2513900-G 
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1.1.4 Identificació de la persona titular, dels responsables i/o gestors de la 
instal·lació i dades en cas d’emergència

La instal·lació descrita en aquest Pla és de titularitat municipal. 

Les funcions assignades com a titular de l'activitat són les següents:

 Dirigir el PAU, (en el cas que no s’hagi designat a una persona que actuï com
Director/a del PAU).

 Designar al Responsable de la gestió de les actuacions encaminades a la prevenció i
al control dels riscos.

 Designar el Cap d’Emergència, amb autoritat i amb capacitat de gestió, responsable
de la gestió de les actuacions encaminades a la resposta davant les emergències.

 Gestió de les actuacions encaminades a la prevenció i control de riscos, a més, de
la gestió de tots els aspectes relacionats amb el PAU, entre elles:

 Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció.
 Identificació i classificació de les emergències.
 Accions a realitzar.
 Fitxes d'actuació.
 Integració del PAU en uns altres d'àmbit superior.
 Implantació del PAU.
 Manteniment de l’eficàcia i actualització del PAU.
 Manteniment del programa d'auditories i inspeccions.
 Supervisió dels formularis per a la gestió d'emergències.
 Manteniment dels plànols actualitzats a les situacions reals. 
 El compliment del PAU amb els criteris de qualitat. Igualment serà

responsable de dirigir totes les actuacions en cas que es posi en
funcionament el Pla.

TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ
Entitat Dades de contacte

Ajuntament de Guissona 973 55 00 05 

GESTOR DE LA INSTAL·LACIÓ
Entitat Dades de contacte

Ajuntament de Guissona 973 55 00 05 

DIRECTOR DEL PAU
Sr. /Sra. Càrrec Dades de contacte

Jaume Ars Bosch Alcalde/sa
Ajuntament: 973 55 00 05 

Mòbil: 672 175 800

DADES DE CONTACTE EN CAS D’EMERGÈNCIA
Sr. /Sra. Càrrec Dades de contacte

Centre Recepció
d’Alarmes - CRA

Vigilants Municipals 973 55 20 65

Ajuntament de Guissona
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Ramon Gual
Responsable /

encarregat Pavelló
973 551 247 – Pavelló

602 222 192 - Mòbil

Tot                el                p      e      rs      o      nal                te                l’      o      bli      g      ació                de                p      a      rticip      a      r      ,          en                la                me      su      ra                de                les                se      ve      s
capa      c      it      a      t      s      ,         en el             PAU             i         a      s      su      m      ir             les             fu      n      cions             q      u      e         li             siguin             a      ss      ign      a      des         e      n         el             Pla.       

Ajuntament de Guissona
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1.2. Emplaçament: descripció i plànols, coordenades UTM del complex

1.2.1. Descripció de l’emplaçament

El Pavelló Petit, està emplaçat dins de la zona consolidada urbana de la població envoltat
de vials asfaltats i d'altres equipaments esportius de la ciutat, limitant:

façana nord Pati propietat privada.

façana sud Entrada a la zona Esportiva Municipal .

façana est Pavelló Doble.

façana oest Camp de Futbol Municipal.

1.2.2. Coordenades UTM i SOC

UTM: Són les coordenades cartogràfiques més utilitzades actualment. UTM és l’acrònim de
Universal Transversal Mercator (UTM). 

Les UTM, georeferenciades respecte la part central de l’edifici:

Ajuntament de Guissona
Pàg. Núm. 9

 

UTM 31N/ETRS89:
X= 358403 Y= 4627283
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SOC:  Sistema  de  coordenades  utilitzades  pel  cos  de  Bombers  de  la  Generalitat  de
Catalunya en la seva cartografia específica: 24 BB 09

Ajuntament de Guissona
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24 BB 09
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Pavelló PetitSITUACIÓ
RESPECTE 
 GUISSONA
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1.3. Accessibilitat per ajuda externa: descripció i plànols

Accessibilitat  a l’equipament des de l’exterior 

Es disposa dels següents accessos des de l’exterior de l’equipament (Accessos –A-):

Accés principal:
• Porta A1 (oest): Accés al Vestíbul principal del Pavelló, des de el carreró del Camp

de Futbol (Planta Baixa).

Altres accessos:
• Porta  A2 (est):  Passadís sortida des de la pista principal al carreró comú amb el

Pavelló Gran (Planta Baixa).
• Porta  A3 (est):  Passadís sortida des de la pista principal al carreró comú amb el

Pavelló Gran (Planta Baixa).
• Porta  A4 (est):  Passadís sortida des de la pista principal al carreró comú amb el

Pavelló Gran (Planta Baixa).
• Porta A5 (sud): Accessos a la Zona esportiva (Planta Baixa).
• Porta A6 (sud):  Accessos a la Zona esportiva si esta oberta la tanca de separació

del carreró  (Planta Baixa).
• Porta  A7 (sud):  Accessos a la Zona esportiva.  Tan sols ús personal de serveis i

autoritzat (Planta Baixa).

ACCÉS TIPUS UBICACIÓ HORARI OBERTURA ACCÉS VEHICLE AMPLADA DE
PAS

A1 2 portes metàl·liques 
dobles de doble fulla 
batent2 portes 
metàl·liques dobles de
doble fulla batent
1 porta metàl·lica 
d’obertura de una 
fulla batent amb 
barres antipànic

Oest Sempre que hi ha
activitat

No 2,6 m

A2 1 porta metàl·lica 
d’obertura de doble 
fulla batent amb 
barres antipànic2 

Est Sempre tancada.

Només s’obre al
desenvolupar-se

activitats de caire
extraordinari com a

sortida d’emergència

No 0,9 m

A3 1 porta metàl·lica 
d’obertura de una 
fulla batent amb 
barres antipànic 

Est Sempre tancada.

Només s’obre al
desenvolupar-se

activitats de caire
extraordinari com a

sortida d’emergència

No 0,9 m

A4 1 porta metàl·lica 
d’obertura de una 

Est Sempre tancada. No 0,9 m
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fulla batent Només s’obre al
desenvolupar-se

activitats de caire
extraordinari com a

sortida d’emergència
A5 1 porta metàl·lica 

d’obertura de dues 
fulles batents 

 Sud Sempre tancada.

Només s’obre al
desenvolupar-se

activitats de caire
extraordinari com a

sortida d’emergència

No 1,4 m

A6 1 porta metàl·lica 
d’obertura de una 
fulla batent 

Sud Sempre tancada.

Només s’obre al
desenvolupar-se

activitats de caire
extraordinari com a

sortida d’emergència

No 0,9 m

A7 2 portes metàl·liques 
dobles de doble fulla 
batent 

Sud Sempre tancada.

Només per
Manteniment 

No 2 m
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Accessibilitat per façana

Tres de les quatre façanes són accessibles des de l’exterior del Pavelló mitjançant espais
oberts a les façanes Nord, Sud i Oest

FAÇANA CARACTERÍSTIQUES

SUD Accessible  a nivell de Planta primera per les portes d’accés principal,
metàl·liques batents. 

Accessible a nivell de Planta baixa per aquestes portes d’emergència.

NORD No és accessible.

EST Accessible  a  nivell  de  Planta  primera  per  la  porta  d’accés  principal,
metàl·liques batents. Aquesta porta és la porta principal del pavelló i s’hi
accedeix des de el camp de futbol. 

No hi arriben els vehicles.

OEST Accessible a nivell de planta baixa, vestuaris, de manera directe per la
porta d’emergència de la façana oest.
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Àrees destinades a l’apropament i estacionament de vehicles d’emergències

Els  vials  d’accés  dels  vehicles  de  bombers i  els  espais  per a intervenció dels bombers
a  l’edifici, compleixen amb les condicions mínimes. 

Es consideren fins a dues vies d’aproximació:

CARACTERÍSTIQUES

VIAL Sentit Amplada de la
calçada (m)

Amplada total
amb voreres (m)

Altres

Rbla. dels Segadors Doble 4  m  d'amplada
lliure  per  a  la
circulació   en
cadascun  dels
sentits  (4m  x  2),
separats  per  una
rambla  per  a
vianants.

Rambla  per  a
vianants de 8 m i
amb  voreres
laterals d’1,9 m.

Zona  d’aparcament  en
línia  (2  m)  en  el  costat
dels edificis.
Existència d'arbrat.

C.  Doctor  Torres
Escribà

Doble 7  m  d’amplada
lliure  de  la
circulació  de
vehicles  (3,5  m
per  sentit).  Al
Pavelló  s'accedeix
per un vial de 5 m

3 m Existència d'arbrat.

Per  accedir  al  pas
interior  del  Pavelló,  cal
treure dues pilones.
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Punt de rebuda dels equips externs d'ajut (equips d'emergència)

Quan es produeixi  una situació d’emergència  i  s’avisin als  serveis  d’emergència  (ajuda
externa), una persona responsable de l’edifici, els haurà de rebre en un punt concret, per
indicar-los l’accés i la situació de l’emergència.

PUNT  DE
REBUDA

Carreró entre el camp de futbol 7 i el Pavelló. 
Entrada per Rambla dels Segadors 
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1.4. Descripció de la instal·lació

El Pavelló petit de Guissona, és un edifici que es va començar a construir l’any 1970.

Ocupa totalment un edifici de dues plantes (PB+1) amb una superfície útil de 1207m² i la
següent distribució:

 PB: Vestidors, Pista, Magatzem, Sala de calderes i vestíbul d’entrada.
 P1: Vestíbul d’accés, graderies, lavabos i despatxos.

Superfície construïda 1.300,8 m².

Any inici i acabament de la construcció 1970

Any darrera reforma important 2007

Estructura de construcció Formigó i metàl·lica

Número de plantes PB+1

1.4.1. Característiques  constructives

Tipologia Estructural Sistema  estructural  de  pilars,  jàsseres  i  encavallades
metàl·liques amb perfils normalitzats. 

Coberta La  coberta  del  volum  principal  és  amb  encavallada
metàl·lica i panell sandwich de planxa. 

Parets i envans Divisions interiors de partes de bloc de formigó de 20 cm,
parets estructurals de 15 cm., envans i paredons. 

Façana El sistema constructiu de les façanes de la nau principal
està constituït  per  murs estructurals de fàbrica de maó i
envidriament en façana est , oest i sud. 

Paviments El sistema constructiu de les façanes de la nau principal
està constituït  per  murs estructurals de fàbrica de maó i
envidriament en façana est, oest i sud. 

Ajuntament de Guissona
Pàg. Núm. 18

 

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224


PLA D’AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE

Versió 2 Gener de 2020
DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, 
ANÀLISI I AVALUACIÓ

1.4.2. Instal·lacions  generals

INSTAL·LACIÓ CARACTERÍSTIQUES

EVACUACIÓ D’AIGÜES El sistema constructiu de les façanes de la nau principal
està constituït  per murs estructurals de fàbrica de maó i
envidriament en façana est , oest i sud. 

DISTRIBUCIÓ D’AIGUA L’abastament  d’aigua per  consum intern  (abastament  en
baixa) el subministra l’empresa SOREA a través de la xarxa
municipal. 

AIGUA  FREDA
SANITÀRIA (AFS)

Es  disposa  d’un  sistema  d’instal·lació  d’aigua  freda,  per
donar servei als lavabos destinats al públic en general i els
lavabos i dutxes dels vestidors. 

AIGUA  CALENTA
SANITÀRIA (ACS)

Es  disposa  d’una  instal·lació  d’aigua  calenta  sanitària
corresponent als vestidors. 

El sistema per l’ACS està basat en una caldera que té les
següents característiques:

Marca Roca de Gas-oil

Potència 26 Kw

Aquesta caldera està situada en una sala lateral de la part
oest del pavelló.

CLIMATITZACIÓ Es disposa  d’una instal·lació  de climatització  (calefacció).
Un  sistema  per  la  pista  esportiva  i  les  grades,  zona
climatitzada mitjançant aerotermos en conductes.

El sistema de calefacció està basat en una caldera amb les
següents característiques:

Caldera Liescoterm de Gas-Oil

Potencia:  200 kW

Aquestes calderes estan situades en una sala situada en la
part oest del pavelló.

VENTILACIÓ L’edifici  només  està  provist  de  ventilació  natural  per
garantir una correcte renovació de l’aire.

ELECTRICITAT Es disposa d’un sistema elèctric, sectoritzat, homologat per
la normativa vigent de subministres de baixa tensió.

El sistema elèctric es basa en un quadre general elèctric de
baixa tensió trifàsic C-400 4P (400 A i 4 pols) que equival a
una  potència  contractada  de  200  Kw.  Interruptor
diferencial toroïdal regulat a una sensibilitat de 300 mA.

En tota la instal·lació existeixen sub quadres per cadascun
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dels sectors de la instal·lació.

GAS NATURAL No en disposa. 

EVACUACIÓ  DE  GASOS
CREMATS

Els productes resultants de la  combustió són evacuats a
través  de  xemeneia  amb  sortida  vertical  a  l’exterior  a  1
metre  per  sobre  la  coberta  assegurant  el  tiratge  en  tot
moment. 

TELEFONIA  I
TELECOMUNICACIONS

No en disposa. 

SONORITZACIO  I
MEGAFONIA

No en disposa. 

1.4.3. Instal·lacions de protecció contra incendis

INSTAL·LACIÓ CARACTERÍSTIQUES

SISTEMES AUTOMÀTICS
DE DETECCIÓ 
D’INCENDIS

No en disposa. 

SISTEMES MANUALS 
D’ALARMA D’INCENDIS

No en disposa. 

EXTINTORS PORTÀTILS 1 extintor mòbil situat en planta primera amb una capacitat
extintora de 6 kg. de pols.

1 extintor mòbil situat en planta primera amb una capacitat
extintora de 9 kg. de pols.

1 extintor mòbil situat en planta baixa amb una capacitat
extintora de 6 kg. de pols.

1 extintors mòbils de CO2 situat en planta baixa al costat
del quadre elèctric.

1 extintor automàtic situat en sala de calderes.

Els extintors portàtils es disposen de forma tal que puguin
ser  utilitzats  de  manera  ràpida  i  fàcil;  sempre  que  sigui
possible, se situaran en suports verticals de forma tal que
l’extrem superior de l’extintor es trobi a una alçada sobre el
terra inferior a 1,70 m.

BOQUES D’INCENDIS 
EQUIPADES (BIE’s)

No en disposa. 

SISTEMA 
D’ABASTAMENT 
D’AIGUA

No en disposa. 

SISTEMA DE SEGURETAT 
CONNECTAT A CENTRAL 
D’ALARMES

No en disposa. 
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1.4.4. Nombre de plantes i superfície aproximada

Tot l’equipament és en PB+1

Superfície total aproximada construïda: 1.300,8 m². 

Planta Baixa:

TAULA ESPAIS SUPERFÍCIES ÚTILS PLANTA BAIXA

CODI ESPAI NOM ESPAI LLARG (m) AMPLE (m) ALT (m) ÀREA (m2)

1 PISTA 19,7 34,7 6 686,86

2 SALA CALDERES 4,3 7,7 2,5 33,83

3 VESTUARI 2 7,7 7,3 2,5 53,8

4 VESTÍBUL 14,4 7,7 2,5 67,61

8 MAGATZEM 4,3 7,7 2,5 33,7

5 CONSERGERIA 3,4 2,2 2,5 7,66

6 SALA ÀRBITRES 3,4 2,2 2,5 7,66

7 VESTUARI 1 7,3 7,7 2,5 53,8

TOTAL m2 944,93

 
Planta Primera:

TAULA ESPAIS SUPERFÍCIES ÚTILS PLANTA BAIXA

CODI ESPAI NOM ESPAI LLARG (m) AMPLE (m) ALT (m) ÀREA (m2)

15 PAS INSTAL·LACIONS 2 11 5 2,5 5,5

14 LAVABOS 3,6 5 2,5 17,9

16 GRADERIA 34,5 2,4 2,5 85,5

12 DESPATX 3,6 5 2,5 18,1

11 PAS INSTAL·LACIONS 1 1 5 2,5 5,3

13 VESTÍBUL GRADERIA 24,7 5,2 2,5 129,7

TOTAL m2 262,1
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1.4.5. Activitats de l’equipament

Ús ordinari

Ús ordinari: ESPORTIU

Al llarg de la setmana es realitzen diverses activitats, no competitives, relacionades amb
diferents disciplines esportives de sala, com  handbol, basquetbol, futbol sala...

Per aquesta tipologia d’activitats no aplicaria l’elaboració de cap tipus de PAU.

Altres usos: usos extraordinaris

Altres usos:  ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES que organitza o coorganitza l’ajuntament, així
com  la  resta  d’activitats  que  l’ajuntament  autoritzi  sempre  que  aquestes  activitats
segueixin les pautes d’organització  i limitacions d’aforament que estableix aquest PAU. 

S’entén  com  a  activitats  extraordinàries  les  que  es  duen  a  terme  esporàdicament  en
establiments oberts al públic que tenen llicència o autorització o comunicació prèvia per a
una activitat diferent a la que es pretén fer.

Per aquesta tipologia d’usos sí que aplica l’elaboració d’un PAU. 

TIPUS
D’ACTIVITAT

EXTRAORDINÀRIA

DATA DE
CELEBRACIÓ

PREVISIÓ
D’AFORAMENT

CARACTERÍSTIQUES TIPUS DE PÚBLIC
ASSISTENT

Concerts per a
joves en vigílies
de festes i dates

assenyalades

Varies
vegades a

l'any
400 p 

Espectacle musical
a l'escenari i públic
dempeus a la zona
de pista i servei de

bar.

Adolescents i joves

Celebracions
d'Entitats en

vigílies i dates
assenyalades

Varies
vegades a

l'any 
400 p

Espectacle musical
a l'escenari i públic
dempeus a la zona
de pista i servei de

bar.

Tot tipus d’edat

Altres activitats
extraordinàries

de >150
persones

Per
determinar

segons
l’acte 

800 p
Dinars / Sopars

amb espectacle o
no 

Tot tipus d’edat

Altres activitats
extraordinàries

de <150
persones

Per
determinar

segons
l’acte 

800 p
Dinars / Sopars

amb espectacle o
no 

Tot tipus d’edat

Ajuntament de Guissona
Pàg. Núm. 22

 

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224


PLA D’AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE

Versió 2 Gener de 2020
DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, 
ANÀLISI I AVALUACIÓ

1.5. Ocupació

Cal distingir l’ocupació per l’ús esportiu, que no aplicaria l’elaboració del PAU, de l’ocupació
de quan s’hi realitzen activitats extraordinàries, que és en aquest cas que  sí que aplica
l’elaboració d’un PAU.
 
Aquest establiment, com hem comentat, té com a ús principal l’esportiu amb uns horaris
establerts,  que es defineixen a inicis  de cada temporada i  que poden variar  segons la
temporada esportiva en curs.

Ocupació per a ús ordinari

Per a l’ús esportiu (es pot considerar dues franges horàries) la instal·lació està oberta de
dilluns a diumenge:

• De dilluns  a divendres, l’horari és de 15:00 a 17:00

• De dilluns a divendres, franja de 18:00 a 20:30

• De dissabte a diumenge, l’horari és de 18:00 a 21:00

Els tots els horaris, es realitzen activitats esportives de base i d’adults.

Els mesos amb màxima activitat i de major ocupació són els que van de setembre a juliol.

Els mesos amb menor activitat i de menor ocupació són els que van de juliol i d’agost.

TIPOLOGIA DE PERSONES QUE PODEN UTILITZAR LES INSTAL·LACIONS COM A ÚS
ESPORTIU

Usuaris de la pista: esportistes dels diferents clubs de base i d’adults que utilitzen la
instal·lació, entre jugadors, tècnics i auxiliars i alumnes del CEIP l’Estel, de l’assignatura
d’educació  física  amb  els  seus  monitors,  i  les  activitats  de  l’AMPA  amb  infants  i
monitors.
Espectadors: públic assistent en qualsevol activitat esportiva que es pugui desenvolupar
amb un aforament de persones assegudes a la graderia.
Treballadors de la mateixa instal·lació: la responsable del pavelló.
Treballadors de manteniment de la instal·lació: serveis de neteja, de manteniment...

La ocupació per aquest ús ve definit segons el projecte constructiu de la instal·lació.

Zones de Pista Poliesportiva ( Total 687 persones)

 Grades 100 ocupants ( 1 persona / seient )
 Pista 30 persones (1 persona / m2)
 Vestíbul grades 10 persones ( 1 persona / 10 m2)
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Zones de vestidors ( Total 25 persones)

 Vestidors  20 ocupants ( 1 persona /  2 m2 )
 Vestidors àrbitres 2 ocupants ( 1 persona / 10 m2)
 Serveis  3 ocupants ( 1 persona / 2 m2 )

Altres Zones  ( Total 10persones)

 Magatzem 2 ocupants < ( 1 persona / 3 m2)
 Serveis 5 ocupants < ( 1 persona / 5 m2 )
 Consergeria 1 ocupants < ( 1 persona /  10 m2)

L’aforament total per a ús ordinari  és la suma de cadascuna de les zones que es van
calcular en el  seu dia:  140 + 25 + 10 =  175 persones d’aforament total per activitats
ordinàries.

Ocupació per a ús extraordinari 

Com hem dit en aquesta instal·lació es realitzen altres activitats de pública concurrència
que  no  tenen  a  veure  amb  l’ús  principal  que  és  l’esportiu  i  que  són  les  de  caràcter
extraordinari, la major part organitzades per l’ajuntament en dates assenyalades i que és
per aquests usos que es redacta el present PAU.

Són aquestes activitats les que poden tenir un major ocupació de persones i que poden
tenir més risc per l’afluència de gent i per l’activitat que es pot desenvolupar.

Tenint en compte que per a la realització d’aquestes activitats, de caràcter extraordinari,
s’utilitzaran uns espais concrets i comuns pel desenvolupament de l’activitat:

Pel públic assistent als actes:

• Pista (PB) i zona de graderies (P1)
• Vestíbul d’accés (PB)
• Serveis (PB)

Pels artistes:

• Vestidors / Magatzems (PB)
• Escenari (PB)

Romandran tancats i l’accés prohibit  la resta d’espais de la instal·lació que no estiguin
destinats a tals efectes per al desenvolupament de l’activitat de caràcter extraordinari:

 Zona de graderies (només en els concerts per a joves).
 Escales i accessos a les graderies (només en els concerts per a joves).
 Magatzems de material (sempre).
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 Sales de màquines / instal·lacions (sempre).
 Vestuaris a altres dependències no relacionades amb l’activitat l’activitat

i que no funcionin com a serveis.

Per l’activitat desenvolupada en l’establiment objecte del present Pla d’Autoprotecció, és
de  suposar  que  les  persones  que  accedeixen  per  qualsevol  circumstància  estan
contemplades en algun dels grups de la taula següent:

TIPOLOGIA DE PERSONES QUE PODEN UTILITZAR LES INSTAL·LACIONS COM A ÚS
EXTRAORDINARI

Espectadors (grups barrejats sense distinció d’edats ni  estats):  públic assistent  en qualsevol
activitat de caràcter extraordinari que es pugui desenvolupar a la pista.
S’ha  de  fer  constar  que  els  espectadors  disposen  d’accés  a  les  dependències  comuns  on
desenvoluparà l’activitat com són la zona de públic a la pista, vestíbul d’entrada, serveis. No es
podrà accedir a instal·lacions, sala de musculació o dependències d’us restringit o d’altres àrees
d’accés  prohibit  a  excepció  del  personal  de  manteniment,  membres  de  l’organització  o  als
treballadors que presten els seus serveis.
Personal propi de l’organització de l’activitat extraordinària: personal en tasques de col·laboració
de  l’activitat  i  que  són  membres  de  la  mateixa  organització  de  l’esdeveniment  (voluntaris,
controladors, bar....)
Personal  contractat  per  l’organització  de l’activitat  extraordinària:  personal  contractat  per  el
normal  desenvolupament  de  l’activitat  extraordinària  (personal  de  vigilància,  sanitaris
contractats, muntadors....)
Treballadors municipals de la mateixa instal·lació: encarregats de l’equipament.
Treballadors de manteniment de la instal·lació: serveis de neteja, de manteniment...

Les ocupacions que es poden donar en cadascuna de les situacions són les següents:

ÀREA DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA SUPERFÍCIE
(m²)

MÀXIMA OCUPACIÓ

Pista 500 2.000 p (*)

Escenari 186 25 p (**)

Graderies 85 100 (seients)

Vestíbul d'accés 198 396 p (*)

Serveis / Vestidors 108 54 p

Altres / Magatzems o Camerinos 48 24 p
1125 2.599 p

La  zona  de  l’escenari  i  dels  vestidors  /  camerinos  no  s’entenen  de  pública
concurrència ja que només hi podran accedir el personal propi de la instal·lació, de
l’organització i  dels mateixos artistes,  entenent  com a un escenari  de màxima
ocupació quan l’activitat extraordinària que es realitzi sigui d’una orquestra gran.

(*) Segons taula de densitats d’ocupació per a espais d’ús de pública concurrència.
(**) Suposant el màxim de músics que pot tenir una orquestra de música.
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Tot  i  així,  aquestes  ocupacions,  per  a  activitats  de  caràcter  extraordinari,  es  veuran
condicionades segons la capacitat d’evacuació  d’aquesta instal·lació, a espai segur, com
es podrà veure en el punt 1.6.6 d’avaluació de les condicions d’evacuació.  

1.5.1. Plantilla

Ús ordinari

La plantilla  de la instal·lació  està formada per 2 persones que treballen en tasques de
consergeria i manteniment. Aquestes dues persones treballen a torns complementaris per 
a cobrir les hores d’us ordinari de l’espai:

Persona i càrrec Ocupació actual

Conserge 1

En tota la instal·lació 1

Personal de manteniment 1

En tota la instal·lació 1

En tota la instal·lació 1

Total 2

Ús extraordinari

Per  a  les  activitats  extraordinàries  organitzades  per  l’ajuntament  o  aquelles  on  aquest
col·labori de manera activa, estan disponibles i s’envia a cobrir el mateix personal municipal
assignat per a les activitats ordinàries del Pavelló Polivalent:

Persona i càrrec Ocupació actual

Conserge 1

En tota la instal·lació 1

Personal de manteniment 1

En tota la instal·lació 1

Tècnic/a  l’ajuntament (*) 1

En tota la instal·lació 1

Total 2 + 1(*)

(*) A aquestes persones cal sumar, malgrat no estar de manera permanent a la instal·lació,
del personal tècnic de l'ajuntament, personal de la regidoria que depenen de les activitats
extraordinàries  municipals  que  es  realitzen  en  el  Pavelló,  i  que  actua  com  a  reforç,
especialment en actes esportius.
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Igualment per activitats extraordinàries cal afegir les persones integrades en el PAU dels
Organitzadors  de les activitats extraordinàries.

........................

A banda del personal fix que treballa a l'equipament, puntualment també s’hi troben les
persones que realitzen les tasques de manteniment. Aquestes persones són de tres tipus:

 Personal  propi  de  l’ajuntament per  part  de  la  Brigada  Municipal  que
s’encarrega de les tasques de manteniment generals.

 Personal  especialista  d’empreses  externes que  es  contracten  per
actuacions  específiques  i  puntuals  relacionades  en  temes  d’aigua,
paviment de la pista, graderies, vidrieria....

 Empreses  contractades per  l’ajuntament  pel  manteniment  dels  serveis
bàsics  de la  instal·lació  com poden ser les instal·lacions  de clima,  aigua
freda  sanitària  (AFS),  aigua  calenta  sanitària  (ACS),  manteniment
d’extintors...

1.5.2. Quadres de presència 

Ús ordinari

De dilluns a divendres - Franja horària de les tardes (15:00 a 17:00 h):

Les  activitats  que  es  realitzen  al  llarg  de  la  tarda,  estan  destinades  a  la  pràctica  de
diferents esports escolars i classes d’educació física amb els alumnes i els seus monitors
corresponents. 

• Educació Física escola: ( 25 alumnes + 1 monitor ) =  26 persones 

El moment de màxima ocupació serà a l’inici i a la finalització de cada classe d’educació
física, ja que és el moment d’entrada dels alumnes que iniciaran una nova classe, aprox.
50 alumnes i 2 monitor (aprox. 52 persones)

A aquesta ocupació cal sumar les 2 persones treballadores pròpies de la instal·lació, els
quals treballen a torns complementaris (dies diferents) i en horari d’ús de la instal·lació per 
a  cobrir  les  hores  d’us  ordinari de  l’espai  i  que  en  cap  cas  condicionarien  en  la
sobreocupació de l’espai.

El moment de màxima ocupació serà a l’inici i a la finalització de cada classe d’educació
física, ja que és el moment d’entrada dels alumnes que iniciaran una nova classe, aprox.
30 alumnes i 2 monitor (aprox. 32 persones)
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A aquesta ocupació cal sumar les 2 persones treballadores pròpies de la instal·lació, els
quals treballen a torns complementaris (dies diferents) i en horari d’ús de la instal·lació per 
a  cobrir  les  hores  d’us  ordinari de  l’espai  i  que  en  cap  cas  condicionarien  en  la
sobreocupació de l’espai.

ÀREA  DE  PÚBLICA
CONCURRÈNCIA

SUPERFÍCIE m²
OCUPACIÓ SEGONS FRANJA HORÀRIA 

 (de dilluns a divendres: de 15:00 a 17:00 h)

Pista 686 15.00  -  17.00
Màx.: 54 p *

Mín.: 28 p **

Vestuaris 108
Màx.: 352 p (repartits en els vestuaris)

Mín.: 26 p (repartits en els vestuaris)

Accessos  i
Passadissos

198 0 p ***

*Alumnes (50p), monitors (2p) i personal propi de la instal·lació (2p)

**Alumnes (16p), monitors (1p) i personal propi de la instal·lació (2p)

Franja horària de les tardes (18:00 a 20:30 h): de dilluns a divendres:

Les  activitats  que  es  realitzen  al  llarg  de  la  tarda,  estan  destinades  a  la  pràctica  de
diferents esports per part d’associacions i equips amateurs. 

• Futbol- Sala: ( 25 participants ) =  25 persones 
• Espectadors (100 persones)

El moment de màxima ocupació serà a l’inici i a la finalització de cada activitat. (aprox. 125
persones)

A aquesta ocupació cal sumar les 2 persones treballadores pròpies de la instal·lació, els
quals treballen a torns complementaris (dies diferents) i en horari d’ús de la instal·lació per 
a  cobrir  les  hores  d’us  ordinari de  l’espai  i  que  en  cap  cas  condicionarien  en  la
sobreocupació de l’espai.
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ÀREA  DE  PÚBLICA
CONCURRÈNCIA

SUPERFÍCIE m²
OCUPACIÓ SEGONS FRANJA HORÀRIA 

(dilluns a divendres de 18:00 a 20:30h)

Pista 686 18.00 – 20.30 25 p *

Vestuaris 108 Màx.: 25 p (repartits en els vestuaris)

Grades * 85 Màx.:100 p

Passadissos  i
Accessos 198 Màx.:2 p

*Participants (25p)i públic (100p) personal propi de la instal·lació (2p)

Franges horàries sense ús:

Sense cap tipus d’activitat ni ocupació.

Fora de les franges horàries descrites anteriorment.
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Quadre de presència per a ús extraordinari 

Els quadres de presència per activitats extraordinàries, coincidirà amb l’horari de realització
d’aquestes i variarà sigui quin sigui l’activitat que es realitzi.

Cal tenir present les hores anteriors i posteriors a la celebració de l’activitat en tasques
preparatòries  de  l’activitat,  on  coincideixen  el  personal  propi  de  la  instal·lació,  els
responsables organitzatius i resta de tècnics.

Bàsicament, generalment, les activitats amb major presència de públic, són activitats que
es desenvolupen els caps de setmana, festius o dates assenyalades en la franja  horària
nocturna.

A continuació detallarem la previsió d’ocupació dels actes extraordinaris que es realitzen al
Pavelló. 

Nom de l'Activitat Extraordinària:
Concerts per a joves en vigílies de 
festes i dates assenyalades

Tipus d'Activitat Extraordinària: Espectacle musical
Franja Horària: Nocturna

Horari:
22.00 a 03.00 h – els horaris poden 
variar en funció de l'activitat

Dia: 6 o 7 vegades a l'any
Franja horària Previsió  d’aforament (*) (**)

22.00 – 01.00 400 p

01.00 – 03.00 400 p

(*) Les previsions d’aforament són orientatives i es basen en l’experiència pròpia de les
edicions anteriors, ja que poden variar segons l’activitat o el dia en que es realitzen. 

(**) Classificarem l’aforament de les activitats descrites segons la classificació establerta
en el Decret 112/2010, del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives:

Aforament BAIX: 
<150p

Aforament MITJÀ: 
151 - 500 p

Aforament ALT: 
501 – 1000 p

Aforament MOLT ALT:
>1000 p
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Nom de l'Activitat Extraordinària:
Celebracions  d'Entitats en vigílies i 
dates assenyalades

Tipus d'Activitat Extraordinària: Concerts / sopars...
Franja Horària: Nocturna

Horari:
22.00 a 03.00 h – els horaris poden 
variar en funció de l'activitat

Dia: 6 o 7 vegades a l'any
Franja horària Previsió  d’aforament (*) (**)

22.00 – 01.00 400 p

01.00 – 03.00 400 p

(*) Les previsions d’aforament són orientatives i es basen en l’experiència pròpia de les
edicions anteriors, ja que poden variar segons l’activitat o el dia en que es realitzen. 

(**) Classificarem l’aforament de les activitats descrites segons la classificació establerta
en el Decret 112/2010, del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives:

Aforament BAIX: 
<150p

Aforament MITJÀ: 
151 - 500 p

Aforament ALT: 
501 – 1000 p

Aforament MOLT ALT:
>1000 p
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Nom de l'Activitat Extraordinària:
Altres activitats extraordinàries >150
fins a 800 d'aforament

Tipus d'Activitat Extraordinària: 
Franja Horària:
Horari:
Dia:
Franja horària Previsió  d’aforament (*) (**)

21.00 – 22.00

22.00 – 23.00

23.00 – 24.00

24.00 – 01.00

01.00 – 02.00

02.00 – 03.00

03.00 – 04.00

04.00 – 05.00

05.00 – 06.00

06.00 – 07.00

(*) Les previsions d’aforament són orientatives i es basen en l’experiència pròpia de les
edicions anteriors, ja que poden variar segons l’activitat o el dia en que es realitzen. 

(**) Classificarem l’aforament de les activitats descrites segons la classificació establerta
en el Decret 112/2010, del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives:

Aforament BAIX: 
<150p

Aforament MITJÀ: 
151 - 500 p

Aforament ALT: 
501 – 1000 p

Aforament MOLT ALT:
>1000 p
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Nom de l'Activitat Extraordinària:
Altres activitats extraordinàries <150
fins a 800 d'aforament

Tipus d'Activitat Extraordinària: 
Franja Horària:
Horari:
Dia:
Franja horària Previsió  d’aforament (*) (**)

21.00 – 22.00

22.00 – 23.00

23.00 – 24.00

24.00 – 01.00

01.00 – 02.00

02.00 – 03.00

03.00 – 04.00

04.00 – 05.00

05.00 – 06.00

06.00 – 07.00

(*) Les previsions d’aforament són orientatives i es basen en l’experiència pròpia de les
edicions anteriors, ja que poden variar segons l’activitat o el dia en que es realitzen. 

(**) Classificarem l’aforament de les activitats descrites segons la classificació establerta
en el Decret 112/2010, del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives:

Aforament BAIX: 
<150p

Aforament MITJÀ: 
151 - 500 p

Aforament ALT: 
501 – 1000 p

Aforament MOLT ALT:
>1000 p
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Diagrama de l’Ocupació per les activitats extraordinàries que es realitzen en la totalitat de
la pista

De caràcter general, a conseqüència de les activitats que es desenvolupen a l’interior de la
instal·lació,  es  designaran les  zones obertes  al  públic  com de pública  concurrència  les
quals tindran més o menys ocupació:

• La zona de pista: s’entén que és la zona amb la màxima presència i ocupació és
concentra en tot aquest espai útil destinat al públic assistent.

• Escenari: Com a una zona d’ocupació baixa a l’espai utilitzat pels actuants, artistes,
músics....que participen dels actes.

• Vestíbuls o zones de pas: espais comuns de pas amb una ocupació mitja, ja que
són zones de pas i que al llarg de l’activitat sempre existeix circulació de persones,
incloent-t’hi els vestíbuls dels lavabos on es pot concentrar una quantitat de gent
important, en un espai reduït, mentre esperen el torn d’entrada als servei. 

• Serveis: lavabos amb ocupació baixa. 
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1.5.3. Organigrama

Ús Ordinari
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Personal extern que depenen directament de
l’Ajuntament

Personal  especialitzat extern  subcontractat

Personal propi de la instal·lació que depenen
directament de l’Ajuntament
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Ús d'Activitats Extraordinàries d'Àmbit Municipal 
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1.6. Inventari i anàlisi del Risc

Existeixen diferents procediments per a identificar riscos en una instal·lació. L’elecció d’un
o altre dependrà del grau d’experiència que es tingui del procés i del grau de detall amb el
que es vol identificar el risc.

La  metodologia  utilitzada  per  a  la  identificació  del  risc  s’ha  basat  en  diverses  fonts
d’informació:

- Anàlisi històrica d’Accidents ocorreguts a les instal·lacions.
- Reunions amb personal de la planta amb experiència acumulada durant els anys

d’operació.
- Visites exhaustives a les instal·lacions amb l’objectiu de localitzar possibles punts

de perill i verificar els proposats a les reunions prèvies.

1.6.1. Anàlisi històrica

Fitxa d'incidents de la instal·lació

Data Hora Tipus d’incident Causa Danys

En aquest edifici, fins a la revisió d’aquest Pla (any 2020) no s’ha produït cap tipus de
situació d’emergència. 

No obstant, sí que tenim constància d’emergències recents en activitats extraordinàries en 
Pavellons Poliesportius Municipals:

Any Pavelló Activitat 
Extraordinària

Tipus 
d’emergència Conseqüències

01/01/09 Borges
Blanques

Festa Cap
d'Any

Caiguda diferent
nivell (3 m) des de

la graderia  la
pista

1 noia morta
(15 anys) 

01/11/09 Madrid Arena Festa
Halloween

Excés
d'aforament, allau
humana sortides
emergència no

practicables

5 noies mortes
(entre 17 i 20
anys) i multitut

de ferits de
diversa

consideració
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1.6.2. Riscos

Els riscos que s’han contemplat es divideixen en tres categories:

- Riscos  interns: aquells  que  tenen  lloc  a  l’interior  de  la  instal·lació   i  que  són
conseqüència de la mateixa activitat que es desenvolupa. 

- Riscos externs: aquells que tenen lloc a l’exterior de la instal·lació, però que poden
comportar un risc i que poden afectar a la instal·lació.

- Riscos laborals: aquells que deriven de les operacions realitzades pel personal de
la instal·lació, tant que poden afectar a personal administratiu com d’operaris.

Algunes de les situacions d’emergència en base a les tres tipologies de riscos anteriorment
esmentats:

RISCOS
INTERNS

Risc  d'Incendis
localitzats  en
àrees  especials
de risc:

- Sala Instal·lacions Tècniques – Caldera Gasoil. 
- Magatzem de Material
- Ubicació quadre general elèctric.
- Ubicacions subquadres elèctrics.
- Caixa Escènica
- Altres en no àrees especials de risc.

Risc d'Explosió: - Sala d'Instal·lacions Tècniques

RISCOS
EXTERNS

Riscos naturals

- Nevades
- Incendis
- Altres fenòmens meteorològics adversos (tempestes,

vent...)
- Moviments sísmics

Riscos antròpics - Amenaça de bomba.
- Robatoris.
- Sabotatge.

RISCOS
LABORALS - Accidents laborals
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A continuació descriurem diferents situacions d’emergència anteriorment contemplades i
les possibles causes iniciadors que poden donar a desenvolupar aquestes situacions de
risc:

Explosió i Incendi localitzat  en la Sala d'Instal·lacions  - Caldera de 

 

DESCRIPCIÓ

Situació d’emergència
En aquest local de

risc.

SUCCESSOS INICIADORS

- Incendi caldera
- Mal ús

- Tasques de descàrrega de
gas-oil

Incendi localitzat en el Magatzem de Material 

DESCRIPCIÓ

Situació d’emergència
En aquests locals de

risc.

SUCCESSOS INICIADORS

- Curtcircuit
- Sobrecarrega elèctrica

- Poca neteja, poc ordre i que
es guardin materials

perillosos

Incendi localitzat en la sala del quadre general elèctric 

DESCRIPCIÓ

Situació d’emergència
en aquest espai en els

aparells elèctrics i
quadre elèctric

SUCCESSOS INICIADORS

- Curtcircuit
- Sobrecarrega elèctrica
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Incendi localitzat en les zones dels subquadres elèctrics.

DESCRIPCIÓ

Situació d’emergència
en aquest espai en els

aparells elèctrics i
quadre elèctric

SUCCESSOS INICIADORS

- Curtcircuit
- Sobrecarrega elèctrica

Incendi localitzat en la Caixa Escènica

 

DESCRIPCIÓ

Situació d’emergència
En aquesta tipologia

de zones on
predominen equips
elèctrics o ús d'altre

material de risc

SUCCESSOS INICIADORS

- Curtcircuit
- Sobrecarrega elèctrica

- Ús de pirotècnia no reglada
per espais tancats

Incendi localitzat en qualsevol de les àrees no de risc

 

DESCRIPCIÓ

Situació d’emergència
en espai de pública

concurrència

SUCCESSOS INICIADORS

Pista, graderies, vestíbul,
control d'accés, serveis,

Despatx:
- Curtcircuit

- Aparells elèctrics i
informàtics.

- Sobrecarrega elèctrica

Amenaça de bomba, sabotatge, robatoris...
DESCRIPCIÓ

Situació d’emergència
derivada per l’acció

externa o interna a la
instal·lació per tal

d’aconseguir algun
objectiu. 

SUCCESSOS INICIADORS

- Varis:  bloqueig  entrades,  tall
flux elèctric, tall comunicacions,
trucada  amenaçant  de
bomba....
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Accidents laborals
DESCRIPCIÓ

Situació d’emergència
que pot comportar

danys sobre el
treballador i fins i tot la

mort.

SUCCESSOS INICIADORS

- Caigudes al mateix o a diferent
nivell.

- Cops i talls per objectes.
- Sobreesforços.
- Contactes elèctrics.
- Riscos psicosocials.
- Factors ambientals.
- ...

Segons SI1 del document Bàsic del CTE són zones de risc especial:

Zones de risc especial Risc Ubicació
Sala Calderes Baix PB

Magatzem Material Baix PB
Sala Quadre General Elèctric Baix PB

Caixa Escènica Baix PB
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1.6.3. Metodologia d’anàlisi dels riscos interns

Per  l'avaluació  del  risc  intern  a  les  instal·lacions,  s'ha  utilitzat  el  sistema  simplificat
d'avaluació  de  riscos  d'accidents,  basats  en  la  Nota  Tècnica  de  Prevenció  núm.  330
(Ref.1). 

Com a mètode d'avaluació de riscos s'han d'arribar a definir  els dos conceptes clau de
l'avaluació:

- Probabilitat de que els factors de risc es materialitzin en danys
- Magnituds dels danys (conseqüències) 

El producte d’aquests factors desencadenarà el risc.

La Probabilitat pot ser determinada en funció de les probabilitats del succés inicial que el
genera i dels següents successos desencadenants.

Cada una de les conseqüències (Cj)  té una probabilitat  (Pj).  El  dany esperable mitjà ve
determinat per l'equació següent:

Dany esperable = Σ PjCj

Per cada risc s’ha realitzat un procediment d’actuació per cada risc a l ‟Annex 4.

A continuació es descriu el mètode utilitzat:

El mètode utilitzat per l’anàlisi de riscos permet quantificar la magnitud dels riscs existents.
Els passos a seguir són els següents:

1. CONSIDERACIÓ DEL RISC A ANALITZAR
2. ELABORACIÓ QUESTIONARI : Elaboració d’un qüestionari sobre els factors de risc

que possibilitin la seva materialització (basat en la Nota Tècnica de Prevenció 324)
3. NIVELL D’IMPORTÀNCIA : Assignació del nivell d’importància a cada un dels factors

de risc
4. NIVELL  DE  DEFICIÈNCIA  :  Estimació  del  nivell  de  deficiència  (ND)  a  partir  de

l’elaboració  de qüestionaris  (Annex A) que donen una idea de la possibilitat  de
generació de falles iniciadores de cada escenari accidental contemplat.

Ajuntament de Guissona
Pàg. Núm. 42

 

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224


PLA D’AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE

Versió 2 Gener de 2020
DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ, INVENTARI, 
ANÀLISI I AVALUACIÓ

Determinació del nivell de deficiència:

5. NIVELL  D’EXPOSICIÓ  :  Avaluar  el  nivell  d’exposició  (NE)  per  part  dels  elements
vulnerables al risc. El nivell d’exposició és una mesura de la freqüència amb la que
es produeix l’exposició al risc.

6. NIVELL  DE  PROBABILITAT  :  Estimació  del  nivell  de  probabilitat  (NP)  segons  la
fórmula següent:

NP = ND x NE

Taula per facilitar la determinació del nivell de probabilitat (NP):
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El significats dels nivells explicats anteriorment són:

7. CONSTRAST  :  Contrast  del  nivell  de  probabilitat  a  partir  de  dades  històriques
disponibles

8. ESTIMACIÓ DEL NIVELL DE RISC : Estimació del nivell de risc (NR) a partir del nivell
de probabilitat (NP) i del nivell de conseqüències (NC) segons la fórmula següent:

NR = NP x NCEl nivell de conseqüències té dos significats independents; d’una banda es
categoritzen els danys personals i, per l’altra, els danys materials. Els primers tenen més

pes que els segons, tal i com es mostra en la següent taula:

El nivell de risc doncs és:
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9. ESTABLIMENT DELS NIVELLS D’INTERVENCIÓ : considerant els resultats obtinguts i
la seva justificació socioeconòmica. Determinació del nivell de risc i d’intervenció i
establir prioritats en les intervencions.

Definició dels nivells d’intervenció:

10. CONTRAST : dels resultats obtinguts amb les estimats a partir de fonts d’informació
precises i de l’experiència

Avaluació del risc d’incendi

Incendi localitzat en la Sala de la Caldera
NIVELLS VALOR COMENTARIS
Nivell de Deficiència (ND) - Acceptable. Es disposa:

• Extintors de pols ABC

Nivell d’Exposició (NE) Esporàdica
1

Irregularment.
Encara que siguin temps curts, resultaria molt
fàcil  detectar  l’incendi  i  apagar-lo  amb  els
extintors.
Sales sectoritzades, un únic sector d'incendis.

Nivell de Probabilitat (NP) -

Nivell  de  conseqüències
(NC)

- L’espai  disposa  de  poca  càrrega  de
combustible, malgrat tot cal tenir en compte
la  població  molt  vulnerable  que  hi  ha,  en
aquest cas els infants.

Determinació del nivell de
risc i intervenció (NR)

- No existeix risc zero. Però si es materialitzés
l’incendi, existeixen els mitjans corresponents
per minimitzar-lo.
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Incendi localitzat en el Magatzem de Material 
NIVELLS VALOR COMENTARIS
Nivell de Deficiència (ND) - Acceptable. Es disposa:

• Extintor de pols.

Nivell d’Exposició (NE) Ocasional
2

Alguna vegada durant la jornada laboral i en
un període de temps curt. 
Encara que siguin temps curts, resultaria molt
fàcil  detectar  l’incendi  i  apagar-lo  amb  els
extintors.

Nivell de Probabilitat (NP) -

Nivell  de  conseqüències
(NC)

- L’espai  disposa  de  poca  càrrega  de
combustible, malgrat tot cal tenir en compte
la  població  molt  vulnerable  que  hi  ha,  en
aquest cas els infants.

Determinació del nivell de
risc i intervenció (NR)

- No existeix risc zero. Però si es materialitzés
l’incendi, existeixen els mitjans corresponents
per minimitzar-lo.

Incendi localitzat en el quadre general elèctric 
NIVELLS VALOR COMENTARIS
Nivell de Deficiència - Acceptable. Es disposa:

• extintor de pols.
Nivell d’Exposició Freqüent 

3
Diverses  vegades  durant  la  jornada  laboral,
encara que siguin temps curts.
Encara que siguin temps curts, resultaria molt
fàcil  detectar  l’incendi  i  apagar-lo  amb  els
extintors.

Nivell de Probabilitat -

Nivell de conseqüències -
Determinació del nivell de
risc i intervenció

- No existeix risc zero. Però si es materialitzés
l’incendi, existeixen els mitjans corresponents
per minimitzar-lo.

Incendi localitzat en les zones de subquadres elèctrics
NIVELLS VALOR COMENTARIS
Nivell de Deficiència (ND) - Acceptable. Es disposa a menys de 15m:

• extintor de pols.

Nivell d’Exposició Freqüent 
3

Diverses  vegades  durant  la  jornada  laboral,
encara que siguin temps curts.
Encara que siguin temps curts, resultaria molt
fàcil  detectar  l’incendi  i  apagar-lo  amb  els
extintors.
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Nivell de Probabilitat (NP) -

Nivell  de  conseqüències
(NC)

-

Determinació del nivell de
risc i intervenció (NR)

- No existeix risc zero. Però si es materialitzés
l’incendi, existeixen els mitjans corresponents
per minimitzar-lo.

Incendi localitzat en la Caixa Escènica
NIVELLS VALOR COMENTARIS
Nivell de Deficiència (ND) - Acceptable. Es disposa a menys de 15m:

• extintor de pols.

Nivell d’Exposició Continuada
4

Contínuament en activitats extraordinàries.
De  totes  maneres,  resultaria  molt  fàcil
detectar  l’incendi  i  apagar-lo  amb  els
extintors.

Nivell de Probabilitat (NP) -

Nivell  de  conseqüències
(NC)

-

Determinació del nivell de
risc i intervenció (NR)

- No existeix risc zero. Però si es materialitzés
l’incendi,  existeixen  els  mitjans
corresponents per minimitzar-lo.

Incendi localitzat  en qualsevol de les àrees de no risc
NIVELLS VALOR COMENTARIS
Nivell de Deficiència (ND) - Acceptable. Es disposa a menys de 15m:

• Extintors de pols.

Nivell d’Exposició (NE) Continuada
4

Contínuament  en  activitats  ordinàries  i
extraordinàries.
De  totes  maneres,  resultaria  molt  fàcil
detectar  l’incendi  i  apagar-lo  amb  els
extintors.

Nivell de Probabilitat (NP) -
Nivell  de  conseqüències
(NC)

- L’espai  disposa  de  poca  càrrega  de
combustible, malgrat tot cal tenir en compte
la  població  molt  vulnerable  que  hi  ha,  en
aquest cas els infants.

Determinació del nivell de
risc i intervenció (NR)

- No existeix risc zero. Però si es materialitzés
l’incendi, existeixen els mitjans corresponents
per minimitzar-lo.
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Avaluació del risc antròpic

Amenaça de bomba, sabotatge, robatoris...
Aquesta tipologia de risc és difícil d’avaluar. Tenint en compte els antecedents existents
en aquest equipament el risc serà baix. 

En el llistat següent es poden veure els aspectes que s’han valorat:
ASPECTES VALORATS SÍ NO COMENTARIS
Existeix  un  control  sobre
les  persones  que  entren  i
surten de la instal·lació X

Per activitats extraordinàries, controls
establerts  segons  normativa  vigent
d'espectacles  i  activitats  recreatives
(Decret 112/2010)

Es  pot  accedir  a  la
instal·lació  si  no  es  passa
pel control?

X Cal  haver  passat  prèviament  pel
control d'accessos

Existeix  fàcil  accés  des
d’alguna via principal molt
transitada?

X Per l'accés principal 

Existeix  algun precedent  a
la instal·lació? X -

Avaluació del risc laboral 

Fa referència a aquells riscos laborals  susceptibles de generar una situació d’emergència
amb  potencial  afectació  a  treballadors  de  l’equipament  i  usuaris.  Els   riscos  laborals
impliquen l’afectació a les persones, encara que aquesta no estigui relacionada amb un
risc  a  les  instal·lacions  i  que poden originar  l’activació  d’equips  d’emergències  externs
(SEM, Bombers, Mossos d’Esquadra...)

En  aquesta  instal·lació,  les  tasques  principals  que  realitzen  els  treballadors  són  les
següents:

• Ordinàriament:
◦ Manteniment de les instal·lacions pels serveis municipals,
◦ Neteja de les instal·lacions per personal municipal.

• Extraordinàriament:
◦ Muntatge  i  desmuntatge  escenaris  i  instal·lacions  pels  serveis

municipals.
◦ Muntatge i desmuntatge escenaris i instal·lacions per personal externs

contractat.
◦ Neteja de les instal·lacions per personal municipal.

Per l’anàlisi del risc utilitzarem el mètode qualitatiu, amb els criteris del Instituto Nacional
de  Seguridad  y  Higiene  en  el  Trabajo, pel  qual  s’identifica  el  perill  i  s’estima  el  risc,
avaluant conjuntament la probabilitat i les conseqüències de que es materialitzi el perill.
L’anàlisi del risc proporcionarà l’ordre de magnitud del risc.
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A) La identificació de les activitats i riscos:

Identificació de riscos als quals està exposat l’establiment de referència.
B) La identificació de l’estimació del risc:

Basat  en  una  estimació  de  la  severitat  (o  impacte)  del  dany,  qualificant-lo  en  tres
categories : baixa, mitjana i alta:

Estimació de la severitat (Impacte) de les conseqüències

Alt L’emergència produeix la destrucció total de la unitat on
s’ha produït l’incident. Suposa la interrupció del procés i

l’afectació a instal·lacions del voltant.
Morts.

Mitjà

L’emergència produeix danys a la unitat on s’ha produït
l’accident. Pot suposar la interrupció de l’operativitat

normal d’aquella part de la instal·lació.
Lesions lleus a les persones.

Baix
L’emergència no suposa danys a la instal·lació afectada.

Només es causen problemes operatius.

C) L’estimació de la probabilitat d’ocurrència:

Basat en determinar la “probabilitat” que el risc passi. 

Estimació de la probabilitat d’ocurrència

Alta  Quan l’emergència es dóna com a mínim un cop a l’any

Mitjana
Quan l’emergència es dóna com a mínim 1 o 2 vegades cada 5

anys

Baixa Quan l’emergència es dóna en rares ocasions

D) Valoració del risc:

L’  anàlisi  conjunt  d’A  i  B  fa  assignar  als  riscos,  qualificacions  dins  del  rang  d’1  a  5,
obtinguts a partir de la gràfica de valorització de risc en funció de la probabilitat i impacte:

Conseqüències / Impacte

Probabilitat
d’ocurrència

Baix Mitjà  Alt

Baixa
Risc Trivial 

(1)
Risc Tolerable (2)

Risc Moderat
(3)

Mitjana 
Risc Tolerable

(2)
Risc Moderat

(3)
Risc Important

(4)
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Alta
Risc Moderat

(3)
Risc Important

(4)
Risc Intolerable

(5)

Risc Accions i limitacions

Risc Trivial 
(1)

No es requereix cap acció específica.

Risc Tolerable 
(2)

No es necessita millorar l’acció preventiva, però es poden considerar
solucions  més  rentables  o  millores  que  no  suposin  una  càrrega
econòmica important. Es requereixen comprovacions periòdiques per
assegurar-se que es manté l’eficàcia de les mesures de control.

Risc Moderat
(3)

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

Risc Important
(4)

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

Risc Intolerable
(5)

No s’ha de realitzar l’activitat fins que s’hagi reduït el risc. Si no és
possible reduir el risc, incús amb els recursos il·limitats, s’hauria de
prohibir l’activitat.
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Riscos laborals identificats:

RISCOS Probabilitat
d’ocurrència 

Conseqüències 
/ Impacte 

Nivell de
risc

Ordre i
neteja

Caigudes 
persones 
mateix nivell 

Baixa Baix Trivial 
(1)

Caigudes 
persones a 
diferent nivell

Baixa Mitjà Tolerable 
(2)

Caiguda 
d’objectes per
manipulació o
per desplom

Baixa Mitjà
Tolerable 
(2)

Trepitjades 
sobre 
objectes

Baixa Baix Trivial 
(1)

Cops 
accidentals 
amb mobiliari 

Baixa Baix
Trivial 
(1)

Residus 
generats 
(llaunes, 
papers,  
plàstics, 
vidres...)

Baixa Baix
Trivial 
(1)

Productes
inespecífics

Cops amb 
objectes o 
talls

Baixa Mitjà Tolerable 
(2)

Exposició a 
radiacions no 
ionitzants degut a 
l’ús de pantalles de
visualització de 
manera continuada
(>4h)

Alta Baix
Moderat 
(3)

Fatiga física per 
posició ergonòmica:
personal d’oficina

Mitjana Mitjà
Moderat 
(3)

Manipulació 
manual de 
càrregues

Baixa Mitjà
Tolerable 
(2)

Contactes elèctrics Baixa Mitjà
Tolerable 
(2)

Contactes tèrmics Baixa Mitjà
Tolerable 
(2)

Sobreesforços Baixa Mitjà
Tolerable 
(2)

Accidents de 
trànsit: risc 
d’accident en horari

Baixa Alt Moderat 
(3)
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laboral, causat pels
desplaçaments 
relacionats amb el 
treball. S’exclouen 
els desplaçaments 
“in itinere”
Psicosocials: 
Insatisfacció 
laboral, Fatiga 
mental, 
assetjament 
laboral...

Baixa Mitjà Tolerable 
(2)

Ambientals en 
tasques 
administratives

Temperatur
a inferior a 
20ºC a 
l’hivern

Baixa Baix Trivial (1)

Temperatur
a superior a
26ºC a 
l’estiu.

Baixa Baix Trivial (1)

Humitat 
inferior al 
30% i 
superior al 
70%

Baixa Baix Trivial (1)

Ventilació 
inadequada

Baixa Baix Trivial (1)

Il·luminació 
inadequada

Baixa Baix Trivial (1)

Absència 
de reflexos

Baixa Baix Trivial (1)

Soroll 
exterior

Baixa Baix Trivial (1)
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Avaluació del risc extern

Són  aquells  riscos  que  són  aliens  a  l’activitat  però  que  poden  alterar  el  normal
desenvolupament de l’activitat podent arribar a una situació d’emergència.

Aquests riscos venen definits pels diferents Plans d’Emergència (PAMs o PEM) que tingui
elaborat  el  municipi  (Plans  de Protecció  Civil  Municipals  i  els  seus respectius  Manuals
d’Actuació per a cada risc) o bé pels diferents Plans d’Emergència de la Generalitat de
Catalunya (tant per a riscos especials INFOCAT, NEUCAT, TRANSCAT, SISMICAT, INUNCAT...)
o territorials (PROCICAT) i pel mateix Mapa de Protecció Civil  de Catalunya.

ESCENARI DESCRIPCIÓ PROBABLE NO 
PROBABLE

Incendi  forestal  /
agrícola

S’ha de tenir  en  compte a
les instal·lacions envoltades
per la forest.  Si  un incendi
envolta la instal·lació el que
correspon  és  el
confinament  i  adoptar  les
mesures  d’autoprotecció
adients per tal que ni el fum
ni el foc ens afectin.



Fenòmens
meteorològic
adversos

Aquests  poden  esdevenir
riscos externs greus, segons
la  seva  intensitat  i  els
períodes  de  retorn.  Cal
adoptar  les  respostes
adients per a cada risc. 
La  determinació  de  zones
segures  dins  la  instal·lació
és  l’alternativa  més
adequada  per  aquests
riscos.

pluja 
neu 

vent 

Inundacions Les  característiques  de
l’emplaçament  de  la
instal·lació  i  la  configuració
de  les  zones  ocupables
determinaran  l’existència  o
no  d’aquest  risc.  Són
especialment  sensibles  a
aquest risc les instal·lacions
situades al costat de rius o
en zones qualificades com a
inundables  en  el
planejament d’emergència



Risc sísmic 
El  municipi  de
Guissona,  està
recomanat,  segons
la  Direcció  General
de Protecció Civil,  a
elaborar  un  Manual
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d’Actuació  per  a
Moviments  Sísmics
integrat dins del seu
Pla  de  Protecció
Civil,  segons  els
mapes  de  risc  de
protecció civil.

Risc químic associat
al  transport  de
matèries perilloses

S’ha  de  tenir  en  compte
segons la distància a la que
es  troba  la  instal·lació  de
carreteres  principals  o
autopistes.



Indústries  veïnes
que poden provocar
efecte  dominó
(incendis, fuites...)

Els establiments industrials
amb  processos  de
producció  o
emmagatzematge  poden
generar  situacions  de  risc
com ara fuites i incendis. La
determinació  de  zones
segures  dins  la  instal·lació
és  l’alternativa  més
adequada  per  aquests
riscos.



Altres 
Emergències  en  edificis  o
altres  que  comparteixen
mitgeres.



Emergències  en  edificis  o
activitats  propers  que
poden  alterar  el  normal
funcionament  de  les
activitats  a  l’equipament  i
dels seus usuaris i visitants.


Altres  espais
esportius:  Pavelló
petit,  Camp  de
Futbol,  Camp  de
Futbol 7 i Piscines.
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1.6.4. Descripció o identificació de les condicions d’evacuació

Per avaluar les condicions d’evacuació, per a les activitats extraordinàries que es realitzen
en el Pavelló Poliesportiu, hem de preveure màxima ocupació prevista.

Per a calcular l’ocupació s’han pres els valors de densitat d’ocupació que s’indiquen en la
taula 2.1 (CTE DB-SI) en funció de la superfície útil de cada zona.

A l’efecte de determinar l’ocupació, s’ha tingut en compte el caràcter simultani o alternatiu
de  les  diferents  zones  del  Pavelló  Poliesportiu,  considerant  el  règim  d’activitat
extraordinària prevista.

El supòsit de densitat d’ocupació màxima prevista en activitats extraordinàries, seria quan
a la pista, a la zona destinada pels espectadors, hi haguessin 2432 persones i a l’escenari
20 artistes (en total 2452 persones)

Aquesta màxima ocupació es veurà delimitada per les condicions dels mitjans d’evacuació
existents de les sortides d’emergència, com es podrà comprovar en el punt 1.6.6.

A aquesta ocupació obviem les zones de pública concurrència destinada a serveis, als halls
d’accés als serveis i al vestíbul d’entada, ja que les persones que ocupen aquests espais
és el propi públic assistent i que estarà situat a la zona de pista.

Tanmateix, aquest fet de màxima ocupació, només es pot donar en aquells casos en que
s’ocupi el 100% d’aforament destinat al públic i situat a la zona de pista quan aquesta
estigui del tot lliure, sense cap element. 

Tots  els  mitjans  d'accés  (passadissos,  escales  i  rampes),  circulació  i  mitjans  d'extinció
estan degudament senyalitzats, facilitant així als ocupants la localització i identificació de
les vies d'evacuació,  sentits  d'evacuació,  portes d'evacuació,  mitjans o instal·lacions  de
protecció.

Les dimensions dels  senyals,  així  com les seves característiques específiques i  la  seva
deguda  ubicació,  garanteixen  la  seva  bona  visibilitat  i  comprensió,  com  diu  el  RD.
485/1997.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Senyalització dels mitjans d’evacuació o emergències

Els senyals  relatius  als  mitjans d’evacuació són de forma rectangular  o quadrada amb
pictograma blanc sobre fons verd.

Segons el que estableix el punt 17 de l’annex III del RSCIEI s’han de senyalitzar les sortides
d’ús  habitual  o  d’emergència,  així  com  la  dels  mitjans  de  protecció  contra  incendis
d’utilització  manual  quan no siguin fàcilment  localitzables  des  d’algun punt  de la zona
protegida, tenint en compte el que disposa el Reglament de senyalització dels centres de
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treball, aprovat pel Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en
matèria de senyalització de seguretat i salut al treball.

 Les sortides del recinte, planta o edifici han de disposar d’un senyal amb el rètol
“sortida”,  excepte en edificis d’ús residencial habitatge i, en altres usos, quan es
tracti de sortides de recintes la superfície dels quals no excedeixi de 50 m2, siguin
fàcilment visibles des de tots els punts d’aquests recintes i  els ocupants estiguin
familiaritzats amb l’edifici.

 El senyal amb el rètol “sortida d’emergència” s’ha d’utilitzar en tota sortida prevista
per a ús exclusiu en cas d’emergència.

 Han de disposar-se senyals indicatives de direcció de recorreguts, visibles des de
tot origen d’evacuació des del qual no es distingeixin directament les sortides o els
seus  senyals  indicatius  i,  en  particular,  davant  tota  sortida  d’un  recinte  amb
ocupació major de 100 persones que accedeixin lateralment a un passadís.

 En els punts dels recorreguts d’evacuació en els quals existeixin alternatives  que
puguin portar a confusió, també es disposaran els senyals indicatius de direcció, de
manera  que  quedi  clarament  indicada  l’alternativa correcta.  Aquest  és  el  cas
d’alguns encreuaments o bifurcacions de passadissos, així com d’aquelles escales
que a la planta de sortida de l’edifici continuïn el seu recorregut cap a plantes més
baixes, etc.

 Els recorreguts d’evacuació, juntament amb les portes que no siguin de sortida i
que puguin portar a confusió en la seva evacuació, han de disposar de senyal amb
el  rètol  “sense sortida”  en un lloc fàcilment  visible però,  en cap cas,  sobre les
portes.

 Els senyals s’han de situar de manera coherent amb l’assignació d’ocupants que es
disposi fer per a cada sortida, segons el càlcul de l’ocupació establert.

 Els  senyals  dels  mitjans  de  protecció,  evacuació  i  primers  auxilis  s’instal·laran
preferentment en una alçada i en una posició apropiades segons l’angle visual, tot
tenint en compte possibles obstacles. El senyal s’haurà de col·locar en la proximitat
immediata que s’hagi de senyalitzar.

Senyalització d’equips de lluita contra incendis:

Els  senyals  relatius  als  equips  de  lluita  contra  incendis  són  de  forma  rectangular  o
quadrada amb pictograma blanc sobre fons vermell.

Senyalització de riscos específics o de perill:

Són senyals que informen d’un risc concret (elèctric, sostre baix, desnivells...) que són de
forma triangular amb pictograma negre sobre groc.
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Senyalització informativa:

Altres  senyals  que  donen  la  ubicació  o  informació  d’interès  en  cas  d’emergència  o
necessitat  (farmaciola,  desfibril·lador...).  Són  de  forma  rectangular  o  quadrada  amb
pictograma blanc sobre fons verd.

Actualment, en aquest equipament disposa de la següent senyalització:

TIPUS DE SENYALITZACIÓ EXISTENT 
(2019)

SENYALITZACIÓ TIPUS

Sortida habitual  
SÍ

Sortida d'emergència
SÍ

Recorreguts d’evacuació
Sí

Mitjans d’extinció d’incendis 
existents SÍ

Riscos específics
SÍ

Informativa
Sí

Les  dimensions  dels  senyals,  així  com  les  seves  característiques
específiques  i  la  seva  deguda  ubicació,  garanteixen  la  seva  bona
visibilitat i comprensió, com diu el RD. 485/1997.
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1.6.5. Sortides d'evacuació

S’entén per via d’evacuació, el recorregut horitzontal o vertical que, a través de les zones
comuns de l’edifici, s’hauran de seguir des de la porta de cada espai de l’edifici fins a la
sortida a la via pública o al espai obert.

No es consideren com a vies d’evacuació ni els ascensors ni les escales mecàniques.

Vies horitzontals

EL Pavelló Poliesportiu disposa de 7 sortides fins a l’espai exterior segur, de les quals 5
estan habilitades com a sortides d'emergència amb barres antipànic i 1 no és operativa en
cap cas.

SE1: Sortida directe a l’exterior des de LA PISTA. 

SE2: Sortida directe a l’exterior des de LA PISTA. 

SE3: Sortida directe a l’exterior des de LA PISTA. 

SE4: Sortida directe a l’exterior des de LA PISTA. 

SE5: Sortida directe a l’exterior des de LA PISTA. 

SE6: NO OPERATIVA.

També existeix una sortida alternativa (SA), utilitzada pels serveis que malgrat que no és
una sortida habilitada per l’evacuació, com poden ser les SE (1, 2, 3, 4 i 5), és una sortida
a l’espai exterior segur a la façana Oest i es pot contemplar, sempre que estigui habilitada,
per a casos puntuals (SA1).

SA1: Sortida directe a l’exterior des del vestíbul des de les grades i els serveis públics.

El dimensionat d’aquestes sortides d'emergència s’ha valorat segons el Document DB SI
Protecció contra incendis del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE),  en edificis d’ús de pública
concurrència, considerant la fórmula P= A x 200 (veure punt 1.6.6).

A= Amplada de l’element
P= Màxima ocupacions de persones.
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Vies verticals

Des de la primera fila de la graderia. evacuació descendent, fins a la zona del vestíbul del
pas a les graderies fins a SA1.

Des de la graderia, recorregut descendent fins al vestíbul i directe a la sortida (SA1) al
Camp de Futbol
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1.6.6. Avaluació de les condicions d'evacuació

El dimensionat d’aquestes sortides d'emergència s’ha valorat segons el Document DB SI
Protecció contra incendis del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE),  en edificis d’ús de pública
concurrència, considerant la fórmula P= A x 200.

A= Amplada de l’element
P= Màxima ocupacions de persones.

Càlcul de les condicions d’evacuació de les sortides exteriors

SE1 (amb barres antipànic / 1 fulles)
A= 0,9 m
P= A * 200= 
P= 0,9 * 200 = 180 persones poden evacuar per aquesta sortida.

SE2  (amb barres antipànic / 1 fulla)
A= 0,9 m
P= A * 200= 
P= 0,9 * 200 = 180 persones poden evacuar per aquesta sortida.

SE3 (amb barres antipànic / 1 fulla)
A= 0,9 m
P= A * 200= 
P= 0,9 * 200 = 180 persones poden evacuar per aquesta sortida.

SE4 (amb barres antipànic / 2 fulles) 
A= 1,9 m
P= A * 200= 
P= 1,9 * 200 = 380 persones poden evacuar per aquesta sortida.

SE5 (amb barres antipànic /1 fulla) 
A= 0,9 m
P= A * 200= 
P= 0,9 * 200 = 180 persones poden evacuar per aquesta sortida.

SA1 (sense barres antipànic / 2 fulles) 
A= 2,3 m
P= A * 200= 
P= 2,3 * 200 = 460 persones poden evacuar per aquesta sortida.

- - - - - - - - - - - - - -

AMPLADA TOTAL de totes les sortides d'emergència:
(0,9+0,9+0,9+1,9+0,9+2,3) = 7,8 m 
TOTAL MÀXIM segons les sortides existents:
180+180+180+380+180+460 = 1.560 persones es poden evacuar del Pavelló.

Aquesta instal·lació permet l’evacuació per a 1.560 persones. De totes maneres, aquesta
no serà la  capacitat  màxima de l’aforament per a les  activitats  extraordinàries  que es
desenvolupin,  ja  que  tant  sols  s'han  de  comptabilitzar  aquelles  sortides  on  hi  hagi  la
pública concurrència (zona de públic) i habilitades com a sortides d'emergència: SE1, SE2,
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SE3, SE4 i SE5  (color verd) sempre i quan hi hagin els accessos habilitats des de la zona
de pista.

En conclusió, en activitats extraordinàries:

AMPLADA TOTAL de les sortides on hi ha previsió d’aforament pel públic, pista i graderia:
(0,9+0,9+0,9+1,9+0,9) = 5,5 m 
TOTAL MÀXIM segons les sortides existents:
180+180+180+380+180 = 1.100 persones es poden evacuar del Pavelló.

Totes practicables SE1, SE2, SE3, SE4 i SE5 des de la pista a l'exterior.

La sortida alternativa SA1, tant sols s'utilitzarà per activitats ordinàries amb zona de públic
a la graderia.

En les activitats extraordinàries,  SA1  podrà ser utilitzada com a sortida alternativa (a la
resta de sortides d'emergència) sempre que sigui practicable (oberta les dues fulles i sense
cap obstacle a la zona de pas al Camp de Futbol) pel personal de l'Organització que estigui
a la zona (p.ex. Personal de la Barra del Bar...) i si la zona de pas entre la pista i el vestíbul
de  la  sortida  SA1 no  estigués  ocupat  per  qualsevol  altra  infraestructura  de  l'activitat
extraordinària (Barra del Bar). 

Segons el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics  i  activitats  recreatives,  aquesta  instal·lació  per  a  activitats  extraordinàries  es
classifica com d’aforament molt alt, quan aquest supera les 1.000 persones.

Degut  que  l'aforament  s'inclouen  tot  tipus  del  personal  de  l'activitat  (músics,  tècnics,
serveis,  organització...)  i  no  només  el  públic  assistent,  es  recomana  que  la màxima
ocupació que es prevegi en activitats extraordinàries sigui per a 800 persones.

Càlcul de les condicions d’evacuació en el supòsit de bloqueig de les sortides exteriors
considerant la màxima ocupació real prevista (800 persones)

Considerant la màxima ocupació real prevista és de 800 persones: A=P(800)/200 = 4 m

5,5 m – 4 m = 1,5 m

Es podria suposar el bloqueig de 1,5 m d’alguna de les sortides.
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SORTIDES D’EVACUACIÓ EN ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES

ID Descripció
Tipus de
sortida Escales

Recorregut
màxim

d’evacuació 

Capacitat
d’evacuació

SE1

Sortida
directe a

l’exterior des
de LA PISTA 

0,9 m 

Porta
practicable

d'una fulla en
sentit de

l’evacuació,
amb barres
antipànic.

NO DESDE
PISTA

SÍ DES DE
GRADES

25 m des de
les grades est

i des dels
serveis 

Sí

SE2

Sortida
directe a

l’exterior des
de LA PISTA 

0,9 m 

Porta
practicable

d'una fulla en
sentit de

l’evacuació,
amb barres
antipànic.

NO DESDE
PISTA

SÍ DES DE
GRADES

25 m des de
les grades est

i des dels
serveis 

Sí

SE3

Sortida
directe a

l’exterior des
de LA PISTA 

0,9 m 

Porta
practicable

d'una fulla en
sentit de

l’evacuació,
amb barres
antipànic.

NO DESDE
PISTA

SÍ DES DE
GRADES

25 m des de
les grades est

i des dels
serveis 

Sí

SE4

Sortida
directe a

l’exterior des
de LA PISTA 

1,9 m 

Porta
practicable

d'una fulla en
sentit de

l’evacuació,
amb barres
antipànic.

NO DESDE
PISTA

SÍ DES DE
GRADES

25 m des de
les grades est

i des dels
serveis 

Sí

SE5

Sortida
directe a

l’exterior des
de LA PISTA 

0,9 m 

Porta
practicable

d'una fulla en
sentit de

l’evacuació,
amb barres
antipànic.

NO DESDE
PISTA

SÍ DES DE
GRADES

25 m des de
les grades est

i des dels
serveis 

Sí

SA1 Sortida
directe a

l’exterior des
del vestíbul
des de les

grades i els

2,3 m 
Porta

practicable
de dues fulles
en sentit de
l’evacuació.

NO DESDE
PISTA

SÍ DES DE
GRADES

28 m des de
les grades est

i des dels
serveis 

Sí
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serveis
públics 

La porta es
doble

separada per
un espai de
dos metres.

Des  de  qualsevol  punt  de  l'equipament  fins  a  les  sortides,  hi  ha  menys  de  50m  de
recorregut. 
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1.6.7. Avaluació de les condicions de confinament

Es defineix confinament com l’acció de tancar-se en un local per protegir-se de l’exterior.
Aquesta acció comporta obturar les obertures, les portes i finestres i les entrades d’aire
després d’haver aturat les instal·lacions de climatització i ventilació.

Es preveu quan hi hagi qualsevol tipus de risc, d’incidència o emergència  a l’exterior de
l’equipament o per indicació de les autoritats d’emergències i de protecció civil.

La zona de pública concurrència, pista, és un espai apte pel confinament. 

En tots els casos es consultarà i es consensuarà la decisió amb les autoritats.

1.6.8. Punt de reunió

En cas d’evacuació, tots els evacuats seran dirigits i  guiats al punt de reunió previst en
aquest PAU. Cal aportar un control dels evacuats i la indicació del seu estat. En cas de ser
evacuat  o  enviat  fora  de  l’àrea  d’afectació  (p.ex.:  centres  d’assistència  sanitària)
s’anotaran les dades possibles per a la seva localització.

Els evacuats romandran en el punt de reunió, com a mesura d’autoprotecció, fins que les
autoritats, o serveis d’emergència el dissolgui’n. 

És obligació de tothom que hagi estat evacuat anar al punt de reunió establert.

Punt de reunió establert: 

PUNT
REUNIÓ

(PR)

LLOC SORTIDES DISTÀNCIA

PR1 Esplanada davant el
Pavelló doble

SE1 100 m
SE2 85 m
SE3 68 m
SE4 65 m
SE5 80 m
SA1 110 m
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1.6.9. Diagrama de persones per zones 

1.6.10.Elements vulnerables

En aquest punt cal posar si hi ha elements externs a l’activitat que pugin ser vulnerables si 
l’activitat  té una emergència.

Activitats que es duguin a terme en altres equipaments esportius de la Zona
Esportiva: Camp de Futbol, Camp de Futbol 7, Pavelló Doble, Piscines.
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Personal manteniment, neteja, 
muntadors, instal·ladors Tots els espais i Escenari

Públic Pista, graderies, accessos i lavabos

Artistes Escenari i vestidors
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1.7. Plànols

Veure Annex 3.
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Document 2. Inventari i descripció dels mitjans i mesures 
d’autoprotecció

2.1. Mitjans materials disponibles

Són el conjunt de mitjans materials  i  humans que són necessaris per reduir o eliminar
riscos i controlar les emergències que es puguin generar.

2.1.1. Sectorització

Aquest equipament  es va construir abans de l’entrada en vigor del Codi Tècnic d’Edificació
(CTE) i per tant de les seves exigències pel que fa referència a la norma DB SI: Seguretat en
cas d’incendi.  No obstant es va construir sota les condicions de protecció contra incendis
dels edificis reglamentada per la NB-CPI-96:

Estabilitat al foc exigible a l’estructura:

• Forjats,  bigues  i  suports  de  planta,  i  trams  d’escala  corresponents  que  siguin
recorregut d’evacuació: s’entén que l’ús de l’edifici és el definit per la norma com a
Pública Concurrència, amb màxima altura d’evacuació sobre rasant < 15 m.
◦ Per tant, s’exigeix EF-90.

• Estructura  de  coberta:  coberta  lleugera  no  prevista  per  a  ser  utilitzada  com  a
recorregut d’evacuació, i d’alçada inferior a 26 m sobre rasant exterior i condicions
d’edificació exempta segons apartat 14.b. 
◦ S’exigeix EF-30.

Resistència al foc exigible als elements constructius:

• Article 15.1 Elements de compartimentació en cas d’incendis:
◦ No es considera, donat que només es defineix un únic sector d’incendis.

• Article 15.5.3 Portes de passa locals i zones de risc especial:
◦ Es considera local de risc especial la sala de calderes i sala de dipòsits, on

s’exigirà RF-60.

• Article 16. Condicions exigibles als materials:
◦ Materials de revestiment en zones d’evacuació compliran una reacció al foc M3

pel cas de revestiment de sòl, i M2 a parets i sostres.

En els locals d’especial de risc destinat a les calderes existeixen portes talla focs.

Tot l’edifici constitueix un sol sector d’incendi de 1,956 m².
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2.1.2. Instal·lacions de detecció i avís

No en disposa.

2.1.3. Instal·lacions de control i extinció d’incendis

Extintors portàtils

Aquest  equipament  disposa,  per  a  la  protecció  contra  incendis,  de  les  següents
instal·lacions:

• Extintors portàtils de pols tipus ABC: 4 (9 kg)

• Extintors portàtils de diòxid de carboni: 1 (2 kg)

• Un  hidrants  exteriors,  d'arqueta  i  de  columna,  amb  ràcord  normalitzat  per  a
Bombers:BCN  Ø 100.

La suma dels 5 extintors fa que hi hagi una capacitat extintora de 38 kg per l’equipament.

Aquests extintors estan situats a 15 m de recorregut al llarg de cada planta de l’edifici i en
zones de risc especial com és a la sala d'Instal·lacions, Magatzems i on s'ubica el quadre
elèctric general.

Es troben situats de forma que siguin visibles, accessibles i senyalitzats segons la norma
UNE 23 033. 

Es  troben  penjats  a  una  alçada  1,70 m del  terra,  deixant  una distància  mínima base
extintor/terra d’1,20 metres.

El manteniment dels extintors es efectuat per una empresa homologada especialitzada.

Ubicació Característiques Quantitat Capacitat Capacitat Total

PAVELLÓ PETIT
Planta Baixa

Zona Pista /
Vestidor àrbitres

Pols ABC 1 9 kg 9 kg

Vestíbul Pols ABC 1 9 kg 9 Kg

Sala Caldera Pols ABC 1 9 kg 9 Kg

Consergeria /
Quadre elèctric

CO2 1 2 kg 2 Kg

PAVELLÓ PETIT
Planta Primera

Vestíbul Graderia /
Sala Trofeus

Pols ABC 1 9 kg 9 Kg
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Boques d'Incendi Equipades (BIEs)

No en disposa.

Hidrants exteriors

Ubicació Característiques

Rbla. Segadors
Tipus d’hidrant Columna 
Tipus de ràcord 1 BCN  Ø 100 mm

Esplanada accés principal 
Tipus d’hidrant Arqueta
Tipus de ràcord 1 BCN  Ø 70 mm

Hidrants connectats a la xarxa de distribució d'aigües de Guissona.

2.1.4. Equipaments sanitaris

Es disposa de

Ubicació Característiques

Vestíbul principal 1 farmaciola
1 DESA

2.1.5. Instal·lacions d'extracció i depuració de fums

La renovació de l’aire als diferents espais de la instal·lació es realitza de forma natural a
través de les finestres de la façana que donen a l’exterior o d’obertures en façana per
aquesta finalitat, i de forma forçada a traves d’extractors d’aire.
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• L’edifici consta de ventilació natural per garantir la renovació de l’aire. 

• No existeixen extractors per la renovació d’aire.

• A  la  zona  vestuaris  una  capacitat  de  renovació  conjunta  total  de  8050  m3/h
mitjançant diferents extractors de distinta capacitat.

Els  lavabos destinats per ús pel públic en general,  disposen d’obertures en façana que
garanteixen la renovació de l’aire de forma natural dels lavabos.

La sala de la caldera, pel sistema de clima de la instal·lació, disposa de doble obertura en
façana que garanteix la circulació de l’aire de forma natural de la sala. A més a més, el
cremador de la caldera, disposa d’una sortida de fums canalitzada per una xemeneia a
l’exterior situada la sortida a la coberta.

2.1.6. Senyalització d’emergències

Es disposa de lluminàries d’emergència situades a les sortides de l'equipament, a la zona
de graderies, als punts on hi han els extintors i a les dependències internes com poden ser
vestidors, magatzems, sala d’instal·lacions, sala de la caldera, passadissos interns, etc. 

La  senyalització  dóna  compliment  a  les  característiques  definides  en  la  UNE  23034.
Aquestes  senyals  seran  visibles  en  cas  de  fallada  del  subministrament  d’il·luminació
normal,  mitjançant  fotoluminescència,  segons  UNE  23035-1:2003,  23035-2:2003,
23035- 3:2003, i 23035-4:2003. 
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TIPUS DE SENYALITZACIÓ EXISTENT SENYALITZACIÓ
Enllumenat d’emergència SÍ
Sortides habituals SÍ
Recorreguts d’evacuació Sí
Mitjans d’extinció d’incendis existents SÍ

Les dimensions dels senyals, així com les seves característiques
específiques i la seva deguda ubicació, garanteixen la seva bona
visibilitat i comprensió, com diu el RD. 485/1997.

2.1.7. Sistemes d'avís interns

No en disposa.
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2.2. Mitjans humans disponibles

Els mitjans humans disponibles per l’autoprotecció són el conjunt de persones que formen
els Equips d’Emergència per l’activitat.

2.2.1. Mitjans propis de l’activitat

Els  mitjans  humans  estaran  designats  per  la  direcció  del  centre  i  serà  constituït  pel
personal propi de la mateixa activitat, amb unes tasques definides i recollides en les fitxes
d’actuació d’aquest PAU.

Degut a que aquest PAU està pensat per a les activitats extraordinàries que es puguin
desenvolupar, els mitjans humans disponibles seran els responsables de l'organització de
l'activitat, els quals hauran de quedar reflectits en el “Document d'Adhesió al PAU” (veure
annexos d'aquest PAU) amb la incorporació mínima de quatre membres de l'Organització
que desenvoluparan els següents rols:

• Cap de l'Emergència 
• Cap d'Intervenció 
• Responsable del Centre de Control, Comunicacions i Alarma 
• Responsable d'Evacuació i Confinament
• Responsable dels Primers Auxilis1

Aquests equips s’hauran d’adaptar a la situació real de l'activitat.

Davant  una  situació  real  d’emergència  tot  el  personal  de  l'equipament  així  com  dels
usuaris, que hi hagin en el moment del sinistre, han de col·laborar sota les ordres de l’equip
d’emergència.

Tot el personal de la instal·lació i els Organitzadors d'alguna activitat extraordinària ha de
saber l’existència i l’operativitat d’aquest Pla.

2.2.2. Mitjans de vigilància  

El control d’accés i la vigilància de l'activitat es farà mitjançant personal contractat segons
la legislació vigent.

Segons l’Annex III  del Decret 30/2015, pel que fa referència a aquest tipus d’activitats
extraordinàries han de disposar de dispositius de vigilància i es remet al que especifica la
Llei  11/2009,  de 6 de juliol,  de regulació  administrativa dels  espectacles  públics  i  les
activitats recreatives, i la normativa que la desplega que estableixen un nombre de vigilants
de seguretat  mínims en funció de l’aforament de l’establiment regulat en l’Article 43 del
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
1Personal format en primers auxilis o bé serveis sanitaris contractats per l'activitat.
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activitats recreatives.

L’aforament, segons les condicions d’evacuació, per a aquest equipament és per a 1.200
persones,  per  tant  per  les  activitats  extraordinàries  que  es  desenvolupin  en  aquest
equipament, caldrà preveure:

Recursos mínims Aforament
Es recomana que es contracti un

mínim de vigilància, si l'activitat, es
preveu que puguin haver-hi

problemes d'ordre.

<500 persones

1 vigilant de 500 a 999 persones d’aforament

2 vigilants de 1000 a 1999 persones d’aforament

Tanmateix,  i  segons  el  punt  5  de  l’Article  43 del  Decret  112/2010,  estan  exempts
d’adoptar les mesures de seguretat regulades per aquest articles els espectacles públics i
les  activitats  recreatives  organitzats  per  un  ens local,  sempre  que  la  seguretat  de  les
persones usuàries quedi garantida degudament per la  policia municipal,  policia local o
guàrdia urbana, i així ho acrediti la memòria de seguretat respectiva. 

Per tant en activitats extraordinàries organitzades per l’ajuntament, pot quedar garantida la
seguretat  pels  Vigilants  Municipals de  Guissona,  sempre  que  quedi  constància  a  la
memòria de seguretat de l’activitat.

2.2.3. Mitjans pel control d'aforament

Segons els articles 57 i 58 del Decret 112/2010, tenen l’obligació de disposar de personal
de control d’accés amb les funcions i requisits regulats els espectacles públics i activitats
recreatives musicals de caràcter extraordinari, a partir de 150 persones d’aforament. 

El nombre de personal pel control d’aforament vindrà regulat segons l’article 58 segons els
següents barems

L’aforament, segons les condicions d’evacuació, per a aquest equipament és per a 1.200
persones,  per  tant  per  les  activitats  extraordinàries  que  es  desenvolupin  en  aquest
equipament, caldrà preveure:

Recursos mínims Aforament
2 controladors De 150 a 500 persones d’aforament

3 controladors de 501 a 1000 persones d’aforament

4 controladors de 1001 a 2001 persones d’aforament

Ajuntament de Guissona
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En tots els casos, el control d'aforament a l'entrada es farà per mitjans visuals o mecànics
o venda / distribució de tickets enumerats, sense superar el màxim d'aforament permès.  

QUADRE RESUM DELS MITJANS MÍNIMS D’AUTOPROTECCIÓ PERA  LES ACTIVITATS

EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS QUE ES DESENVOLUPEN EN AQUEST EQUIPAMENT

TIPUS D’ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA MUNICIPAL
PREVISIÓ

D’AFORAMENT

PERSONAL
CONTROL

AFORAMENT

VIGILANTS
DE

SEGURETAT
PRIVADA

Espectacle de Dansa “Montse Esteve” 800 p 3 1

Concerts per a joves en vigílies de festes i
dates assenyalades

500  p 2 1

Celebracions  d'Entitats en vigílies i dates
assenyalades

500  p 2 1

Altres activitats extraordinàries >150 fins a
800 d'aforament

Fins a 800 p 3 1

2.2.4. Mitjans sanitaris

Segons l’Annex III del Decret 30/2015, pel que fa referència als mitjans sanitaris, per a les
Activitats en recintes en què es doni un aforament superior a 1.000 persones i inferior a
2.000 persones, tenint en compte les característiques pròpies de l’espai i dels ocupants
previstos:

Recursos mínims Aforament Legislació Vigent

2 persones formades en Assistència Sanitària
Immediata (ASI )

De 1.000 a 2.000
persones d’aforament Decret 30/2015

1 Ambulància Classe B
>1.000 persones

d'aforament Decret 112/2010

1 Farmaciola
<1.000 persones

d'aforament Decret 112/2010

Aquest equipament disposa de:

Equipament propi Característiques Ubicació

1 Farmaciola
Amb materials i els equips adequats per
facilitar  les  primeres  cures  en  cas
d’accident (petites cremades, talls...).

Vestíbul
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1 DESA
Desfibril·lador Semi Automàtic Vestíbul

En cas d’emergència sanitària caldrà avisar als serveis públics d’Emergències Mèdiques
(SEM) pels procediments típics del sistema integrat d’emergències el 1-1-2.

2.2.5. Mitjans de prevenció, extinció d’incendis i salvaments

El  personal de la instal·lació  ha de saber donar l’avís d’una emergència i  ha de poder
intentar controlar-la en primera instància, si disposa dels mitjans necessaris i sense posar-
se en perill, mitjançant els equips portàtils (extintors).

En  cas  d’emergència  en  que  hagin  d’actuar  els  mitjans  públics  de  prevenció,  extinció
d’incendis i salvaments (Bombers) caldrà avisar-los pels procediments típics del sistema
integrat d’emergències el 1-1-2.

L’ E.P.I. (Equip de Primera Intervenció) de l'activitat ha de disposar d’un equip d’intervenció
de nivell bàsic i l’hauran d’integrar mínim les 2 persones adultes.
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2.2.6. Mitjans externs

Cal preveure els cossos públics d’emergències (24 h) i les seves dades de localització per
afrontar qualsevol tipus d’emergència que no pugui ser controlada pels organitzadors. 

Bombers  de la Generalitat

Parc de Bombers Voluntaris de Guissona

Adreça C. del Riu Sió s/n
Telèfon 112 (Emergències 24h)

973 550 080 (Control del Parc)
Fax -
e-mail bombersguis@gencat.cat

Distància 1,4 km 

Temps d’arribada i 
Mitjans disponibles 

Aquest temps anirà en funció dels mitjans
disponibles en el moment de l’emergència i de les

dotacions que els responsables dels cossos
operatius hi assigni

Parc de Bombers de Cervera

Adreça Pl. de les Orenetes s/n.
Telèfon 112 (Emergències 24h)

973 53 00 80 (Control del Parc)
973 53 00 81 (Control del Parc)

Fax 973 53 02 50
e-mail bomberscerv@gencat.cat

Distància 17 km (per L-311)

Temps d’arribada i 
Mitjans disponibles 

Aquest temps anirà en funció dels mitjans
disponibles en el moment de l’emergència i de les

dotacions que els responsables dels cossos
operatius hi assigni

SEM

Base d’ambulàncies  de Guissona

Adreça Av. Catalunya, 49
Telèfon 112 / 061 (Emergències 24h)
Distància 0,6 km

Temps d’arribada i 
Mitjans disponibles

Aquest temps anirà en funció dels mitjans
disponibles en el moment de l’emergència i de les

dotacions que els responsables dels cossos
operatius hi assigni

Base d’ambulàncies  de Cervera

Adreça Av. Vallfogona (CAP de Cervera Urgències)
Telèfon 112 / 061 (Emergències 24h)
Distància 16 km (per L-311)
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Temps d’arribada i 
Mitjans disponibles

Aquest temps anirà en funció dels mitjans
disponibles en el moment de l’emergència i de les

dotacions que els responsables dels cossos
operatius hi assigni

Policia

Mossos d’Esquadra 

Adreça Av. Francesc Macià s/n (Cervera)
Telèfon 112 (Emergències 24h)

973 45 77 85 
(oficines comissaria de Cervera)

Distància 13 km (per L-311)

Temps d’arribada i 
Mitjans disponibles

Aquest temps anirà en funció dels mitjans
disponibles en el moment de l’emergència i de les

dotacions que els responsables dels cossos
operatius hi assigni

Seguretat Ciutadana

Vigilants Municipals 

Adreça Pl. Bisbe Benlloch, 1 (Edifici Ajuntament)
Telèfon 112 (Emergències 24h)

973 55 20 65
Distància 0,8 km

Temps d’arribada i 
Mitjans disponibles

Aquest temps anirà en funció dels mitjans
disponibles en el moment de l’emergència i de les

dotacions que els responsables dels cossos
operatius hi assigni

Serveis sanitaris

CAP de Guissona

Adreça Rbla. Dels Segadors, 75 (Edifici de la Fundació)
Telèfon 973 55 12 00
Distància 0,5 km

Temps d’arribada i Mitjans
disponibles

Aquest temps anirà en funció dels mitjans
disponibles en el moment de l’emergència i de les

dotacions que els responsables dels cossos
operatius hi assigni

CAP de Cervera

Adreça Av. Duran i Sanpere s/n (Cervera)
Telèfon 973 531 048 / 973532 529 
Distància 16 km (per L-311)

Temps d’arribada i Mitjans
disponibles

Aquest temps anirà en funció dels mitjans
disponibles en el moment de l’emergència i de les

dotacions que els responsables dels cossos
operatius hi assigni
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2.3. Mitjans d'evacuació

Mitjans d’Evacuació de l'equipament

Nombre  de  sortides  directes  a  l’exterior  des  de  l’interior  del  Pavelló  a  nivell  de  pista
poliesportiva: 6

AMPLADA TOTAL de les sortides on hi ha previsió d’aforament pel públic, pista i graderia:
(0,9+0,9+0,9+1,9+0,9) = 5,5 m 
TOTAL MÀXIM segons les sortides existents:
180+180+180+380+180 = 1.100 persones es poden evacuar del Pavelló.

Totes practicables SE1, SE2, SE3, SE4 i SE5 des de la pista a l'exterior.

La sortida alternativa SA1, tant sols s'utilitzarà per activitats ordinàries amb zona de públic
a la graderia.

En les activitats extraordinàries,  SA1  podrà ser utilitzada com a sortida alternativa (a la
resta de sortides d'emergència) sempre que sigui practicable (oberta les dues fulles i sense
cap obstacle a la zona de pas al Camp de Futbol) pel personal de l'Organització que estigui
a la zona (p.ex. Personal de la Barra del Bar...) i si la zona de pas entre la pista i el vestíbul
de  la  sortida  SA1 no  estigués  ocupat  per  qualsevol  altra  infraestructura  de  l'activitat
extraordinària (Barra del Bar). 

Segons el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics  i  activitats  recreatives,  aquesta  instal·lació  per  a  activitats  extraordinàries  es
classifica com d’aforament molt alt, quan aquest supera les 1.000 persones.

Degut  que  l'aforament  s'inclouen  tot  tipus  del  personal  de  l'activitat  (músics,  tècnics,
serveis,  organització...)  i  no  només  el  públic  assistent,  es  recomana  que  la màxima
ocupació que es prevegi en activitats extraordinàries sigui per a 800 persones.
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2.4. Mesures correctores de risc i d’autoprotecció

El Pavelló Petit es va construir anterior al Reial Decret 279/1991 en el que s’aprova la
Norma Bàsica de la Edificació – Condicions de protecció contra incendis dels edificis NBE
CPI-91, complimentant tots els requisits.

Les condicions de l’entorn i l’edifici, no feia necessàries les condicions d’aplicació de la
normativa de senyalització, evacuació, estabilitat, forats, accessibilitat, compartimentació
sectorització i instal·lacions. 

No obstant,  per  elaborar  aquest  PAU s’han avaluat  les  condicions  de protecció  contra
incendis del centre segons el Document DB SI del CTE, segons RD 314/2006, de 17 de
març pel qual s’aprova el CTE i posteriors modificacions.

En aquest punt del PAU cal plantejar mesures preventives per reduir la gravetat de les
conseqüències d’un incendi o una explosió, mitjançant mesures de protecció, reforçant, si
cal, les existents i que no tenien en compte segons l'anterior normativa.

Mitjans per combatre l’emergència en activitats de caràcter extraordinari

Es recomana:

 Instal·lar un sistema d’avís de l’emergència (megafonia o similar).
 Es recomana que no hi hagi material inflamable als magatzems en actes de caràcter

extraordinari.
 Augmentar en dos el nombre d’extintors, en activitats de caràcter extraordinari.

Senyalització i il·luminació d’emergència

Es recomana:

 Reforçar  la  senyalització i  penjar  plànols  de “vostè està aquí”  amb els  recorreguts
d'evacuació.

Mitjans per l’evacuació

Es recomana:

 Per  garantir  l’evacuació,  les  portes  que  donen  directament  a  l’exterior  i  que
s’utilitzaran  en  cas  d’evacuació,  han  de  estar  lliures  de  qualsevol  obstacle  que
impedeixi la seva obertura tant en el seu interior com en el seu exterior.
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2.5. Plànols

Veure Annex 3
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Document 3. Manual d’actuació

3.1. Objecte 

Aquest Document núm. 3 té per objecte l’establiment de mesures de resposta necessàries
per poder actuar d’acord amb la forma prevista en qualsevol situació d’emergència que es
pugui donar en aquesta activitat i que posi en perill a tot el personal, tan l’organitzador com
els assistents a l’activitat.

Els Documents 1 i 2 d’aquest Pla es basen en la PREVENCIÓ,  mitjançant la descripció de
mitjans, instal·lacions i mesures que ens permetrà eliminar el risc en origen o minimitzar-ne
les conseqüències. 

Ara,  en  aquest  Document  3,  constitueix  l’element  fonamental  contra  qualsevol  situació
d’emergència que pugui donar-se, per evitar o dominar, en la mesura del
possible,  la  situació  d’emergència,  establint  normes  de  comportament,  perquè  en  lloc
d’anar  a  remolc  dels  esdeveniments,  puguem  avançar-nos  als  mateixos  mitjançant  la
previsió  i  així  no  actuar  amb  improvisació  si  succeís  quelcom  i  donar  resposta  a  les
següents preguntes:

 Què s’ha de fer?
 Qui ho farà?
 Quan es farà?
 Com es farà?
 On es farà?

El Manual d’actuació té per objecte els següents punts:

 Classificar les emergències en funció dels riscos identificats i de la gravetat de les
conseqüències que poden ocasionar.

 Determinar  l’estructura  i  composició  organitzada,  dins  de  l’organització  de
l’activitat,  així  com  les  responsabilitats  i  accions  a  desenvolupar  pels  seus
membres per controlar  l’emergència  i  minimitzar  les  conseqüències d’aquesta
d’una manera coordinada i ordenada.

 Descripció dels protocols establerts en cas d’emergència:

o Detecció
o Alerta
o Control de l’emergència
o Avís de sol·licitud i recepció dels serveis externs d’ajuda (Bombers, Mossos

d’Esquadra, SEM..)

Ajuntament de Guissona
Pàg. Núm. 3

 

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224


PLA D’AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 
MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE

Versió 2 Febrer de 2020
DOCUMENT 3: MANUAL D’ACTUACIÓ

o Confinament o evacuació, segons el tipus d’emergència.
o Informació  de  l’emergència  a  totes  aquelles  persones  que  poden  estar

exposades al risc.
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3.2. Identificació i classificació de les emergències

En el Document I. Identificació de la Instal·lació, Inventari, anàlisi i avaluació del Risc del 
present PAU, s’han identificat els possibles escenaris accidentals presents dins l’activitat. 

Una vegada identificats els classifiquem:

 En funció del tipus de risc i la gravetat o nivell d’emergència.
 En funció de l’ocupació i els mitjans humans disponibles.

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

Aquesta classificació s’identifica l’emergència en funció de la possibilitat de poder-la 
controlar en primera instància.

Tipus d’emergència Característiques
CONAT O ALERTA Situació que pot ser dominada i controlada de forma 

senzilla i ràpida pel personal present en el lloc de 
l’accident o incident amb els mitjans propis.

EMERGÈNCIA aquesta situació pot comportar una evacuació parcial o 
total d’un o diversos espais, sectors, plantes o 
dependències, i requereix la mobilització de tots els 
mitjans tècnics i humans propis previstos al Pla 
d’autoprotecció, així com l’ajuda de mitjans d’auxili 
externs.

De les diverses situacions d’emergència identificades en el Document núm. 1, es prenen 
les més importants de forma agrupada, i es classifiquen, segons aquests criteris, com es 
mostra a la següent taula:

Tipus d’Emergència
Riscos Interns Conat o alerta Emergència
Incendi Combustió d'un aparell

elèctric o electrònic, d'una
paperera...

Incendi en un sector de risc (sala
instal·lacions, magatzems

material, etc.)
o

Incendi estès a més d’una
estança o amb l’aforament ple

Explosió Explosió en un sector de risc
(sala instal·lacions)

que afecta
al funcionament de

l’activitat o pot derivar en incendi
i que pot
afectar

estructuralment
Talls subministraments bàsics Avis de tall de

Subministrament i que
dura menys de 24 hores

El servei no es
restableix en menys

de 24 hores
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Risc policial.
Robatori / Avís de
bomba

Avís de bomba o robatori. Verificació de la presència d’una
bomba o robatori.

Patologies en la fonamentació i
en l'estructura de l'equipament

Indicis d'esquerdes en
vidres i parets...

Trencament i caigudes de vidres,
caiguda de parets...

Tipus d’Emergència
Riscos Externs Conat o alerta Emergència

Incendis Avís d’incendi en el
municipi

Incendi camps agrícoles propers a
l'equipament

Incendi urbà Incendi a l'exterior de
l'equipament (habitatges,

vehicles, solar exterior)

Incendi exterior que ha traspassat
els límits de l'equipament

Nevades Avisos del Servei
Meteorològic de

Catalunya o Alertes de la
Direcció General de
Protecció Civil per

nevades

Nevada que afecta la normal
activitat del municipi

Sismes Terratrèmol de

baixa intensitat i gairebé
imperceptible

Terratrèmol

perceptible per a la

població. Possibilitat

de rèpliques de

major intensitat i danys
extructurals

Inundacions, vents

forts i tempestes

Avisos del Servei
Meteorològic de

Catalunya o Alertes de la
Direcció General de

Protecció Civil per pluges
intenses o vents

Petites inundacions

a la llar, per goteres

o acumulacions

d’aigua

Greus inundacions

a l'equipament o a

l’exterior, que

dificulten l’activitat i

la mobilitat exterior.

Vents forts que poden ser un perill
pels nens a l’hora del pati o que

poden fer danys estructurals
(tendals...)

Fuita urbana de gas Avís de fuita de

gas al carrer, a

les proximitats

del centre

Confirmació de la

fuita.

No obstant el que s’ha exposat, si les condicions de l’activitat no requereixen que s’hagin
de considerar diferents nivells de gravetat de les emergències es pot catalogar qualsevol
incident, conat o emergència com a situació d’emergència, i, en aquest sentit, les accions
que ha de dur a  terme el  personal  del  centre han d’estar  encaminades a gestionar-lo
sempre com a una emergència.
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3.2.2. En funció de l’ocupació i els mitjans humans

La disponibilitat de mitjans humans variarà segons quina sigui la franja horària que pugui
esdevenir una emergència. Per a cada franja horària hi haurà un tipus d’alarma diferent. 

Aquestes franges horàries seran de tres tipus, en els quals s’estableixen tres tipus de plans
d’alarma: 

 Franja amb activitats extraordinàries a la instal·lació  i a màxim rendiment
(alarma 1).

 Franja sense cap tipus d’activitat a la instal·lació però amb personal propi
de  la  instal·lació,  dels  organitzadors  de  l’activitat  o  d’altres  serveis  de
manteniment (alarma 2).

 Franja  sense  cap  tipus  d’activitat  a  la  instal·lació i  sense  cap  tipus  de
personal. (alarma 3)

ESCENARI AMB LA MÀXIMA OCUPACIÓ PREVISTA PER A 1200 PERSONES

ACTIVITAT
EPI/EE
C/CAC

EPA
PERSONAL
CONTROL

AFORAMENT 

PERSONAL
DE

VIGILÀNCIA

PERSONAL
PROPI, SERVEI

DE BAR,
ORGANITZACIÓ,

ARTISTES...

PÚBLIC

ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA  DE
150 A 500 PERSONES

ALARMA 1
3 - 2 - 25 500

ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA  DE
500  800 PERSONES

ALARMA 1
3 - 3 1 25 800

SENSE ACTIVITAT
EXTRAORDINÀRIA PERÒ AMB

PERSONAL PROPI, DELS
ORGANITZADORS O ALTRES

SERVEIS– ALARMA 2

- - - - 25 -

SENSE ACTIVITAT
EXTRAORDINÀRIA I SENSE
PERSONAL – ALARMA 3

- - - - - -

EPI: Equip de primera intervenció EEC: Equip d'evacuació i confinament 
CAC: Centre d'alarmes i comunicacions EPA: Equip de primers auxilis

Quan una mateixa persona té dos càrrecs, s’ha comptabilitzat únicament en un. Que hi hagi
càrrec amb un cero no vol dir que no es farà la funció, la farà una persona que també té un
altre càrrec. 
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Pla d’Alarma 1

En una situació d’aquest tipus d’alarma coincidirà amb activitat que provoqui la màxima
ocupació de la instal·lació.

En una situació del tipus Alarma 1 caldrà actuar segons el pla establert en el Document 3
d’aquest PAU.

Pla d’Alarma 2

En una situació  d’aquest  tipus d’alarma coincidirà  amb activitat  però  sense la màxima
ocupació de la instal·lació.

En una situació del tipus Alarma 2 caldrà actuar segons el pla establert en el Document 3
d’aquest PAU.

Pla d’Alarma 3

En una situació d’aquest tipus d’alarma serà quan el incident es produeixi sense cap tipus
d’activitat ni de personal. 
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3.3.  Equips d’emergència

El  personal  de  l’equipament té  un  paper  molt  important  en  cas  de  declarar-se  una
emergència,  ja  que  són  ells  les  persones  que  saben  de  primera  mà  tot  el  dispositiu
establert i les característiques de l’entorn i la tipologia d’activitat i hauran d’emprendre les
accions necessàries abans que no arribin els mitjans externs.

En qualsevol tipus de PAU cal establir una estructura organitzativa i jerarquitzada, dins de
l’organització i personal existent, fixant les funcions i responsabilitats de totes les persones
involucrades en el Pla.

En cas d’una emergència, tot el personal de l’activitat té l’obligació legal i moral d’implicar-
se en la presa de decisions per a l’autoprotecció de l’establiment i especialment de les
persones que té al seu càrrec.

És per aquesta raó que les persones que participen en l’activitat han de saber com actuar
en funció de l’emergència que s’hagi declarat.

Les persones de l’activitat i que estan integrades dins del PAU han de:

 Estar informats dels riscos particulars i generals del lloc on desenvolupin la seva
activitat.

 Rebre formació segons el rol d’actuant en el PAU.
 Saber i conèixer els mitjans d’autoprotecció de l’activitat.
 Conèixer les seqüències temporals d’actuació en cas d’emergència: 

Accions a emprendre en cada cas 
DETECCIÓ Percebre  i  detecció  de  la  incidència  que  es  pugui  haver  originat

(incendi, emergència sanitària...)
ALARMA Mitjançant l’alarma es transmet la necessitat d’informar als assistents

i  evacuació dels ocupants.

L’ordre d’evacuació es transmetrà verbalment o per mitjà del sistema
de megafonia utilitzat per l’activitat.

A la vegada també es donarà l’alarma als serveis d’emergència.
INTERVENCIÓ Es tracta de totes aquelles actuacions encaminades al control directe

i sobre el terreny de les emergències. 

La  intervenció  serà  realitzada  pels  components  mobilitzats  dels
equips d’autoprotecció.

RECOLZAMENT Són  operacions  com  el  tall  de  subministraments  energètics,
supervisió  d’instal·lacions  tècniques  o  d’alguns  equips  durant
l’emergència  i  informació  als  bombers  en  quan a  les  instal·lacions
existents en la zona afectada.
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Els Organitzadors de l'activitat extraordinària designaran a persones internes de la mateixa
organització amb les funcions anteriorment descrites:

Funcions:
En funció de la informació que se li faciliti, o in situ, sobre l'evolució de
l'emergència, enviarà l'àrea sinistrada les ajudes internes disponibles i
demanarà les externes que siguin necessàries per al control d'aquesta:

Intervenció:
 Fer saber utilitzar els equips de primera extinció i sanitària com

poden ser extintors, farmaciola... 
 Rebran informació dels equips d'emergència designats a l’activitat

i valorarà la necessitat d'alarma general.
 Gestionaran i coordinaran  l'organització operativa prevista davant

les emergències.

Alarma:
 Avisaran mitjançant el 1-1-2 l’ajut extern.
 Ordenaran l'evacuació  quan escaigui  i  si  les autoritats  els  hi  ho

aconsellen.

Recolzament:
 Acudiran  al  punt  del  succés  en  les  situacions  d'emergència  ho

requereixin.  Avaluarà la situació i  emetrà instruccions als equips
operatius d'emergència.

 Exerciran com a interlocutor davant els serveis de l'Ajuda externa, a
qui facilités l'exercici de les seves tasques.

 Col·laboraran  juntament  amb  els  serveis  d'ajuda  externa  en  la
direcció del control de l'emergència.

 Mantindran l’operativa l'organització de l'emergència, de manera
que  es  compleixin  els  dos  principis  requerits:  eficàcia  i
immediatesa en les respostes. 

L’equip d’emergència mínim per les activitats extraordinàries d'aquest equipament  ha de
constar de:

CE: Cap de l’emergència
CI: Cap d’Intervenció
EPI: Equip de primera intervenció
EEC: Equip d’evacuació i confinament
CAC: Responsable del Centre de control, alarmes i comunicacions
EPA: Equip de primers auxilis

Quan una mateixa persona té dos càrrecs, s’ha comptabilitzat únicament en un. Que hi hagi
càrrec amb un cero no vol dir que no es farà la funció, la farà una persona que també té un
altre càrrec. 
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3.3.1. Cap de l’emergència

Persona  amb autoritat  i  amb capacitat  de  gestió  de  les  actuacions  encaminades  a  la
resposta davant les emergències, d’acord amb el contingut del manual d’actuació i persona
que activa o desactiva el PAU. 

Responsable – activitats extraordinàries 
Nom Agnès Pla Ribalta
Càrrec Regidoria de Joventut i Turisme 
Contacte 637 522 856

Responsable – activitats ordinàries 
Nom Ramon Codina Masons 
Càrrec Regidoria de Joventut i Esports 
Contacte 670 352 143

Responsable – de caràcter general 
Nom Ramon Gual
Càrrec Conserge 
Contacte Mòbil: 602 22 21 92 

Pavelló: 973 551 247 
Funcions en situacions de normalitat

 Portar el telèfon mòbil actiu permanentment.
 Ser la persona responsable de mantenir actualitzat i visible el directori de

telèfons.
 Ser la persona responsable que tingui a disposició el Pla d’autoprotecció, les

claus del centre i el telèfon mòbil.
 Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans de prevenció, protecció i

actuació al centre.
 Assegurar-se de que tots els equips (treballadors) coneixen les seves tasques

en cas d’emergència.
 Conèixer els recorreguts d’evacuació, les zones de confinament i les sortides

d’emergència del centre.
 Comprovar les emergències conjuntament amb el Cap d’Intervenció.

Funcions en situacions d’emergència

 Presentar-se al lloc de l’emergència.
 Informar-se de la magnitud i evolució de la situació d’emergència.
 Avaluar la situació d’emergència i establir o confirmar el nivell d’emergència

inicial, activant el pla, si cal.
 Donar l’ordre que s’avisi els mitjans exteriors.
 Donar  les  instruccions  de  comunicació  i  d’actuació  pertinents,  ja  sigui  a

través del CAC o directament als equips d’emergència.
 Coordinar totes les actuacions dels diferents equips d’emergència.
 Coordinar  les  operacions  de  control,  de  supressió  de  l’emergència  i

d’informació.
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 Decidir i donar ordre de canvi de nivell d’emergència.
 Decidir i donar l’ordre d’evacuació, si és que es considera pertinent. Indicar

el mode d’evacuació: parcial, horitzontal o general.
 Decidir  i  donar  l’ordre  de confinament,  si  és  que es  considera pertinent.

Indicar el lloc o llocs de confinament segons el nombre
 de persones en risc.
 Quan  es  donen  les  circumstàncies  necessàries,  notificar  el  final  de

l’emergència i desactivar el pla.
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3.3.2. Responsable del Centre de control d’alarmes i comunicacions

És la persona que, en cas d'emergència, centralitzarà i coordinarà les accions de notificació
d’alerta i de comunicació interna i externa de l’activitat.

Activitats Extraordinàries NO 
organitzades per l'Ajuntament

Responsable

Nom Persona designada per l’organització de l’activitat 
conforme el document d'adhesió al PAU

Càrrec Persona designada per l’entitat organitzadora i que 
consti en el document d'adhesió al PAU

Contacte
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 al centre.
 Organitzar el pla de comunicacions internes per avisar els equips 

d’emergència.
 Facilitar la comunicació amb tots els integrants dels diferents equips 

d’emergència.
 Fer les trucades per a l’ajuda exterior (112), Ajuntament, etc. Cal tenir 

present que en el cas que es produeixi un incendi o una explosió al centre, 
ha de contactar immediatament amb el 112.

 Rebre informació de la situació d’emergència, si cal amb el formulari 1 inclòs
a l’annex II.

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

 Avís i suport al cap d’emergència.
Ha de disposar de:

 Una còpia actualitzada dels plànols del PAU.
 Un joc de claus de tot l’edifici (o una clau mestra per facilitar-la en cas de 

necessitat als grups d’actuació propis o externs).
 Una còpia actualitzada del PAU.
 Els mitjans de recepció d’avisos i de comunicacions que necessiti d’acord 

amb les seves funcions.
 Un directori telefònic d’acord amb l’annex I i actualitzat segons el formulari 1

inclòs a l’annex II.
 Formularis d’avís segons els models de formulari 1, 2, 3 i 5 inclosos a 

l’annex II.
 Un aparell de ràdio i una lot amb piles.

Per activitats extraordinàries organitzades per l'Ajuntament:

Activitat: Activitats extraordinàries municipals

Titular:
Persona designada per l’organització de l’activitat conforme el

document d'adhesió al PAU 
Substitut: Tècnics/ques de l'ajuntament responsables de l'activitat
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Activitat: Altres activitats extraordinàries  municipals >150 persones

Titular:
Persona designada per l’organització de l’activitat conforme el

document d'adhesió al PAU 
Substitut: Tècnics/ques de l'ajuntament responsables de l'activitat
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3.3.3. Equip d’intervenció: Cap d’intervenció i actuants o membres de l’equip

L’Equip d’Intervenció està format per tot el personal de l’Organització de l’activitat i la seva
missió és donar una primera resposta davant d’una emergència produïda a l'equipament
durant l'activitat. Per això, els membres d’aquests equips hauran de rebre una formació
adequada en prevenció i control d’emergències i disposar dels mitjans materials adients
d’actuació i autoprotecció de l'equipament (extintors, ubicació de serveis i instal·lacions...)

Activitats Extraordinàries NO 
organitzades per l'Ajuntament

Cap d’intervenció

Nom Persona 2 responsable o de contacte per a cada 
activitat

Càrrec Persona 4 responsable o de contacte per a cada 
activitat

Contacte
Funcions en situacions de normalitat

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

actuació al centre.
Funcions en situacions d’emergència

 Contactar amb el cap d’emergència, en el cas que sigui una altra persona,
tan aviat 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  fer  una  primera  avaluació  de  la

situació.
 Donar el senyal d’alarma.
 Mantenir-se en contacte amb el cap d’emergència (en el cas que sigui una

altra persona).
 Coordinar  les  maniobres  dels  equips  d’intervenció  per  fer  front  a

l’emergència  i,  si  cal,  les  maniobres  de parada de determinats  equips  o
instal·lacions perquè es facin de forma segura.

 Donar suport  a  evacuar i/o confinar  a l’aula segons instruccions del  cap
d’emergència.

 Procurar  evitar  la  propagació del  perill  per  l’edifici  (tancament  de portes,
finestres, tall de subministraments).

 Actuar individualment de forma immediata en el cas que es trobi a la zona
d’emergència.

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

 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  escau,  redactar  un  informe  sobre  les  accions
desenvolupades.

Equip d’Intervenció
Tot el personal disponible de l'activitat

Tot el personal de l'activitat haurà de col·laborar i actuar en primera instància, sempre
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que es pugui  i  sense posar-se en perill,  utilitzant  els  mitjans i  coneixements que
tinguin (ús d’extintors, ús maquinària i tancament d’instal·lacions).

Per activitats extraordinàries organitzades per l'Ajuntament:

Activitat: Activitats extraordinàries municipals

Titular:
Persona designada per l’organització de l’activitat conforme el document

d'adhesió al PAU 
Substitut: Tècnics/ques de l'ajuntament responsables de l'activitat

Activitat: Altres activitats extraordinàries muinicipals  >150 persones

Titular:
Persona designada per l’organització de l’activitat conforme el document

d'adhesió al PAU 
Substitut: Tècnics/ques de l'ajuntament responsables de l'activitat
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3.3.4. Equip d’evacuació i confinament

L’Equip d’evacuació i confinament està format per tot el personal de l’Organització i la seva
missió  és  coordinar  i  facilitar  en  cas  d’emergència  l’evacuació  o  el  confinament  dels
assistents a l'activitat a un lloc segur.

En cas d’evacuació la prioritat màxima és treure el personal i els usuaris al seu càrrec, fins
el punt de reunió establert. També es faran càrrec d’aquell personal que pot ocupar un
espai dins de l’edifici i es trobin en el seu recorregut d’evacuació, malgrat que no pertanyin
a la seva “Àrea de Treball” (veure esquema d’evacuació).

Cap d’evacuació i confinament

Nom Persona 3 responsable o de contacte per a cada 
activitat

Càrrec Persona 4 responsable o de contacte per a cada 
activitat

Contacte
Funcions en situacions de normalitat

 Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans de prevenció, protecció i
actuació al centre.

 Conèixer els recorreguts d’evacuació, les zones de confinament i les sortides
d’emergència del centre.

Funcions en situacions d’emergència

 Contactar amb el CAC tan aviat rebi l’avís d’emergència.
 Informar-se de la magnitud i les característiques de la situació d’emergència.
 Fer  una  primera  avaluació  de  les  condicions  per  a  l’evacuació  i  el

confinament.
 Mantenir-se en contacte amb el CAC i el cap d’emergència.
 Establir les zones de seguretat.
 Coordinar les accions d’evacuació i/o confinament que porta a terme els

equips d’evacuació i confinament, d’acord amb la informació facilitada per
aquests.

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

 Informar el cap d’emergència de l’evolució de l’evacuació i/o el confinament
i comunicar-li  les possibles incidències (absència d’algun infant, dificultats
per a l’evacuació o el 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  el  confinament  (àrees
evacuades, nombre de persones que resten, etc.).

Per activitats extraordinàries organitzades per l'Ajuntament:

Activitat: Activitats extraordinàries municipals

Titular:
Persona designada per l’organització de l’activitat conforme el document

d'adhesió al PAU 
Substitut: Tècnics/ques de l'ajuntament responsables de l'activitat
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Activitat: Altres activitats extraordinàries municipals  >150 persones

Titular:
Persona designada per l’organització de l’activitat conforme el document

d'adhesió al PAU 
Substitut: Tècnics/ques de l'ajuntament responsables de l'activitat
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3.3.5. Equip primers auxilis

L’Equip de primers auxilis, és la persona o persones amb la funció de donar una primera
atenció a les persones afectades per l’emergència (possibles ferits, intoxicats, trauma, etc.)
i  que  disposa  de  la  titularitat  oficial  per  realitzar-ho.  Ha  de  valorar  la  situació  de  les
persones afectades per una emergència, siguin infants, visitants o personal del centre, i
d’assumir la direcció de l’equip de primers auxilis.

Responsable
Nom
Càrrec
Contacte

Funcions en situacions de normalitat
 Portar el telèfon mòbil actiu permanentment.
 Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans de prevenció, protecció i

actuació al centre.
 Conèixer els recorreguts d’evacuació, les zones de confinament i les sortides

d’emergència del centre.

Funcions en situacions d’emergència
 Contactar amb el CAC tan aviat rebi l’avís d’emergència, per si cal demanar

ajuda externa mitjançant el 1-1-2.
 Informar-se de la magnitud i les característiques de la situació d’emergència.
 Presentar-se al  lloc  de l’emergència per  fer  una primera avaluació de les

condicions del/s ferit/s o afectat/s per l’emergència.
 Mantenir-se en contacte amb el CAC i el cap d’emergència.
 Portar a terme i/o coordinar les accions de prestació dels primers auxilis als

afectats per l’emergència per part de l’equip de primers auxilis, d’acord amb
la informació facilitada per aquests.

 Prendre les decisions adients per determinar les mesures a prendre per a
l’estabilització dels ferits i/o l’establiment de prioritats en la seva atenció i
trasllat.

 Informar de l’estat i evolució dels afectats per l’emergència.
 Col·laborar en el trasllat i/o evacuació dels ferits i, en cas que arribin equips

d’emergència d’ajuda externa (ambulància, etc.), informar-los de l’estat dels
ferits i donar-los les indicacions adients.

Aquest rol es designaria si algun membre de l’organització tingués una formació sanitària
amb estudis de graduat en infermeria o persona formada en primers auxilis, en suport vital
bàsic o Assistència Sanitària Immediata (ASI).

Tanmateix,  si  l'activitat  extraordinària està obligada per legislació o bé té contractat  un
servei preventiu sanitari (p. ex. una Ambulància classe B o C) el personal sanitari poden
suplir aquest equip.
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3.4. Accions a realitzar (per cada risc)

En el present capítol es descriuran els protocols d’actuació previstos pel PAU per fer front a
qualsevol  emergència  que  es  pugui  donar  en  l'equipament.  Per  estructurar  aquesta
resposta se segueix la seqüència d’esdeveniments que impliquen qualsevol emergència.

Aquests esdeveniments seran:

 Detecció i alerta
 Comunicacions i alarma
 Intervenció i prestació de les primeres ajudes
 Evacuació
 Confinament
 Recepció d’ajudes externes
 Post emergència

En  tots  aquests  casos,  s’entén  que  l’Organització  haurà  suspès  (temporalment  o
definitivament)  l’activitat  i  n’informarà  a  tot  el  personal,  tant  els  de  l’interior  de
l'equipament com els que estan a l’exterior, per mitjà de telefonia i al públic assistent per
mitjà de l'equip de so establerts per l'activitat.

3.4.1 Detecció i alerta

L’alarma d’una  possible  situació  d’emergència  pot  provenir  de  l’exterior  de  l’activitat  o
centre o del propi centre de manera automàtica (detectors d’incendis, que no és el cas en
aquesta instal·lació ja que no en disposa) o bé de les mateixes persones que estan en el
equipament  o  activitat.  En  el  cas  general  per  a  les  activitats  extraordinàries,  objectes
d’aquest PAU, podem considerar les següents:

 Detecció  a  través  de  les  persones   com  poden  ser  el  personal  propi  de
l’equipament, personal de l’Organització,  públic assistent. Tothom té l’obligació
d’avisar al responsable de l’activitat de qualsevol incidència detectada.

 Avisos  exteriors  provinents  d’altres  activitats que  es  desenvolupen  en  la
instal·lació  i  són  apreciables  des  de  l’exterior  (transeünts,  veïns  habitatges
propers...).
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Si es detecta alguna possible incidència caldrà avisar al Responsable de l'equipament o de
l'Organització  de l'activitat  (Responsable  de l'activitat  o  altres  membres)   i  una vegada
verificada s’actuarà per minimitzar-la o reduir-la. La comunicació s’efectuarà verbalment
(directament  a  veu  o  utilitzant  algun  dispositiu  mòbil  de  telèfon),  seguint  el  següent
esquema:

3.4.2 Comunicació i alarma

La  detecció  d’una  possible  emergència  activarà  l’alarma  en  els  seus  diferents  nivells
d’emergència,  segons  la  classificació  de  l’anterior  apartat  1.2.  (Conat  o  Alerta  i
Emergència)

Els nivells d’alarma seran els següents:

Tipus d’emergència Nivell d’alarma
CONAT O ALERTA ALARMA RESTRINGIDA:

Implicarà l’alerta del  personal  de l’organització,  la  verificació
d’existència o no de l’emergència i la notificació preventiva de
l’alerta als equips d’emergències externs via 1-1-2.

EMERGÈNCIA ALARMA GENERAL:

Implicarà la difusió d’alarma a tota la instal·lació/activitat i la
notificació  de  l’emergència  als  Equips  d’Emergència  adients
propis o externs via 1-1-2.

Implica una evacuació parcial o total de l’activitat.

1. El  pas  d’un nivell  a  l’altre  el  determinarà el  Cap d’Emergència amb ajuda dels
serveis externs, un cop s’hagi avaluat la situació.

2. El  responsable  del  Centre  de  Control,  Alarma  i  Comunicacions (CAC)  serà
l’encarregat d’avisar a l’ajuda externa mitjançant el telèfon únic d’emergències 1-1-
2.
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La Direcció a través del CAC ho comunica
al 1-1-2

Qui detecta la incidència:
Treballadors de
l’equipament

Personal Organització
Públic

Es comunica a la Direcció
i es verifica la incidència 

Intervenció amb
personal de

l’equipament
establert a
l’activitat.
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La trucada al 1-1-2 haurà de notificar-li un mínim d’informació de la incidència o
emergència que estigui succeint a l’equipament:

 Nom i emplaçament de l’activitat.
 Descripció del sinistre i efectes.
 Mesures d’autoprotecció adoptades pel centre.
 Necessitat de mitjans: ambulància, bombers o policia.
 Tota aquella informació que pugui ser d’interès per a l’operador del 1-1-2 i

així poder-la transmetre als operatius que es desplacin.

Aquestes activacions i comunicacions s’han de realitzar de manera tranquil·la i pausada per
evitar situacions de pànic. 

3.4.3 Intervenció prestació de les primeres ajudes

En cas d’Emergència el grup d’intervenció actuarà segons la seva fitxa d’actuació segons la
tipologia d’emergència.

De caràcter general, en la intervenció, caldrà:

 Assegurar la zona de l’emergència i controlar els accessos i sortides.

 Actuar directament sobre el motiu de l’emergència (utilització d’extintors pel foc,
recerca de paquets sospitosos, etc.)

 Rescatar, allunyar i atendre a les persones afectades.

 Procedir a les accions encaminades a minimitzar els efectes de l’emergència als
ocupants  de  l’activitat  o  centre  i  prevenir  l’empitjorament  de  la  situació
(evacuació  del  centre,  confinament  dels  ocupants,  tall  de  subministraments
energètics, supervisió d’instal·lacions o d’equips amb risc, etc.).

 Mantenir informats a les persones responsables de l’emergència i al centre de
comunicacions  o  control  de  la  situació  existent  i  actuar  coordinadament  amb
aquest.

 Informar als visitants de la situació que s’ha produït i de les accions que han de
fer, etc.
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Si la incidència no pot ser controlada en un primer moment pels equips establerts de la
instal·lació, com de primera intervenció caldrà avisar immediatament al 1-1-2.

(*) aquests telèfons només s’utilitzarà com a segona possibilitat, prioritzant sempre com a
primer telèfon el 1-1-2

Una vegada arribin els  serveis  externs d’emergència,  el  personal  de l'equipament o de
l'Organització  i  el  personal  de  primera  intervenció  establert,  col·laboraran  en  tots  els
aspectes amb els equips d’emergència públics.

En cas de notificar algun tipus de missatge o ordre al personal de l'equipament i públic
assistent  es realitzarà a viva veu o utilitzant l'equip de so establert per l'activitat.

3.4.4 Evacuació 

L’evacuació consisteix en les accions encaminades a traslladar  a la població de les zones
de risc i ubicar-les en un lloc segur. 

Pot ser parcial o total: 

 L’evacuació parcial és quan afecta a un sector o zona de l’activitat i no afecten a
altres. 

 L’evacuació total quan afecta a la totalitat de l’activitat.

Situacions on cal evacuar:

 Consigna donada per les autoritats.

 Incendi de l’edifici.

Ajuntament de Guissona
Pàg. Núm. 23

Segons la tipologia d’emergència o risc:

BOMBERS:
Tel.  Emergències: 1-1-2
(*) Tel. Bombers Guissona: 
973 550 080
(*) Tel. Bombers Cervera: 
973 530 080 / 973 530 081

POLICIA: 
Vigilants Municipals: 973 552 065
Mossos d’Esquadra: 1-1-2
(*) Mossos d’Esquadra a Cervera: 973 457 785 

SEM: 1-1-2  / 061

Una vegada detectada i
verificada la incidència

Mentrestant, si no hi ha
risc per la persona,

s’actuarà per minimitzar
i controlar el risc fins
l’arribada de l’ajuda

externa
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 Amenaça de bomba.

 Qualsevol perill que pugui afectar a la integritat de les persones.

L’evacuació caldrà fer-se de manera ordenada fins a l’exterior al PUNT DE REUNIÓ establert
en aquest Pau (Document 1) seguint les ordres de l’equip d’evacuació i confinament, o bé
seguint les directrius dels equips externs d’emergència.

L’ordre d’evacuació, en funció de les limitacions de mobilitat de les persones i de la seva
localització amb respecte a les sortides d’emergència. En principi s’evacuarà, EN PRIMER
LLOC, els espais situats a la zona on s’hagi declarat l’emergència, i  POSTERIORMENT, les
altres zones. L’ordre de l’evacuació dels espais anirà del més proper a la sortida al més
allunyat.

De caràcter general, en l’evacuació, caldrà:

 Donar l’avís als ocupants de les instal·lacions.
 Deixar tot el que s’estigui fent, deixant els objectes personals i mai tornar enrere.
 Comprovar que no quedi ningú.
 Tancar les instal·lacions i d’obrir portes per tal de facilitar l’evacuació.
 Comprovar, en el punt de reunió, que s’hagi evacuat a tothom.
 Utilitzar les sortides habituals de l’edifici i si es disposa de les d’emergència. No

es consideren sortides aptes per l’evacuació les finestres, portes a patis interiors
o en zones de cul-de-sac, ascensors, etc.

 Si no es pot efectuar l’evacuació o si hi ha fum i no podeu sortir, confineu-vos, i
feu-vos veure per la finestra. Cobriu els orificis de ventilació i les escletxes per on
puguin entrar els fums amb draps molls.

 Si les autoritats, o els equips externs d’emergència ens diuen que ens hem de
traslladar, organitzarem els mitjans de transport fins al centre de recepció, que
ells  determinaran.  Nosaltres  farem  una  evacuació  ordenada  fins  al  punt  de
concentració que ens designin.

 Dirigir-se al punt de reunió exterior.

Punt de Reunió:  
Esplanada davant accés principal Pavelló Doble 

Ajuntament de Guissona
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3.4.5 Confinament

El confinament és l’acció de tancar-se en un local  per protegir-se de l’exterior.  Aquesta
acció comportarà obturar les obertures,  portes i  finestres i les entrades d’aire, després
d’haver aturat les instal·lacions de climatització i ventilació.

Es preveu quan hi hagi qualsevol tipus de risc, d’incidència o emergència  a l’exterior de
l'equipament o per indicació de les autoritats d’emergències i de protecció civil.

Situacions on cal confinar:

 Risc per a les persones que estiguin a la zona exterior.

 Incendi exterior.

 Risc en situacions meteorològiques, com pluja, tempesta elèctrica, ventades...

 Impossibilitat d’evacuar per culpa d’incendi interior.

De caràcter general, en el confinament, caldrà:

 Entrar a l’edifici si som a fora.
 Confinar-se en als espais més protegits i els espais que quedin més resguardats

de l'exterior.
 Tancar les portes i finestres i no permetre l’entrada d’aire exterior a l’interior.
 Si el lloc de confinament disposa de sistemes de ventilació, calefacció o altres

sistemes d’intercanvi d’aire, cal aturar-los.
 Si ens hem de traslladar a una zona de l’edifici més protegida, que no sigui el

nostre lloc, caldrà fer-ho de manera ordenada i sense presses.
 No sortirem de l’edifici fins que ens ho indiquin les autoritats o els equips externs

d’emergència.
 En cas de confinar-se a l’interior de l’edifici, per la impossibilitat de poder evacuar

per  culpa  d’algun  incendi  que  pugui  tallar  l’accessibilitat  fins  a  la  sortida,  el
personal quedarà confinat dins del seu espai de treball, amb les portes tancades,
a ser possible posar roba molla a les escletxes de la porta per evitar el pas del
fum i fer-se veure des de l’exterior, per les finestres.

En el Document 1 (1.1.2) s’avaluen les condicions de confinament per aquest equipament,
resultant les següents zones:

Tots els espais de l’equipament amb portes i la zona de públic.

Ajuntament de Guissona
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3.4.6 Recepció de les ajudes externes

En casos que l’emergència superi els recursos de l’activitat s’ha de procedir a alertar de
manera immediata als serveis d’emergència externs, que seran els encarregats de la gestió
de l’emergència una vegada arribin.

El  Centre  d’Alerta  i  de Comunicacions (CAC) avisarà als  equips d’emergència  externs a
través de trucada al 1-1-2, informant el punt de rebuda establert en el Document 1 (punt
1.3.) d’aquest PAU: 

Accés pel Camp de Futbol 7 

El CAC, una vegada realitzada la trucada al 1-1-2, haurà d’informar al director del PAU.

Una persona de l’entitat (o el Cap d'Emergències o persona en qui delegui si està ocupat),
ha d'anar a esperar o rebre els serveis d’ajuda externa, en el lloc especificat per telèfon
(Punt de Rebuda), per guiar els serveis d’emergència externs  d'emergència al lloc de la
incidència, facilitant-los els plànols de la instal·lació o qualsevol altra informació.

El responsable de l’entitat, directament o bé per mitjà del Cap de l’Emergència donarà tota
la informació possible als equips d’emergència extern:

 La situació actual dels danys.
 L’evolució del sinistre.
 Els punts o zones en l’activitat d’especial interès o de risc especial no afectades però

que poden estar en perill.
 El perills latents de la situació actual.
 L’existència de ferits i/o atrapats, si és el cas, i la seva ubicació.
 Qualsevol altre aspecte que permeti actuar preventivament als equips d’intervenció.

En tots els casos, el CAC serà el responsable d’obrir els accessos a la instal·lació, per tal
que els serveis d’emergència puguin entrar sense cap problema.

3.4.7 Post emergència

Quan es consideri que la situació està sota control, que no pot evolucionar a més i que el
risc de l’emergència s’ha eliminat, s’ha de comunicar la fi de l’emergència a les persones
involucrades.  Cal  fer  aquesta  comunicació  a  tot  el  personal  per  mitjà  dels  elements
establerts (a viva veu, telefonia mòbil o equip de so), i també cal comunicar-ho als mitjans
externs.

Per donar l’emergència com a finalitzada cal que els mitjans d’ajut extern hagin finalitzat la
seva actuació i donin per finalitzada l’emergència, que s’hagi eliminat la situació de risc
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d’emergència, que les persones ferides o afectades hagin rebut l’assistència adequada i
que s’hagi inspeccionat la zona afectada per confirmar tots aquests aspectes.

Un cop declarada la finalització de l’emergència, el personal de la instal·lació podrà tornar
als seus llocs habituals, si no hi ha riscos i les condicions de treball són les adequades. 

Així mateix, també poden decretar la suspensió total de l’activitat o si no hi ha hagut danys
materials  /  personals  o  si  no  hi  ha  perill  pel  personal,  reprendre  l’activitat,  amb  el
consentiment o consells dels equips d’emergència externs.

Pel que fa als sistemes d’autoprotecció cal prendre les mesures següents:

 Reemplaçar,  tant  aviat  com  sigui  possible,  els  equips  malmesos  per  altres  en
perfectes condicions d’ús de forma que es pugui restablir l’operativitat del sistema
amb la màxima rapidesa possible.

 Les vàlvules de tall s’han de revisar immediatament després de l’emergència, per
comprovar  que  es  troben  en  la  posició  adequada  de  funcionament,  a  més  de
comprovar que estan en condicions.

 Cal  reposar  tot  el  material  de  protecció  i  actuació  davant  les  emergències  que
s’hagi gastat, a més de comprovar el funcionament de la resta de material perquè
resti preparat per utilitzar-lo.

 També cal tenir present que, un cop finalitzada l’emergència, la persona definida
en el pla d’autoprotecció o cap d’emergència ha d’ordenar la investigació de les
causes  i  condicions  de  desenvolupament  de  l’emergència  a  fi  d’obtenir  el
coneixement  necessari  per  adoptar  mesures  preventives  i  correctores,  així
trametre  a  les  administracions  que  ho  requereixin  l’informe  corresponent  a
l’emergència. En el Document núm. 4 es fa referència a l’informe post emergència i
la investigació que calgui.
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3.4.8 Esquema resum d’actuació en cas d’emergència 

Ajuntament de Guissona
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Com sol·licitar l’ajuda externa a través del 112 

De manera tranquil·la i  calmada, procedirem a avisar l’ajuda externa per mitjà del 112,
seguint aquest guió, donant la màxima informació a temps real:

MODEL DE SOL·LICITUD  AJUDA EXTERNA AL 112 

Truquem des de GUISSONA des del PAVELLÓ PETIT situat al Rbla/ DELS SEGADORS, s/n
de  GUISSONA,  on  s'està  desenvolupant  l'activitat.......(nom  de  l'activitat  i  tipus
d'activitat)............

 Tenim  un  .  .  .  .  .  .  .  .(especificar  tipus  d’incident:  incendi,  accident  etc).
El/la . . . . . . . . . . (tipus d’incident: incendi, accident, etc) és a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . (especificar el lloc concret). . . . . . . . . . . . . . . (intentar explicar la gravetat,
per ex. “surt força fum”, “persona amb pèrdua de consciència”....)

 No tenim constància de ferits.

O bé: 

 Tenim . . . . . . . . ferits (núm.) 

 Estem evacuant i procedint el trasllat del públic al punt de reunió previst.

 Tenim un risc addicional degut a. . . . . . .(especificar quin és el risc, per exemple en
un incendi en un edifici proper, explosió al carrer, fuita de gas....)

 Sóc el/la. . . . . . . . (persona que truca) i truco des del telèfon...... 

 A  l’equipament  hi  ha  aproximadament  .......  (quantitat  aproximada)  persones
incloent-hi el personal i usuaris.

Ajuntament de Guissona
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Protocols d’actuació pels riscos interns de l’activitat

Accions a realitzar en cas d’emergència per incendi, explosió
Conat/Alerta Emergència 

CAC 

Un cop detectada l’emergència notificar-la al Cap de l’Emergència (CE)
Trucar al 112 

comunicant l’alerta.
Trucar al 112

comunicant l’emergència.
Trucar al Centre de Recepció d’Alarmes (CRA)
municipal: Vigilants Municipals (973 552 065)

Verificar l’avís d’incendi/explosió derivada a
incendi.

Enviar les notificacions a tots els components dels Equips d’Emergència (de l’equipament)

CE 

Avaluar la situació
Ordenar l’activació del CI,  EPI/EEC i EPA

Activar el nivell d’alarma restringida Activar el nivell d’alarma general
Ordenar l’evacuació

Rebre els equips d’ajuda externa i informar-los de
la situació.

Decretar conjuntament amb els serveis d’ajuda
externa el fi de l’emergència.

CI 

Contactar amb el CAC quan rebi l’avís d’alarma restringida o d’emergència
Personar-se al lloc de l’emergència i fer-ne una primera valoració

Tallar el subministrament dels serveis de gas i
electricitat.

Coordinar les actuacions dels EPI i les seves
accions amb l’ajuda externa

Col·laborar en les operacions d’evacuació

EPI i
EEC 

Notificar avís d’emergència al CAC
Rescatar, allunyar i atendre les persones afectades

Extingir el conat d’incendi sota les instruccions
del CI

Confinar la zona d’incendi, i per evitar la seva
propagació tancar totes les portes i finestres

Assegurar la zona d’emergència i controlar accessos i sortides
Informar/alertar el CI de l’evolució de l’incendi

(derivat o no d’explosió)
Desallotjar

Coordinar l’evacuació de l’edifici al punt de
trobada conduint els usuaris pels recorreguts

d’evacuació
Tancar les portes de confinament i les finestres
Revisar la zona evacuada per garantir que no

queda ningú
Realitzar el recompte de persones al punt de

trobada
Informar el Cap d’Emergència del resultat de

l’evacuació
EPA Notificar avís d’emergència al CAC

Atenció de les persones afectades Primera atenció de les persones afectades
mentre no arriba l’ajuda externa.

Mantenir-se en contacte amb el CAC i el Cap
d’Intervenció i informar de l’estat i evolució dels

afectats per l’emergència.
Establiment de prioritats en l’atenció i trasllat de

ferits.
Col·laborar en el trasllat i/o evacuació dels ferits i
en cas d’arribada d’Equips d’Emergència d’ajuda

externa (ambulància, etc.), i informar-los de
l’estat dels ferits i donar-los les indicacions

adients.
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Presa de dades dels ferits i temps de sortida i
d’arribada de les ambulàncies.
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Accions a realitzar en cas d’emergència per fuita o vessament
Conat/Alerta Emergència

CAC 

Un cop detectada l’emergència notificar-la al CE.
Trucar al 112 

comunicant l’alerta.
Trucar al 112 

comunicant l’emergència.
Trucar al Centre de Recepció d’Alarmes (CRA)
municipal: Vigilants Municipals (973 552 065)

Verificar l’avís de fuita o vessament
Comunicar als usuaris

Enviar les notificacions a tots els components dels Equips d’Emergència 
Contactar amb una empresa pel tractament d’aquesta tipologia de vessaments

CE 

Avaluar la situació
Ordenar l’activació del CI,  EPI/EEC i EPA

Activar el nivell d’alarma restringida Activar el nivell d’alarma general
Ordenar l’evacuació

Rebre els equips d’ajuda externa i informar-los
de la situació.

Decretar conjuntament amb els serveis
exteriors el fi de l’emergència.

CI 

Contactar amb el CAC quan rebi l’avís d’alarma restringida o d’emergència
Personar-se al lloc de l’emergència i fer-ne una primera valoració

Tallar el subministrament del servei que pateix la fuga, i si cal perquè el risc ho demana, tallar
altres subministraments.

Coordinar les actuacions dels EPI i les seves
accions amb l’ajuda externa

Informar/alertar el CAC de l’evolució de
l’incendi (derivat o no d’explosió)

Desallotjar

Col·laborar en les operacions d’evacuació

EPI i
EEC 

Notificar avís d’emergència al CAC
Rescatar, allunyar i atendre amb les persones afectades

Realitzar la intervenció sota la coordinació del CI
Informar/alertar el CI de l’evolució de la fuita Desallotjar la zona afectada

Revisar la zona evacuada per garantir que no
queda ningú

Informar el Cap d’Emergència del resultat de
l’evacuació

Ajuntament de Guissona
Pàg. Núm. 32
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Ajuntament de Guissona
Pàg. Núm. 33

Accions a realitzar en cas d’emergència per risc policial: Amenaça de bomba
Conat/Alerta Emergència

CAC Un cop detectada l’emergència notificar-la al CE.
Trucar al 112 

comunicant l’alerta.
Trucar al 112 

comunicant l’emergència.
Trucar al Centre de Recepció d’Alarmes (CRA)
municipal: Vigilants Municipals (973 552 065)

Trucar al Centre de Recepció d’Alarmes (CRA)
municipal: Vigilants Municipals (973 552 065)

Verificar l’avís de bomba
Enviar les notificacions a tots els components dels Equips d’Emergència

Comunicar
CE Avaluar la situació

Ordenar l’activació del CI,  EPI/EEC i EPA
Activar el nivell d’alarma restringida Activar el nivell d’alarma general

Ordenar l’evacuació
Rebre els equips d’ajuda externa i informar-los

de la situació.
Decretar conjuntament amb els serveis

exteriors el fi de l’emergència.
CI Contactar amb el CAC quan rebi l’avís d’alarma restringida o d’emergència

Personar-se al lloc de l’emergència i fer-ne una
primera valoració

Coordinar les actuacions dels EPI i les seves
accions amb l’ajuda externa

Informar/alertar el CAC de l’evolució de
l’incendi (derivat o no d’explosió)

Desallotjar

Col·laborar en les operacions d’evacuació
EPI i 
EEC 

Notificar avís d’emergència al CAC
Rescatar, allunyar i atendre les persones afectades

Assegurar la zona d’emergència i controlar accessos i sortides
Informar/alertar el CI de l’evolució de l’incendi

(derivat o no d’explosió)
Desallotjar

Coordinar l’evacuació de l’edifici al punt de
trobada conduint els usuaris pels recorreguts

d’evacuació
Tancar les portes de confinament i les finestres
Revisar la zona evacuada per garantir que no

queda ningú
Realitzar el recompte de persones al punt de

trobada
Informar el Cap d’Emergència del resultat de

l’evacuació
EPA Notificar avís d’emergència al CAC

Atenció de les persones afectades. Primera atenció de les persones afectades
mentre no arriba l’ajuda externa.

Mantenir-se en contacte amb el CAC i el Cap
d’Intervenció i informar de l’estat i evolució dels

afectats per l’emergència.
Establiment de prioritats en l’atenció i trasllat

de ferits.
Col·laborar en el trasllat i/o evacuació dels ferits

i en cas d’arribada d’Equips d’Emergència
d’ajuda externa (ambulància, etc.), i informar-los
de l’estat dels ferits i donar-los les indicacions

adients.
Presa de dades dels ferits i temps de sortida i

d’arribada de les ambulàncies.
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Ajuntament de Guissona
Pàg. Núm. 34

Accions a realitzar en cas d’emergència per risc policial: Sabotatge, robatoris
Conat/Alerta Emergència

CAC 

Un cop detectada l’emergència notificar-la al CE.
Trucar al 112 

comunicant l’alerta.
Trucar al 112 comunicant l’emergència.

Trucar al Centre de Recepció d’Alarmes (CRA)
municipal: Vigilants Municipals (973 552 065)

Trucar al Centre de Recepció d’Alarmes (CRA)
municipal: Vigilants Municipals (973 552 065)

Verificar l’avís de robatori / sabotatge
Enviar les notificacions a tots els components dels Equips d’Emergència

Comunicar

CE 

Avaluar la situació
Ordenar l’activació del CI,  EPI/EEC i EPA

Activar el nivell d’alarma restringida Activar el nivell d’alarma general o parcial
Ordenar l’evacuació general o parcial

Rebre els equips d’ajuda externa i informar-los
de la situació.

Decretar conjuntament amb els serveis
exteriors el fi de l’emergència.

CI 

Contactar amb el CAC quan rebi l’avís d’alarma restringida o d’emergència
Personar-se al lloc de l’emergència i fer-ne una

primera valoració
Coordinar les actuacions dels EPI i les seves

accions amb l’ajuda externa
Informar/alertar el CAC de l’evolució de l’alerta Desallotjar general o parcial

Col·laborar en les operacions d’evacuació

EPI i 
EEC 

Notificar avís d’emergència al CAC
Rescatar, allunyar i atendre les persones afectades

Assegurar la zona d’emergència i controlar accessos i sortides
Informar/alertar el CI de l’evolució de l’alerta Desallotjar

Coordinar l’evacuació de l’edifici al punt de
trobada conduint els usuaris pels recorreguts

d’evacuació
Tancar les portes de confinament i les finestres
Revisar la zona evacuada per garantir que no

queda ningú
Realitzar el recompte de persones al punt de

trobada
Informar el Cap d’Emergència del resultat de

l’evacuació

EPA 

Notificar avís d’emergència al CAC

Atenció de les persones afectades.
Primera atenció de les persones afectades

mentre no arriba l’ajuda externa.
Mantenir-se en contacte amb el CAC i el Cap

d’Intervenció i informar de l’estat i evolució dels
afectats per l’emergència.

Establiment de prioritats en l’atenció i trasllat
de ferits.

Col·laborar en el trasllat i/o evacuació dels ferits
i en cas d’arribada d’Equips d’Emergència

d’ajuda externa (ambulància, etc.), i informar-los
de l’estat dels ferits i donar-los les indicacions

adients.
Presa de dades dels ferits i temps de sortida i

d’arribada de les ambulàncies.
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Accions a realitzar en cas d’emergència per nevades
Conat/Alerta Emergència

CAC

Un cop informat de l’activació del PAM (per part de l’ajuntament) o del NEUCAT (per part de la
Generalitat), notificar-la al CE.

Vetllar per la comunicació permanent amb el CRA (Ajuntament) i estar pendent del canvi de nivell
d’alarma, d’alerta a emergència i al revés.

Enviar les notificacions a tots els components dels Equips d’Emergència.
Comunicar l’activació de l’emergència al CE per a que

prengui les mesures pertinents.

CE

Estar a l’expectativa de les informacions emeses des del CRA i trameses pel CRA (Ajuntament)
Ordenar les tasques de preparació previs a l’emergència.

Ordenar la comunicació als usuaris de
l’activació de l’emergència parcial.

Activar el nivell d’alarma general

Ordenar l’activació del CI,EPI/EEC i EPA Ordenar el confinament als EEC
Indicar a la persona responsable del CAC que adopti

accions previstes en cas de confinament.
Indicar les zones de confinament i la repartició dels

ocupants.
Rebre els equips d’ajuda externa i informar-los de la

situació.
Decretar conjuntament amb els serveis exteriors el fi

de l’emergència.

CI

Contactar amb el CAC quan rebi l’avís d’alarma restringida o d’emergència .
Comunicar amb el CE per rebre instruccions.

Coordinar i dirigir les tasques de
preparació prèvies a l’emergència

Coordinar els EPI a fi que adoptin les mesures per
minimitzar l’afectació de la instal·lació.

Quant ho determini el CE comunicar als
usuaris l’activació del conat/alerta

Coordinar les actuacions dels EPI i les seves accions
amb l’ajuda externa

Informar/alertar el CAC de l’evolució de
l’emergència pel que fa a l’afectació real

de la instal·lació.
Col·laborar en les operacions de confinament.

EPI i
EEC

Assegurar la zona d’emergència i controlar accessos i sortides
Realitzar l’aprovisionament de material i

elements per fer front a l’emergència:
-Acopi d’aigua potable per cas de

confinament prolongat. -Acopi de material
per neteja d’accessos, per ex. Sal, pales,

etc…

Portar a terme les mesures per minimitzar l’impacte de
l’emergència sobre la instal·lació: -Tirar sal als

accessos i voreres davant de l’edifici, que per altra
part hauran realitzat també Protecció Civil. -Retirar

permanentment la neu dels accessos.

Col·laborar en les operacions de confinament.
Quan ho determini el CE comunicar als

usuaris l’activació del conat/alerta.
Quan ho determini el CE comunicar l’emergència als

usuaris i l’ordre de confinament.
Realitzar el confinament dels usuaris.

Atendre i informar als usuaris.
Revisar les instal·lacions per garantir que no queda

ningú sense confinar.
Informar el Cap d’Emergència del resultat del

confinament
Rebre les ajudes externes d’urgències.

EPA Notificar avís d’emergència al CAC
Atenció de les persones afectades. Primera atenció de les persones afectades mentre no

arriba l’ajuda externa.
Mantenir-se en contacte amb el CAC i el Cap

d’Intervenció i informar de l’estat i evolució dels
afectats per l’emergència.

Establiment de prioritats en l’atenció  i trasllat de
ferits, persones amb hipotèrmia…

Ajuntament de Guissona
Pàg. Núm. 35
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Col·laborar en el trasllat i/o evacuació dels ferits i en
cas d’arribada d’Equips d’Emergència d’ajuda externa

(ambulància, etc.), i informar-los
Col·laborar en el trasllat i/o evacuació dels ferits i en

cas d’arribada d’Equips d’Emergència d’ajuda externa
(ambulància, etc.), i informar-los de l’estat dels ferits.

Presa de dades dels ferits i temps de sortida i
d’arribada de les ambulàncies.

Ajuntament de Guissona
Pàg. Núm. 36
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Ajuntament de Guissona
Pàg. Núm. 37

Accions a realitzar en cas d’emergència per terratrèmols
Conat/Alerta Emergència

CAC 

Un cop informat de l’activació del PAM (per part de l’ajuntament) o del SISMICAT (per part de la
Generalitat), notificar-la al CE.

Vetllar per la comunicació permanent amb el CRA (Ajuntament) i estar pendent del canvi de nivell
d’alarma, d’alerta a emergència i al revés.

Enviar les notificacions a tots els components dels Equips d’Emergència.
Si la detecció de l’emergència sorgeix de l’equipament, trucar al 112 comunicant l’emergència.

Comunicar l’activació de l’emergència al CE per a
que prengui les mesures pertinents.

CE 

Estar a l’expectativa de les informacions emeses des del CRA i trameses pel CRA
Ordenar les tasques de preparació previs a l’emergència.

Ordenar la comunicació als usuaris de l’activació
de l’emergència parcial.

Activar el nivell d’alarma general

Ordenar l’activació del CI,EPI/EEC i EPA Ordenar el confinament als EEC

Recollir informació dels danys detectats Indicar a la persona responsable del CAC que
adopti accions previstes en cas de confinament.

En cas que s’opti per l’evacuació, ordenar-la.
Rebre els equips d’ajuda externa i informar-los de

la situació.
Decretar conjuntament amb els serveis exteriors

el fi de l’emergència.

CI 

Contactar amb el CAC quan rebi l’avís d’alarma restringida o d’emergència .
Personar-se al lloc de l’emergència i fer-ne una primera valoració.

Comunicar amb el CE per rebre instruccions.
Tallar el subministrament dels serveis de gas, aigua i electricitat.

Quant ho determini el CE comunicar als usuaris
l’activació del conat/alerta

Informar/alertar el CAC de l’evolució de
l’emergència i dels danys soferts.

Coordinar les actuacions dels EPI i les seves
accions amb l’ajuda externa,  si és que cal.

Desallotjar
Col·laborar en les operacions d’evacuació.

EPI i 
EEC 

Assegurar la zona d’emergència i controlar accessos i sortides
Rescatar, allunyar i atendre les persones afectades.

Realitzar la intervenció sota la coordinació del CI
Informar/alertar el CI de l’evolució de la inspecció Desallotjar

Col·laborar en les operacions d’evacuació.
Coordinar l’evacuació de l’edifici al punt de

trobada conduint els usuaris pels recorreguts
d’evacuació.

Revisar la zona evacuada per garantir que no
queda ningú.

Realitzar el recompte de persones al punt de
trobada.

Informar el Cap d’Emergència del resultat de
l’evacuació.

EPA

Rebre les ajudes externes d’urgències.
Notificar avís d’emergència al CAC

Atenció de les persones afectades. Primera atenció de les persones afectades
mentre no arriba l’ajuda externa.

Mantenir-se en contacte amb el CAC i el Cap
d’Intervenció i informar de l’estat i evolució dels

afectats per l’emergència.
Establiment de prioritats en l’atenció  i trasllat de

ferits, …
Col·laborar en el trasllat i/o evacuació dels ferits i
en cas d’arribada d’Equips d’Emergència d’ajuda
externa (ambulància, etc.), i informar-los de l’estat

dels ferits i donar-los les indicacions adients.
Presa de dades dels ferits i temps de sortida i

d’arribada de les ambulàncies

 

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224


PLA D’AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 
MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE

Versió 2 Febrer de 2020
DOCUMENT 3: MANUAL D’ACTUACIÓ

Accions a realitzar en cas d’emergència per inundacions, vents forts i tempestes.

Conat/Alerta Emergència

CAC

Un cop informat de l’activació del PAM (per part de l’ajuntament) o del INUNCAT, del VENTCAT o
PROCICAT (per part de la Generalitat), notificar-la al CE.

Vetllar per la comunicació permanent amb el CRA (Ajuntament) i estar pendent del canvi de nivell
d’alarma, d’alerta a emergència i al revés.

Enviar les notificacions a tots els components dels Equips d’Emergència.
Comunicar l’activació de l’emergència al CE per

a que prengui les mesures pertinents.

CE

Estar a l’expectativa de les informacions emeses des del CRA i trameses pel CRA.
Ordenar les tasques de preparació previs a l’emergència, quan existeixin previsions

meteorològiques de risc i anular qualsevol activitat a l’aire lliure que pugui implicar un risc a causa
de la tempesta o el vent.

Ordenar la comunicació als usuaris de
l’activació de l’emergència parcial.

Activar el nivell d’alarma general

Ordenar l’activació del CI,EPI/EEC i EPA Ordenar el confinament als EEC
Indicar a la persona responsable del CAC que

adopti accions previstes en cas de confinament.
Indicar les zones de confinament i la repartició

dels ocupants.
Rebre els equips d’ajuda externa i informar-los

de la situació.
Decretar conjuntament amb els serveis

exteriors el fi de l’emergència.

CI

Contactar amb el CAC quan rebi l’avís d’alarma restringida o d’emergència .
Comunicar amb el CE per rebre instruccions.

Coordinar i dirigir les tasques de preparació
prèvies a l’emergència

Coordinar els EPI a fi que adoptin les mesures
per minimitzar l’afectació de la instal·lació.

Quant ho determini el CE comunicar als usuaris
l’activació del conat/alerta

Coordinar les actuacions dels EPI i les seves
accions amb l’ajuda externa

Informar/alertar el CAC de l’evolució de
l’emergència pel que fa a l’afectació real de la

instal·lació.
Col·laborar en les operacions de confinament.

EPI i
EEC

Assegurar la zona d’emergència i controlar accessos i sortides

Realitzar l’aprovisionament de material i
elements per fer front a l’emergència: -Aigua

potable i menjar per cas de confinament
prolongat.

Portar a terme les mesures per minimitzar
l’impacte de l’emergència sobre la instal·lació:

-Segellar portes i punts de possible entrada
d’aigua. Mantenir nets embornals i baixants.

-Retirar i/o assegurar els elements que es
podrien desprendre amb una forta ventada.

Col·laborar en les operacions de confinament.

Quan ho determini el CE comunicar als usuaris
l’activació del conat/alerta.

Quan ho determini el CE comunicar
l’emergència als usuaris i l’ordre de

confinament.
Realitzar el confinament dels usuaris.

Atendre i informar als usuaris.
Revisar les instal·lacions per garantir que no

queda ningú sense confinar.
Informar el Cap d’Emergència del resultat del

confinament

EPA

Notificar avís d’emergència al CAC

Atenció de les persones afectades.
Primera atenció de les persones afectades

mentre no arriba l’ajuda externa.
Mantenir-se en contacte amb el CAC i el Cap

d’Intervenció i informar de l’estat i evolució dels
afectats per l’emergència.

Establiment de prioritats en l’atenció  i trasllat
de ferits.

Ajuntament de Guissona
Pàg. Núm. 38
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Col·laborar en el trasllat i/o evacuació dels ferits
i en cas d’arribada d’Equips d’Emergència

d’ajuda externa (ambulància, etc.), i informar-los
de l’estat dels ferits i donar-los les indicacions

adients.
Presa de dades dels ferits i temps de sortida i

d’arribada de les ambulàncies

Ajuntament de Guissona
Pàg. Núm. 39
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3.5. Fitxes d’actuació

Les fitxes d’actuació seran les pautes a seguir per tot el personal actuant d’aquest 
PAU davant de qualsevol situació d’emergència.

Aquestes fitxes d’actuació estan desenvolupades a l’Annex 4 i són les següents:

NÚM. DE FITXA D’ACTUACIÓ
1 Director del PAU
2 Cap de l’emergència (CE)
3 Responsable de comunicacions (CAC)
4 Cap d’Intervenció (CI)
5 Equip de Primera Intervenció (EPI) i 
6 Equip d’Evacuació i Confinament (EEC)
7 Equip de Primers Auxilis (EPA)
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3.6. Integració en els plans d’àmbit superior 

A  igual  que  tots  els  PAU,  han  de  preveure  la  coordinació  amb  els  diferents  plans
d’emergència d’àmbit superior, tants els municipals (plans de protecció civil municipals i els
respectius manuals d’actuació per a cada risc que estigui afectat el municipi) com a nivell
autonòmic  amb els  plans  de  la  Generalitat  de  Catalunya  (PROCICAT,  INFOCAT,  NEUCAT,
SISMICAT, TRANSCAT, RADCAT, INUNCAT, VENTCAT...),  d’acord amb el que estableix la  Llei
4/1997, de protecció civil de Catalunya.

Els plans d’emergència d’àmbit superior que poden estar activats simultàniament al PAU, i
que poden afectar al municipi de Cervera són els següents:

PLANS TERRITORIALS PLANS ESPECIALS AFECTATS AL MUNICIPI
Pla de protecció civil de 
Catalunya (PROCICAT): riscos 
varis, concentració de 
persones, tempestes, riscos 
exteriors, manca 
subministrament elèctric...

Pla de protecció civil d’emergències per 
incendis forestals a Catalunya (INFOCAT)

Pla de protecció civil per a emergències 
aeronàutiques (AEROCAT)
Pla de protecció civil per a contaminació 
de les aigües marines (CAMCAT)
Pla de protecció civil per a risc 
d’inundacions a Catalunya (INUNCAT)
Pla de protecció civil per a risc de nevades
(NEUCAT)
Pla de protecció civil per a risc del sector 
químic (PLASEQCAT)
Pla de protecció civil per a risc radiològic 
(RADCAT)
Pla de protecció civil per accidents en el 
transport de mercaderies perilloses per 
carretera i ferrocarril a Catalunya 
(TRANSCAT)
Pla especial d’emergències sísmiques a 
Catalunya (SISMICAT)
Pla especial d’emergències risc de vent 
Catalunya (VENTCAT)

En groc s’indiquen aquelles que poden afectar potencialment a la instal·lació

Aquesta coordinació amb la integració amb els plans d’àmbit superior, es garanteix a través
de la comunicació durant l’emergència:

 Cal comunicar i informar el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència
1-1-2 Catalunya de l’accident o emergència que s’ha produït.

Ajuntament de Guissona
Pàg. Núm. 41

 

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224


PLA D’AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES 
MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE

Versió 2 Febrer de 2020
DOCUMENT 3: MANUAL D’ACTUACIÓ

La coordinació entre un pla interior d’una activitat (PAU) amb un pla d’àmbit superior es 
basa principalment en:

 Coordinació  a nivell  directiu:  es  refereix  a  la  coordinació  entre  la  direcció  del  PAU
(organització) i la direcció dels plans de protecció civil d’àmbit superior, mitjançant:

o Informar  correctament  i  concretament,  als  responsables  dels  grups
operatius d’emergència, de la situació que ha provocat l'incident i de les
conseqüències que pot provocar.

o Col·laboració amb els responsables dels grups operatius d’emergència del
sistema de protecció civil públic (Bombers, Mossos d’Esquadra, SEM...).

o Facilitar l’accés dels equips d’emergència a la zona d’afectació.

o Col·laboració amb les autoritats de protecció civil (a nivell municipal com a
nivell autonòmic) i d’emergències, tot recordant que la figura de l’alcalde és
la màxima autoritat en protecció civil a nivell municipal.

 Coordinació a nivell operatiu: es basa en el desenvolupament de les següents accions:

o Establiment dels protocols de notificació de l’emergència; com comunicar la
situació d’emergència a l’exterior de la zona d’afectació.

o Posada  en  comú  dels  mecanismes  de  col·laboració  de  l’organització  de
l’acte amb els plans i actuacions del sistema públic de protecció civil.

3.6.1. Coordinació a nivell directiu

La coordinació entre l’activitat contemplada del PAU i la direcció dels plans de protecció civil
d’àmbit superior s’establirà de la següent manera:

 Si  es  produeix  una  situació  d’emergència  contemplada  al  PAU,  la  persona  que
assumeix la funció de Cap de l’Emergència activarà el PAU, comunicant-lo el més aviat
possible a l’autoritat competent en matèria de protecció civil (a nivell municipal o a
nivell  autonòmic),  que  realitzarà  un  seguiment  de  les  actuacions  del  pla  per  a  la
coordinació, seguint un pla de trucades establert:

1) De caràcter general: una vegada s’ha sol·licitat l’ajuda als serveis d’ajuda
exterior trucant al 112, quan aquests arribin al centre o instal·lació i siguin
informats pel cap d’emergència o persona responsable, es fan càrrec de la
resolució de l’emergència.

2) A nivell municipal: trucada al Centre de Recepció d’Alarmes, en aquest
cas als Vigilants Municipals: 973 552 065
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3) A nivell autonòmic: En el cas que s’activi el Pla de protecció civil d’àmbit
local (Pla de Protecció Civil municipal (PAM)....), la direcció de l’emergència
correspon a  la  persona encarregada de la direcció del  pla,  generalment
l’alcalde, o, per delegació, als serveis municipals de Protecció Civil, assistits
pel Comitè Assessor. En aquest cas, ells, a més, seran els encarregats de
coordinar-se  amb  el  Centre  de  Coordinació  d’Emergències  de  Catalunya
(CECAT): 93 551 72 85.
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3.6.2. Coordinació a nivell operatiu

Protocols de notificació de l’emergència a l’exterior

En cas d’accident o emergència l’Organització haurà de comunicar-ho i informar-ho: 

1) De caràcter general: una vegada s’ha sol·licitat l’ajuda als serveis d’ajuda
exterior trucant al 112, quan aquests arribin al centre o instal·lació i siguin
informats pel cap d’emergència o persona responsable, es fan càrrec de la
resolució de l’emergència.

2) A nivell municipal: trucada al Centre de Recepció d’Alarmes, en aquest
cas a l’Ajuntament (973 556 035).
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Document 4. Implantació, manteniment i actualització

4.1. Responsabilitat, organització i planificació de les accions d’implantació

Tot pla d’emergència, han de garantir la Implantació i el Manteniment al llarg del temps.
Conforme  estableix  la  legislació  vigent,  tot  el  personal  que  integra  aquest  PAU
(organització)  estan  obligats  a  participar  i  col·laborar  en  la  implantació  del  Pla
d'Autoprotecció. Aquestes tasques són responsabilitat del Director d’aquest Pla.

Identificació del DIRECTOR DEL PAU
Nom i cognoms: Jaume Ars Bosch
Càrrec: Alcalde/ssa 
Correu electrònic: jaumears@guissona.cat 
Mòbil: 672 175 800 
Ajuntament: 973 550 005 
Adreça: Pl. Del Bisbe Benlloch, 1 (25210) (Ajuntament) 

Funcions:

El  director  del  PAU ha de vetllar  per la  planificació,  la  coordinació i  la  implantació pel
manteniment i  l’actualització  del  pla  a partir  de reunions periòdiques  amb la  resta  de
l’organització de l’activitat, les autoritats locals i els organismes públics de protecció civil i
emergències.

4.1.1 Planificació, programa i terminis d’accions de formació i divulgació

Per  garantir  aquests  aspectes,  el  Director  del  PAU  ha  de  promoure  la  celebració  de
reunions periòdiques. Es poden considerar tres tipus de reunions:

 Reunions  ordinàries:  es  recolliran  les  accions  d’implantació  realitzades,  la  seva
valoració  i  s’anotaran  les  accions  a  realitzar  en  un  futur,  els  seus  objectius  i  es
preveuran els  recursos  econòmics necessaris.  Es recomana com a mínim de dues
reunions  anuals.  A  grans  trets  es  poden  considerar  les  reunions  prèvies  a
l’organització  de  l’esdeveniment  amb  la  valoració  i  previsió  de  les  necessitats  de
seguretat  per  l’esdeveniment  i  la  reunió  de  valoració  final  una  vegada  finalitzat
l’esdeveniment.
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 Reunions extraordinàries: després de cada possible incident, accident o emergència,
es farà una reunió extraordinària on s’avaluaran les seves causes, el funcionament
dels mitjans d’autoprotecció i l’eficàcia de l’organització en aquests casos.

 Reunions post-exercici pràctic: és la reunió de valoració després d’un simulacre. En
aquesta reunió s’analitzaran i avaluaran les possibles deficiències detectades en el
simulacre i aspectes a millorar. 

4.1.2 Planificació, programa i terminis de simulacres

Un altre  dels  objectius  en  el  programa d’Implantació  del  PAU  és  programar,  realitzar  i
avaluar simulacres, a fi de validar el correcte funcionament del pla durant el seu període de
vigència. Realitzar simulacres i informar-ne als òrgans competents és una obligació de la
persona Responsable del PAU. Mínim un simulacre a l’any.

Els  simulacres  pretenen verificar  i  comprovar  les  accions  contingudes en  el  Document
núm. 3: Manual d’Actuació, per:

 L’eficàcia de l’organització de resposta davant d’una emergència.

 La capacitació del personal adscrit a l’organització de resposta.

 L’entrenament  de  tot  el  personal  de  l’activitat  en  la  resposta  davant  d’una
emergència.

 La suficiència i idoneïtat dels mitjans i recursos assignats.

 L’adequació dels procediments d’actuació.

El Responsable d’Implantació del PAU, prèviament a la realització de l’exercici o simulacre,
n’ha d’informar a les autoritats competents amb una antelació determinada depenent si es
mobilitzin o no recursos. 

Una tipologia de simulacre és l’anomenat simulacre de despatx. És un simulacre general o
parcial (en què poden participar els grups d’actuació del pla i la Direcció del pla), però no hi
ha  accions  reals  sinó  que  tot  se  simula  en  despatxos.  Els  participants  desenvolupen
diferents papers simulant estar implicats en l’emergència, prenen les decisions, duen a
terme les actuacions i estableixen les comunicacions que es farien en cas real.
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4.1.3 Programa d'implantació, formació i divulgació

4.1.3.1  Criteris per a la Implantació del PAU

El titular de l’establiment, haurà de donar validesa al Pla d’Autoprotecció mitjançant la seva
implantació, que comprèn:

 La divulgació del Pla pròpiament dit, donant una informació a tots els actuants de
l’organització sobre aquest PAU, llocs de risc, instal·lacions contra incendis i mitjans
d’evacuació, així com la informació dels equips constituïts i forma d’actuar.

 La formació i capacitació del personal.
 L’establiment de mecanismes d’informació al públic.
 La provisió dels mitjans i recursos necessària per l' aplicabilitat del pla.
 L’avaluació mitjançant simulacres, que permetin comprovar la seva eficàcia.
 Un programa de manteniment i de revisions periòdiques.

4.1.3.2  Programa de dotació i adequació de mitjans materials i recursos

Bàsicament es pot resumir en els següents aspectes:

 El manteniment de les instal·lacions de protecció.
 El manteniment de l'equipament d'emergència.
 El  manteniment  de  la  senyalització  de  seguretat  i  de  la  il·luminació

d'emergència.

Son els factors estratègics en les activitats per a incrementar la seguretat, i  incideix de
manera directa en l’autoprotecció de l’establiment o l’activitat.
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4.1.3.3  Programa  de  formació  i  informació  per  a  tot  el  personal  sobre  el  pla
d'autoprotecció

PROGRAMA DE FORMACIÓ I D’INFORMACIÓ
Dirigit a tot el personal de l’organització de l’esdeveniment

La  formació  mínima,  en  matèria  d'emergències  que  ha  de  disposar  tot  el  personal  de
l’organització de l’esdeveniment, per poder fer front a una situació d’emergència és:

SI ES DETECTA UN ACCIDENT:

 Com actuar i prestar assistència als ferits.
 Alertar a l'Equip de primers auxilis.
 Informar al Director del PAU.

SI ES DETECTA UN INCENDI:

 Donar l’alerta:
 Identificar-se.
 Detallar el lloc, naturalesa i abast de l'Emergència.
 Comprovació que es rep l’avís.

 Utilitzar immediatament l’extintor adequat.
 Indicar la situació del foc, al Cap d'Intervenció o a membres dels Equips d’Intervenció

propis.

SI CAL EVACUAR:

 Saber escoltar i atendre i acatar les indicacions de l’Equip d’Evacuació.
 Conèixer la importància de mantenir l’ordre en les evacuacions.
 Saber les actuacions a realitzar en cas d’evacuació davant la presència de fum i/o foc.
 Conèixer la importància d’assistir al punt de reunió.

En definitiva, el personal de l’activitat, haurà de ser coneixedor d’aquest PAU, de l’existència
d’uns equips i una estructura muntada per a plantar cara a les situacions d’emergència, que
haurà d’acatar i seguir les instruccions donades pels equips i estar preparat per a dur-los a
terme.

Ajuntament de Guissona
Pàg. Núm. 6

 

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224


PLA D’AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS 
EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ  11 DE 
SETEMBRE

Versió 2 Febrer de 2020

DOCUMENT 4. IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ

PROGRAMA DE FORMACIÓ I D’INFORMACIÓ
Detectar una l’EMERGÈNCIA

Qualsevol persona que detecti una EMERGÈNCIA ha de:

 AVISAR immediatament, al Cap de l’emergència o al Cap d'Intervenció sobre la situació
de l'Emergència i posar-se a la seva disposició.

 En cas d'incendi, AVISAR a la resta de companys de l’organització.

PROGRAMA DE FORMACIÓ I D’INFORMACIÓ
Normes Generals d’Actuació per a tot el personal

 Si s’observa qualsevol incident, comunicar-ho ràpidament al Director del PAU / Cap de
l’emergència i atendre les seves indicacions.

 Mantenir la calma i evitar el pànic, sortir sense córrer ni cridar.
 No entrar mai a la zona de perill afectada pel sinistre.
 No tornar mai cap enrere ni entretenir a recollir objectes personals.
 Ajudar en els desplaçaments als que necessiten atencions especials.
 Utilitzar sempre la via d’evacuació més ràpida i segura.
 Fer veure’s, en cas de no poder sortir del lloc on es troba.
 Seguir les instruccions del personal que s’encarregui de l’evacuació.

PROGRAMA DE FORMACIÓ I D’INFORMACIÓ
Normes Generals d’Evacuació per a tot el personal

 Mantenir la calma i evitar el pànic, sortir sense córrer ni cridar.
 No entrar mai a la zona de perill afectada pel sinistre.
 No tornar mai cap enrere ni entretenir a recollir objectes personals.
 Ajudar en els desplaçaments als que necessiten atencions especials.
 Utilitzar sempre la via d’evacuació més ràpida i segura.
 Fer-se veure, en cas de no poder sortir del lloc en què es troba.
 Seguir les instruccions del personal que s’encarregui de l’evacuació.

Ajuntament de Guissona
Pàg. Núm. 7

 

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224


PLA D’AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS 
EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ  11 DE 
SETEMBRE

Versió 2 Febrer de 2020

DOCUMENT 4. IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ

PROGRAMA DE FORMACIÓ I D’INFORMACIÓ
Reunir-se al punt  de reunió

En  cas  d’evacuació,  cal  adreçar-se  al  punt  de  reunió  per  defecte  seguint  els  recorreguts
d'evacuació i les instruccions del personal de l’organització.

Recordeu: En ser evacuat caldrà anar obligatòriament anar al Punt de reunió.

Caldrà romandre en el mateix fins la notificació de la dissolució.

PROGRAMA DE FORMACIÓ I D’INFORMACIÓ
Utilització d’extintors i  si es disposa de BIEs

Agents extintors i la seva adequació a les diferents classes de foc

*** Molt adequat  ** Adequat  * Acceptable

Ajuntament de Guissona
Pàg. Núm. 8

Agent extintor Classe de foc (UNE EN 2 : 1994)

A (sòlids) B (líquids) C (gasos) D (metalls)

Aigua polvoritzada *** *

Aigua a raig **

Pols BC (Convencional) *** **

Pols ABC (Polivalent) ** ** **

Pols espec. metalls **

Escuma física ** **

Anhídrid carbònic * **

 

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224


PLA D’AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS 
EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ  11 DE 
SETEMBRE

Versió 2 Febrer de 2020

DOCUMENT 4. IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ

Com utilitzar els extintors 

PROGRAMA DE FORMACIÓ I D’INFORMACIÓ
Com utilitzar els extintors

1er - Triar l’extintor adequat, en funció del tipus de foc a extingir:

 Foc classe A: Combustibles sòlids
 Foc Classe B: Combustibles líquids
 Foc Classe C: Combustibles gasosos
 Foc Classe D: Metalls

2on - Treure el precinte. Tot vigilant que no quedi la vàlvula de l’extintor per sota de la barbeta de
l’usuari. A vegades pot estar en mal estat i pot haver risc que la vàlvula surti projectada.

3er - Proveu-lo pressionant fins al fons la palanca. 

4rt - Dirigiu el raig a la base d'incendi.

5è – Descarregueu-lo en ziga-zaga.

6è – Poseu-vos a favor de l'aire (si s'actua a l'exterior).

7è - Deixeu lliure una sortida.

8è - Teniu disposat d’un altre per poder continuar.

Nota: En cas d'anhídrid carbònic (CO2), agafar la mànega pel mànec previst per a això

(l'agent extintor és expulsat a temperatures molt baixes) i podria provocar cremades a la mà.

Com utilitzar les BIEs (si es disposa)

Ajuntament de Guissona
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PROGRAMA DE FORMACIÓ I D’INFORMACIÓ
Com utilitzar les BIEs

1er – Obriu l’armari o trencar el vidre que protegeix amb precaució de no tallar-se.

2on - Desenrotlleu completament la mànega.

3er - Situeu la mànega sota l’aixella i les mans sobre la mànega. Una mà ha de situar-se sobre la
llança per obrir-la.

4rt – Prepareu-vos per la reacció provocada a la sortida de l’aigua, ja que l’aigua pot sortir amb
una pressió elevada.

5è - Obriu la clau de pas de l’armari.

6è - Obriu la llança i ruixar aigua fins la base del foc.

PROGRAMA DE FORMACIÓ I D’INFORMACIÓ
Autoprotecció en actes de pública concurrència: ACTUACIONS MUSICALS A L’AIRE LLIURE

La gran concentració de persones prevista per a aquests tipus d’actes i la llarga duració dels
mateixos, fan que sigui necessari adoptar una sèrie de mesures preventives.

Així, s’ha de procurar no obstaculitzar les sortides d’evacuació a on estiguin ubicats els vehicles
d’emergència (ambulàncies, bombers..), evitant l’aparcament de motos i cotxes en la trajectòria
de sortida dels citats vehicles dels carrers adjacents.

No  sobrepassar  les  reixes  de  seguretat  situades  en  primera  línia  d’espectadors,  davant
l’escenari, a fi d’evitar pressions sobre l’escenari del mateix.

També  és  important  tenir  en  compte,  que  els  elements  de  mobiliari  urbà,  com  fanals  o
marquesines,  no són calculats per  suportar  el  pes de persones,  doncs s’ha  d’evitar  pujar-hi
damunt d’ells degut al risc d’accident que suposa, tant per les persones que hi accedeixin com
per les que hi romanes a sota.

PROGRAMA DE FORMACIÓ I D’INFORMACIÓ
Autoprotecció en actes de pública concurrència: AGLOMERACIÓ DE PERSONES

Ajuntament de Guissona
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Els espectacles de gran concurrència pública, poden suposar un risc per la multitud de persones
que en ells es concentren, i un possible incident pot generar conseqüències imprevisibles.

Per això, en aquests tipus d’espectacles, és convenient cuidar els comportaments i extremar les
mesures de prevenció. Això ajudarà a augmentar la seva seguretat i la dels altres.

Així,  com a mesura  de prevenció,  és  important  adoptar  una sèrie  de pautes,  tals  com  tenir
localitzats els punts de sortida, y en particular, les sortides d’emergència i no aturar-se en portes
i passadissos d’accés a les localitats per evitar col·lapsar el tràfic.

A més és necessari, evitar situar-se en baranes primes o altres llocs que puguin ser perillosos per
risc d’allau humana o que podria presentar un risc pel públic assistent.  

En tota situació de risc, una actuació serena i organitzada augmenta la seguretat.  

Si es produeixen actes violents, recordi que és convenient no  mostrar signes de incitació a la
violència. Així mateix, si aquesta situació arribés a produir-se, la solució més pràctica és avisar als
responsables d’ordre més pròxims.

Davant qualsevol emergència, segueixi en tot moment les indicacions que proposi les autoritats i
els  serveis  d’ordre.  En aquests  casos,  les  majors desgràcies  solen ocórrer  pel  desordre  i  la
precipitació. 

PROGRAMA DE FORMACIÓ I D’INFORMACIÓ
Autoprotecció en actes de pública concurrència: ACTUACIONS EN CAS D’EMERGÈNCIA

 Si detecteu qualsevol incidència aviseu algun membre de l’organització que ells sabran com
actuar i a qui avisar.

 En tota situació de risc,  una actuació serena i organitzada augmenta la seguretat.  Deixeu
espai per a que els serveis d’emergència puguin actuar correctament.

 Cuideu els comportaments i extremar les mesures de prevenció. Això ajudarà a augmentar la
seva seguretat i la dels altres.  Allunyeu-vos del lloc d’emergència i dirigiu-vos en lloc segur
seguint les rutes d’evacuació que us marquin els serveis d’emergència.

 Una emergència no és un espectacle públic, per tant, el mobiliari urbà (jardineres, bancs,
fanals...)  no  són  un  entarimat   per  observar  el  que està  passant,  ja  que  no  han estat
calculats per suportar el pes de les persones, per tant eviteu pujar-hi damunt d’ells degut al
risc que poden suposar.  

 Si es produeixen actes violents, no mostreu signes de incitació a la violència. Així mateix, si
aquesta situació arribés a produir-se,  la  solució més pràctica és  avisar  als responsables
d’ordre més pròxims.

 En cas d’aglomeració, no empenyeu.

Ajuntament de Guissona
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 Guardeu una distància de seguretat i  no  obstaculitzeu el  pas dels vehicles dels serveis
públics d’emergències si aquests han d’entrar a la zona d’afectació.

 En cas de que els serveis públics d’emergència hagin d’acordonar la zona afectada, haureu
d’abandonar  l’espai  acordonat  i  dirigir-vos  fora  de  la  zona  acordonada,  d’una  manera
tranquil·la i atenent les instruccions dels serveis públics.

 Davant  qualsevol  emergència,  seguiu  en  tot  moment  les  indicacions  que  proposin  les
autoritats i els serveis d’emergències públics. En aquests casos, les majors desgràcies solen
ocórrer pel desordre i la precipitació.

 Si es produeixen ferits, no els moguis si no tens coneixements de primers auxilis, llevat que
el lloc on es trobi no sigui segur.

 Col·laboreu amb les persones discapacitades que ho necessitin.

 Mantingueu sempre la calma.

 En tots els casos seguiu les instruccions de l’organització i de les autoritats. 

PROGRAMA DE FORMACIÓ I D’INFORMACIÓ
Programa de Formació

Els equips d’emergència constitueixen el conjunt de persones especialment formades,
entrenades  i  organitzades  per  a  la  prevenció  i  actuació  en  accidents  dins  l’àmbit
d’aquesta activitat i que són part de l’organització.

La missió fonamental de prevenció d’aquests membres que actuen en el PAU és prendre
les  precaucions  útils  per  impedir  que  es  trobin  reunides  les  condicions  que  puguin
originar un accident.

Per això, cada un dels components dels actuants d’aquest PAU i de l’organització haurà
de:

 Estar informats dels riscos interiors i exteriors que poden afectar a l’activitat.
 Assenyalar les anomalies que es detectin i verificar que han estat esmenades.
 Conèixer l’existència i ús dels mitjans materials de què es disposa.
 Fer-se càrrec del manteniment dels esmentats mitjans.

Ajuntament de Guissona
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 Estar  capacitat  per  suprimir  sense  demora  les  causes  que  puguin  provocar
qualsevol anomalia:

 Mitjançant  acció  directa  i  ràpida  (tallar  el  corrent  elèctric  localment,
tancar la clau de pas del gas, aïllar les matèries inflamables, etc.)

 Mitjançant una acció indirecta, donant l'alerta a les persones designades
en el PAU.

 Saber què fer en cas d’incidència.
 Si es té coneixement prestar els primers auxilis a les persones accidentades.
 Coordinar amb els membres d'altres equips per anul·lar els efectes dels accidents o

reduir-los al mínim.

Perquè els equips estiguin capacitats per a desenvolupar aquestes tasques, és necessari que
disposin de documentació apropiada, capacitació, mitjans i hagin estat degudament formats en
les tasques que haurien de desenvolupar.

La formació és una eina essencial en la gestió de l’autoprotecció. Com objectius bàsics ha de dirigir-
se cap al foment de la capacitació, entesa com la integració de tres aspectes:

 Formació (F)
 Ensinistrament (E) 
 Entrenament (EN)

De forma particular es dirigeix  als integrants en l’organització de l’emergència dissenyada en el
nivell operatiu.

Formació del personal dels equips:

(F) Formació bàsica sobre la planificació de les emergències.

(F) Prevenció de riscos.

(A) Actuacions elementals davant els riscos comuns, ús dels mitjans d’extinció i actuacions en
els supòsits d’emergència.

(E) Realització de pràctiques i simulacres d’entrenament.

Formació del personal de control (Cap d’Equips i Cap d’Emergències):

(F) Formació sobre la planificació de les emergències.

(F) Formació sobre coordinació i direcció d’equips en emergències.

(A) Ensinistrament sobre gestió de comunicacions en emergències.
(E) Realització de pràctiques i simulacres d’entrenament.

La formació (Criteris F, A i  E) es planificarà anualment,  quedant recollida en el  Programa Anual
d'Activitats.
4.1.3.4 Programa d'exercicis i simulacres 
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Un altre  dels  objectius  en  el  programa d’Implantació  del  PAU  és  programar,  realitzar  i
avaluar simulacres, a fi de validar el correcte funcionament del pla durant el seu període de
vigència. Realitzar simulacres i informar-ne als òrgans competents és una obligació de la
persona Responsable del PAU. Mínim un simulacre a l’any.

Objectius

Els  simulacres  pretenen verificar  i  comprovar  les accions  contingudes en el  Document
núm. 3: Manual d’Actuació, per:

 L’eficàcia de l’organització de resposta davant d’una emergència.
 La capacitació del personal adscrit a l’organització de resposta.
 L’entrenament  de  tot  el  personal  de  l’activitat  en  la  resposta  davant

d’una emergència.
 La suficiència i idoneïtat dels mitjans i recursos assignats.
 L’adequació dels procediments d’actuació.

El Responsable d’Implantació del PAU, prèviament a la realització de l’exercici o simulacre,
n’ha d’informar a les autoritats competents amb una antelació determinada depenent si es
mobilitzin o no recursos. En cas que impliqui la mobilització de mitjans, caldrà realitzar la
comunicació prèvia a l’òrgan competent, a través del registre electrònic HERMES, amb una
antelació mínima, segons els següents criteris:

Mobilització de mitjans Antelació de la comunicació

Mitjans propis i trucades emergències externes 10 dies hàbils
Mitjans exteriors municipals 1 mes
Mitjans exteriors de la Generalitat 4 mesos

Planificació dels simulacres

Ajuntament de Guissona
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Per aquesta tipologia d’activitats es recomana fer la planificació de simulacres mínim 1
mes abans d’antelació al desenvolupament de l’activitat

Tipus de simulacre Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des

Incidències vàries: conat d’incendi, 
accident..

1
2

Evacuació 1
2

De trucades 1
2

1. Mostra de dansa.
2. Concerts i celebracions d'entitats en vigílies de festes assenyalades.    

Fitxes de preparació del simulacre

Ajuntament de Guissona
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PREPARACIÓ DEL SIMULACRE

1.- TIPUS D’EMERGÈNCIA SUPOSADA

SIMULACRE D’INCENDI SIMULACRE D’EVACUACIÓ

SIMULACRE D’ATEMPTAT TERRORISTA

MOVIMENT SÍSMIC INUNDACIONS

ALTRES ....................................

2.- LOCALITZADA  A:

PISTA

SALA DE CALDERES

ESCENARI

ALTRES….

3.- DETECTADA PER:

PERSONAL PROPI

PERSONAL EXTERN

PERSONAL D’ALTRES SERVEIS 

PÚBLIC

PERSONAL DE SEGURETAT

ALTRES....

4.- ALARMA

RESTRINGIDA GENERAL

5.- EQUIPS A INTERVENIR

EQUIPS DE PRIMERA INTERVENCIÓ  EQUIPS DE PRIMERS
AUXILIS

EQUIP D’ALARMA 

EQUIP D’EVACUACIÓ

DIRECTOR DE L’EMERGÈNCIA

RESPONSABLE DEL PAU

6.- AJUDES EXTERIORS

SENSE AJUDA EXTERIOR

ES RECORRA ALS BOMBERS

ES RECORRA A MOSSOS D’ESQUADRA

ES RECORRA  ALS SERVEIS SANITARIS

7.- EVACUACIÓ A EFECTUAR

SENSE EVACUACIÓ 

EVACUACIÓ TOTAL

EVACUACIÓ PARCIAL

8.- DATA I HORA PREVIST PEL SIMULACRE

DESCRIPCIÓ SIMULACRE 
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Descripció del simulacre a realitzar

Objectius proposats

RESUM DE L’ACCIÓ

Ajuntament de Guissona
Pàg. Núm. 17

 

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224


PLA D’AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS 
EXTRAORDINÀRIES MUNICIPALS DEL PAVELLÓ  11 DE 
SETEMBRE

Versió 2 Febrer de 2020

DOCUMENT 4. IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ

ACCIÓ PERSONAL QUE INTERVÉ TEMPS

Detecció del sinistre

Alerta

Comprovació

Avis al Cap d’intervenció

Equip d’intervenció

Avis al director del Pla d’actuació

Avís serveis externs

Alarma general

Lluita contra el foc

Evacuació

Control personal en el punt de reunió

Final de l’emergència

Reunió grups de control

INFORME FINAL DEL SIMULACRE

PROPOSTES DE MILLORA

Signat: a Guissona , __ - __ - 2____

4.1.3.5 Programa    de manteniment de les instal·lacions
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El programa de manteniment de les instal·lacions i equipaments té la següent finalitat:

 Garantir  que  els  mitjans  disponibles  per  l’autoprotecció  funcionen  o  estan  preparats  per
funcionar correctament (revisions periòdiques dels extintors, enllumenat d’emergència o altres
equipaments).

 Garantir el bon estat d’aquelles instal·lacions i equipaments que comporten, per si mateixos,
un risc (tan la instal·lació i quadres elèctrics del propi establiment com d’aquells que s’hagin
d’incorporar per a l’activitat del concert...) 

 Garantir la vigilància o tancaments en tots aquells espais d’accés restringit per al públic en
general i en especial als infants i que poden suposar un risc per aquests. (a les zones on hi
han els quadres elèctrics...)

 Garantir  el  manteniment  el  bon  estat  de  l’espai  per  a  poder  realitzar  l’activitat  amb
tranquil·litat (bon estat de conservació per evitar caigudes, accessos lliures i nets de qualsevol
obstacle...)

 Garantir  que  els  elements  no  fitxats  estiguin  fora  de  l’abast  de  qualsevol  persona  no
autoritzada i així evitar riscos.

 Altres....

La garantia d’aquest manteniment serà la revisió periòdica realitzada per personal competent, com
poden ser les empreses instal·ladores contractades per l’organització, les empreses contractades
per  l’ajuntament  per  a  tasques  de  manteniment  de  la  instal·lació,  com  del  personal  autoritzat
municipal de manteniment.
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4.2. Actualització i revisió del Pla

L’actualització del PAU té per objecte garantir en tot moment el PAU s’adequa a les actuals
característiques  de  l’esdeveniment  o  activitat  incorporant  totes  aquells  inputs  en  que
s’hagin produït variacions.

Són variacions que no impliquen cap concepte diferent dels previstos en el PAU. Poden ser
canvis  de  números  de  telèfon,  canvi  d’algun  dels  actuants,  petites  ampliacions  o
modificacions del PAU.

Per contra, la revisió implica una modificació substancial del PAU o bé, 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.

Són  modificacions  substancials  quan  impliquen  canviar  conceptes  dels  que  estaven
previstos en el PAU fins al moment, com canvis de riscos afectats, canvi de procediments,
canvis en l’organització de l’esdeveniment.

Pla d’Autoprotecció (PAU)
Estat actual Periodicitat Propera

Data de l’ultima actualització:
Febrer de 2020

Anual
o

per variació de dades

Data de la propera 
actualització:
Febrer de 2021

Data de l’ultima revisió:
Febrer de 2020

Cada 4 anys 
o 

per modificació
substancial

Data de la propera revisió:
Febrer de 2024
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Annex I. Directori de comunicacions

TELÈFONS D’EMERGÈNCIES D’AJUDA EXTERNA

Ajuntament de Guissona
Pàg. Núm. 3

SERVEIS PÚBLICS D’EMERGÈNCIA
Emergències (24h) 112
Bombers Generalitat de Catalunya 112
Parc de Bombers de Guissona 973 550 080
Parc de Bombers de Cervera 973 530 080 / 973 530 081
Control Central de Lleida 973 030 100
Mossos d’Esquadra (ME) 112
Comissaria de ME de Cervera 973 457 785
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) 112 / 061

INSTITUCIONS
Ajuntament de Guissona 973 550 005
Centre de Recepció d’Alarmes Municipal  - Vigilants 
Municipals 

973 552 065

CECAT 93 551 72 85 
CENTRES SANITARIS PROPERS

CAP de Guissona – Edifici de la Fundació 973 551 200
CAP de Cervera 973 531 048

973 532 529
Hospital General d’Igualada 93 807 55 00

93 807 55 77 (Urgències)
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida 973 705 200

973 705 322 (Urgències)
Hospital Universitari Santa Maria 973 727 222
Sanitat Respon! (CatSalut) 061
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TELÈFONS PERSONAL ADSCRIT A AQUEST PAU

Rol dins del PAU Telèfons de contacte
Responsable/Director del PAU:
Alcalde/ssa Jaume Ars Bosch

Ajuntament: 973 550 005
Mòbil: 672 175 800

Cap de l'emergència

Responsable – de caràcter general 
Ramon Gual: 602 222 192

Responsable – activitats extraordinàries 
Agnès Pla Ribalta: 637 522 856

Responsable – activitats ordinàries (esportives) 
Ramon Codina Masons: 670 352 143

Cap d'Intervenció

Activitats extraordinàries NO municipals
1 persona responsable de l’activitat extraordinària

Aquesta persona es designarà mínim un mes abans
de  la  celebració  de  l’activitat  extraordinària  de
manera  consensuada  entre  el  Director  del  PAU  i
l’associació  responsable  de  l’activitat  i  segons  el
Document d'Adhesió al PAU.

Activitats extraordinàries MUNICIPALS 
Magí Grasset: 660 816 647

Equip d'evacuació i confinament

Activitats extraordinàries NO municipals
1 persona responsable de l’activitat extraordinària

Aquesta persona es designarà mínim un mes abans
de  la  celebració  de  l’activitat  extraordinària  de
manera  consensuada  entre  el  Director  del  PAU  i
l’associació  responsable  de  l’activitat  i  segons  el
Document d'Adhesió al PAU.

Activitats extraordinàries MUNICIPALS 
 1. Claustre Oliveres: 654 626 896

2. Aida Santesmasses: 663 843 064

Responsable  centre  de  control,  alarma  i
comunicacions:

Activitats extraordinàries NO municipals
1 persona responsable de l’activitat extraordinària

Aquesta persona es designarà mínim un mes abans
de  la  celebració  de  l’activitat  extraordinària  de
manera  consensuada  entre  el  Director  del  PAU  i
l’associació  responsable  de  l’activitat  i  segons  el
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Document d'Adhesió al PAU.

Activitats extraordinàries MUNICIPALS 
1. Aida Santesmasses: 663 843 064
 2. Claustre Oliveres: 654 626 896

Equip de Primers Auxilis (EPA)

Aquest  rol  es  designaria  si  algun  membre  de
l’organització  tingués  una  formació  sanitària  amb
estudis de graduat en infermeria o persona formada
en  primers  auxilis,  en  suport  vital  bàsic  o
Assistència Sanitària Immediata (ASI).

Tanmateix, si l'activitat extraordinària està obligada
per legislació o bé té contractat un servei preventiu
sanitari  (p.  ex.  una  Ambulància  classe  B  o  C)  el
personal sanitari poden suplir aquest equip.

 Serveis municipals
Cap de la Brigada

Municipal 
642 154 853 
Emilio Caparrós

TELÈFONS DE LES EMPRESES DE SERVEIS I MANTENIMENT

Serveis de manteniment propis de la instal·lació

Treballador municipal Pavelló Ramon Gual
602 222 192 - Mòbil

973 551 247 – Pavelló

Manteniment General: Serveis Municipals
973 556 035 

Emilio Caparrós 
Cap Brigada

Manteniment Instal·lació Elèctrica: Instal·lacions Àngel Massanes
973 552 033 
639 613 842 

Manteniment Instal·lació ACS / AFS: Instal·lacions Àngel Massanes
973 552 033 
639 613 842 

Manteniment  instal·lació  protecció
contra incendis:

Servi Seguridad
653 933 506 
973 212 710

Empreses de Serveis

Companyia Elèctrica: FECSA / ENDESA
Atenció al client: 

800 760 333
Avaries: 

800 760 706
Companyia d’Aigües: SOREA 900 304 070
Companyies Telefòniques:

BONÀREA TELECOM 

BonÀrea Telecom 
900 899 030 

Enginyeria
973 551 130

TELEFONICA/MOVISTAR
Assistència tècnica: 

1002
Atenció al client: 

1004

Ajuntament de Guissona
Pàg. Núm. 5

 

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224


PLA D’AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE

Versió 2 Febrer de 2020
ANNEXOS

Assessor personal:
1489

Companyies de gas: NEDGIA CATALUNYA

Emergències:
900 750 750 
Atenció Client:
900 100 251

Ajuntament de Guissona
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Annex II. Formularis  per a la gestió de les emergències

MODEL DE SOL·LICITUD  AJUDA EXTERNA  AL 112 

Truquem des de  GUISSONA, des de el  PAVELLÓ PETIT situat a la  RAMBLA SEGADORS
s/n , on s'està desenvolupant......(nom de l'activitat)........

 Tenim  un  .  .  .  .  .  .  .  .(especificar  tipus  d’incident:  incendi,  accident  etc).
El/la . . . . . . . . . . (tipus d’incident: incendi, accident, etc) és a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . (especificar el lloc concret). . . . . . . . . . . . . . . (intentar explicar la gravetat,
per ex. “surt força fum”, “persona amb pèrdua de consciència”....)

 No tenim constància de ferits.

O bé: 

 Tenim . . . . . . . . ferits (núm.) 

 Estem evacuant i procedint el trasllat del públic al punt de reunió previst.

 Tenim un risc addicional degut a. . . . . . .(especificar quin és el risc, per exemple en
un incendi en un edifici proper, explosió al carrer, fuita de gas....)

 Sóc el/la. . . . . . . . (persona que truca) i truco des del telèfon...... 

 A  L’EQUIPAMENT  hi  ha  aproximadament  .......  (quantitat  aproximada)  persones
incloent-hi el personal i usuaris.

Ajuntament de Guissona
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Annex III. Qüestionaris per la determinació del nivell de deficiència en
els  escenaris  accidentals  proposats  :  Locals  i  zones  de  risc
especials

Incendi localitzat en la Sala de la Caldera
SÍ NO

Descripció: Espai de 33,83 m² . 
Agents materials
La  maquinària  compleix   la
normativa existent (està al dia de
revisions)?

X

S’hi  emmagatzema  alguna
substància de risc?

X

La zona ofereix un aspecte net i
ordenat?

X

Mesures de prevenció
Les  característiques  de  la
instal·lació  elèctrica  s’ajusten als
requisits del local?

X

Existeix garantia que l’incendi no
es propagarà a altres edificacions
de la instal·lació o a l’exterior de
la instal·lació)

X Porta RF 

El  material  emmagatzemat  està
correctament emmagatzemat i es
gestionen correctament?

- - No s’hi emmagatzema res.

Mitjans de protecció

Existeixen extintors de pols? X

Existeixen extintors de CO2? X
Són fàcilment accessibles X
Estan correctament senyalitzats X
Evacuació 
Existeixen  recorreguts
d’evacuació inferiors a 25 m.?

X

Els recorreguts d’evacuació estan
lliures d’obstacles?

X

Existeixen rètols de senyalització i
enllumenat d’emergència?

X

Ajuntament de Guissona
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Incendi localitzat en el Magatzem Material 
SÍ NO

Descripció: Espai de 33,7 m².
Agents materials
La  maquinària  compleix   la
normativa existent (està al dia de
revisions)?

- -

S’hi  emmagatzema  alguna
substància de risc?

X

La zona ofereix un aspecte net i
ordenat?

X

Mesures de prevenció
Les  característiques  de  la
instal·lació elèctrica s’ajusten als
requisits del local?

X

Existeix garantia que l’incendi no
es propagarà a altres edificacions
de la instal·lació o a l’exterior de
la instal·lació)

X

El  material  emmagatzemat  està
correctament emmagatzemat i es
gestionen correctament?

X

Mitjans de protecció

Existeixen extintors de pols? X

Existeixen extintors de CO2? X
Existeixen BIEs X
Són fàcilment accessibles X -
Estan correctament senyalitzats X -
Evacuació 
Existeixen  recorreguts
d’evacuació inferiors a 25 m.?

X

Els recorreguts d’evacuació estan
lliures d’obstacles?

X

Existeixen rètols de senyalització i
enllumenat d’emergència?

X

Ajuntament de Guissona
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Incendi localitzat en la sala del quadre general elèctric  - Consergeria
SÍ NO

Descripció: Espai de 7,66 m². 
Agents materials
La  maquinària  compleix   la
normativa existent (està al dia de
revisions)?

- -

S’hi  emmagatzema  alguna
substància de risc?

- -

La zona ofereix  un aspecte net i
ordenat?

X

Mesures de prevenció
Les  característiques  de  la
instal·lació  elèctrica  s’ajusten  als
requisits del local?

X

Existeix garantia que l’incendi no
es propagarà a altres edificacions
de la instal·lació o a l’exterior de la
instal·lació)

X

El  material  emmagatzemat  està
correctament emmagatzemat i es
gestionen correctament?

- -

Mitjans de protecció

Existeixen extintors de pols? X

Existeixen extintors de CO2? X
Existeixen BIEs X
Són fàcilment accessibles X
Estan correctament senyalitzats X
Altres - -
Evacuació 
Existeixen  recorreguts
d’evacuació inferiors a 25 m.?

X

Els recorreguts d’evacuació estan
lliures d’obstacles?

X

Existeixen rètols de senyalització i
enllumenat d’emergència?

X
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Annex IV. Fitxes d’actuació
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FITXA D’ACTUACIÓ EN FRONT EMERGÈNCIES NÚM. DE FITXA

DIRECTOR DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ (PAU) 1
 Rebre informació immediata de la situació.
 Declarar la fase del pla en funció de la situació.
 Col·laborar amb el Cap d'Emergències en l’adopció de mesures.
 Sol·licitar informació a la resta de membres de l’organització sobre l’evolució dels

fets.
 Coordinar juntament amb el Cap d'Emergències la intervenció.
 Ha de portar el telèfon mòbil permanentment actiu.

EN CAS D’EMERGÈNCIA

 Preparar-se per rebre ajuda exterior.
 Ha de portar el telèfon mòbil permanentment actiu.

 Al  finalitzar,  sol·licitar  informació  als  Equips  partícips a elaborar  un  informe
d’incident/accident.

 Decidir si suspèn l’activitat de manera temporal o definitiva.
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FITXA D’ACTUACIÓ EN FRONT EMERGÈNCIES NÚM. DE FITXA

CAP D’EMERGÈNCIES 2
 Rebre informació immediata de la situació.
 Col·laborar amb el Director del PAU en l’adopció de mesures.
 Coordinar juntament amb el Director del PAU la intervenció.

EN CAS DE CONAT O ALERTA

 Adoptar les accions immediates per a reduir les conseqüències del succés.
 Informar al Director del Pla d’Autoprotecció sobre l'evolució dels fets.
 Avaluar la situació i emetre instruccions als equips operatius d'emergència.
 Gestionar i coordinar l'organització operativa de l'equip de Evacuació.
 Ha de portar el telèfon mòbil permanentment actiu.

EN CAS D’EMERGÈNCIA 

 Informar al Director del Pla d’Autoprotecció sobre l'evolució dels fets.
 Coordinar la intervenció.
 Si hi ha dubte sobre el control, o s’escapa a les seves possibilitats, activarà la fase

d'Emergència general que comporta l'Ajuda Externa i l’evacuació.
 Recopilar informació sobre l'evolució dels fets.
 Preparar-se per a la recepció de l'ajuda exterior.
 Exercir  com  interlocutor  davant  els  serveis  de  l'Ajuda  externa,  a  qui  facilitarà

l'exercici de les seves tasques.
 Col·laborar  amb  els  serveis  d'ajuda  externa  en  la  direcció  del  control  de

l'emergència.
 Ha de portar el telèfon mòbil permanentment actiu.
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FITXA D’ACTUACIÓ EN FRONT EMERGÈNCIES NÚM. DE FITXA

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ 3
 És la persona encarregada de fer les trucades tant per demanar ajuda externa, en

cas  de  necessitar-ho,  com  de  la  resta  de  trucades  que  es  puguin  derivar  per
l’activitat (trucades a empreses de serveis, manteniment, familiars afectats...)

EN CAS DE CONAT O D’ALERTA

 Realitzarà la comunicació mobilitzant als Caps d'Equip necessaris i membres dels
mateixos necessaris, previ coneixement del Cap d'Emergències per a la verificació
de l'emergència.

 Realitzarà la comunicació mobilitzant als caps d'equip necessaris i membres dels
mateixos necessaris, previ autorització del cap d'Emergències.

 Demanarà l'ajuda externa (112), quan sigui necessària i així se li  indiqui el  Cap
d’Emergències.

EN CAS D’EMERGÈNCIA 

 Realitzarà la comunicació mobilitzant als caps d'equip necessaris i membres dels
mateixos necessaris, previ autorització del cap d'Emergències.

 Demanarà l'ajuda externa (112), quan sigui necessària i així se li  indiqui el  Cap
d’Emergències.

 Comunicarà amb els familiars dels afectats, informant-los de la situació (p.ex: si
han traslladat algun ferit algun centre hospitalari...)

Ajuntament de Guissona
Pàg. Núm. 13

 

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224


PLA D’AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE

Versió 2 Febrer de 2020
ANNEXOS

FITXA D’ACTUACIÓ EN FRONT EMERGÈNCIES NÚM. DE FITXA

RESPONSABLE I EQUIPS D’INTERVENCIÓ 4
 Comprovar i valorar l'emergència.
 Ordenar que s'avisi a l'equip de primers auxilis quan sigui necessari.
 Informar al Cap d'Emergències sobre l'evolució de l'emergència.
 Acudir des del primer moment de l'Emergència al lloc dels fets.
 Intentaran minimitzar els danys, actuant sobre el risc per a minimitzar els efectes

sobre persones i coses.

EN CAS DE CONAT O D’ALERTA

 Actuar  en  funció  de  la  gravetat,  quan  pugui  ser  controlada  per  l'equip  de
intervenció.

 Actuant conforme la seva capacitació i equipament, intentant eliminar el risc i, si no
és possible,  engegaran  els  mecanismes establerts  per  a  minimitzar  els  efectes
sobre persones i coses.

 Paralitzar les instal·lacions o activitats per evitar que s'estengui la situació.
 Disposar les instal·lacions, els sistemes o els mitjans en la posició més favorable

per a la seguretat.
 Prepararà l'arribada dels equips d'Ajuda Externa sol·licitats.

EN CAS D’EMERGÈNCIA

 Prepararà l'arribada dels equips d'Ajuda Externa sol·licitats.
 Prestaran ajuda als Serveis d’ajuda exterior.
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FITXA D’ACTUACIÓ EN FRONT EMERGÈNCIES NÚM. DE FITXA

RESPONSABLE I EQUIPS D’EVACUACIÓ I 
CONFINAMENT 5
 Coordinarà  als  membres  de  l'Equip  d'Evacuació  i  confinament,  seguint  les

especificacions del cap d'Emergències.
 Col·laborarà juntament amb els caps dels altres Equips d'Emergències, en la presa

de decisions davant de qualsevol sinistre.
 Esperarà les ordres del cap d'Emergència.
 En  cas  d'evacuació,  supervisarà  l'evacuació,  vigilant  que  s'efectua  ràpida  i

ordenadament, evitant brots d'histèria o desordre col·lectiu, a través de les rutes
d'accés disposades.

EN CAS DE CONAT O D’ALERTA

 Preparar-se per a garantir una evacuació total i ordenada.
 En  cas  d’evacuació,  supervisarà  l’evacuació,  vigilant  que  s’efectua  ràpida  i

ordenadament, evitant brots d’histèria o desordre col·lectiu, a través de les rutes
d’accés disposades fins el punt de reunió

 Controlarà el confinament d’espais, zones i àrees així com els accessos.
 Avaluarà  els  danys  ocasionats  per  un  sinistre,  a  fi  de  determinar  sí  està  en

possibilitats de ser ocupat novament.
 Informarà posteriorment les mesures aplicades al Cap d'Emergències.
 Comprovar  que  els  disminuïts  físics  són  auxiliats  en  l’evacuació  pels  seus

responsable.

EN CAS D’EMERGÈNCIA 

 Esperarà les ordres del Cap d’emergències.
 En  l’evacuació,  supervisarà   l’evacuació,   vigilant   que   s’efectua   ràpida   i

ordenadament, evitant brots d’histèria o desordre col·lectiu, a través de les rutes
d’accés disposades fins el punt de reunió.
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FITXA D’ACTUACIÓ EN FRONT EMERGÈNCIES NÚM. DE FITXA

RESPONSABLE I EQUIPS DE PRIMERS AUXILIS 6
En cas d’intervenció de la persona encarregada a aquests efectes:

 Prestar atenció i els primers auxilis als ferits.
 Avaluar les lesions i informar de les mateixes.
 Atendre les instruccions que li indiqui el cap de Equip de Primers auxilis, I executar

les accions per les que prèviament va ser ensinistrat i capacitat.
 Col·laborar  amb  els  altres  membres  per  a  executar  les  activitats  en  forma

organitzada.
 Preparar el trasllat dels ferits si fos necessari.
 Acompanyar els ferits més greus a que els atenguin al centre sanitari adequat.

Ajuntament de Guissona
Pàg. Núm. 16

 

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224


PLA D’AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE

Versió 2 Febrer de 2020
ANNEXOS

Annex V: Fitxes de procediments 

PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ ACTIVITATS 
EXTRAORDINÀRI
ES – PAVELLÓ 
POLIESPORTIU 

RISC:
INCENDI LOCALITZAT EN EL MAGATZEM DE 
MATERIAL 

1. No assumir riscos innecessaris
2. Si és possible tallar la corrent elèctrica.
3. Si és possible,  fer  una primera intervenció de l’incendi  en d’altres materials  no

elèctric actuar amb els extintors de Pols ABC, BIEs. 
4. Si no s'ha pogut controlar l'incendi, tancar la porta i trucada a Bombers, per mitjà

del 1-1-2 o bé al 973 550 080 (Parc de Bombers de Guissona).
5. Comunicar  la  incidència  al  Responsable  d’aquest  PAU.  En  cas  de  no  poder-lo

localitzar,  trucar  per  l’ordre  establert  de  persones  que  figuren  en  el  Directori
Telefònic.

En vermell, procediment que en l’actualitat no es pot realitzar per manca de mitjans.
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PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ ACTIVITATS 
EXTRAORDINÀRI
ES – PAVELLÓ 
POLIESPORTIU 

RISC:
INCENDI LOCALITZAT EN EL MAGATZEM DE LA
SALA DE MUSCULACIÓ

1. No assumir riscos innecessaris
2. Si és possible tallar la corrent elèctrica.
3. Si és possible, fer una primera intervenció de l’incendi en d’altres materials no

elèctric actuar amb els extintors de Pols ABC, BIEs. 
4. Si no s'ha pogut controlar l'incendi, tancar la porta i trucada a Bombers, per

mitjà del 1-1-2 o bé al 973 550 080 (Parc de Bombers de Guissona).
5. Comunicar la incidència al Responsable d’aquest PAU. En cas de no poder-lo

localitzar, trucar per l’ordre establert  de persones que figuren en el Directori
Telefònic.

En vermell, procediment que en l’actualitat no es pot realitzar per manca de mitjans.
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PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ ACTIVITATS 
EXTRAORDINÀRI
ES – PAVELLÓ 
POLIESPORTIU 

RISC:
INCENDI LOCALITZAT EN EL MAGATZEM DE 
MATERIAL ESCÈNIC

1. No assumir riscos innecessaris
2. Si és possible tallar la corrent elèctrica.
3. Si és possible, fer una primera intervenció de l’incendi en d’altres materials no

elèctric actuar amb els extintors de Pols ABC, BIEs. 
4. Si no s'ha pogut controlar l'incendi, tancar la porta i trucada a Bombers, per

mitjà del 1-1-2 o bé al 973 550 080 (Parc de Bombers de Guissona).
5. Comunicar la incidència al Responsable d’aquest PAU. En cas de no poder-lo

localitzar, trucar per l’ordre establert  de persones que figuren en el Directori
Telefònic.

En vermell, procediment que en l’actualitat no es pot realitzar per manca de mitjans.
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PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ ACTIVITATS 
EXTRAORDINÀRI
ES – PAVELLÓ 
POLIESPORTIU 

RISC:
INCENDI LOCALITZAT EN QUALSEVOL DE LES 
ÀREES DE NO RISC (PISTA, GRADERIA, 
DESPATXOS, VESTIDORS...)

1. No assumir riscos innecessaris.
2. Si és possible tallar la corrent elèctrica.
3. Si és possible, fer una primera intervenció de l’incendi mitjançant l’extintor de CO2

en aparells elèctrics i electrònics.
4. Si és possible,  fer una primera intervenció de l’incendi en d’altres materials  no

elèctric actuar amb els extintors de Pols ABC.
5. En cas de no poder extingir l’incendi trucada a Bombers, per mitjà del 1-1-2 o bé al

973 550 080 (Parc de Bombers de Guissona).
6. Comunicar  la  incidència  al  Responsable  d’aquest  PAU.  En  cas  de  no  poder-lo

localitzar,  trucar  per  l’ordre  establert  de  persones  que  figuren  en  el  Directori
Telefònic.

En vermell, procediment que en l’actualitat no es pot realitzar per manca de mitjans.
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PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ ACTIVITATS 
EXTRAORDINÀRIE
S – PAVELLÓ 
POLIESPORTIU 

RISC:
INCENDI LOCALITZAT EN EL QUADRE 
ELÈCTRIC GENERAL I EN ELS SUBQUADRES 

1. No assumir riscos innecessaris.
2. Si és possible tallar la corrent elèctrica.
3. Si és possible, fer una primera intervenció de l’incendi mitjançant l’extintor de CO2.

4. Si  és  possible,  fer  una primera  intervenció  de l’incendi  en d’altres  materials  no
elèctric actuar amb els extintors de Pols ABC. 

5. En cas de no poder extingir l’incendi trucada a Bombers, per mitjà del 1-1-2 o bé al
973 550 080 (Parc de Bombers de Guissona).

6. Comunicar al Responsable d’aquest PAU. En cas de no poder-lo localitzar, trucar per
l’ordre establert de persones que figuren en el Directori Telefònic.

En vermell, procediment que en l’actualitat no es pot realitzar per manca de mitjans.
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PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ ACTIVITATS 
EXTRAORDINÀRI
ES – PAVELLÓ 
POLIESPORTIU 

RISC:
INCENDI LOCALITZAT A LA SALA 
D’INSTAL·LACIONS  

1. No assumir riscos innecessaris.
2. Si és possible tallar la corrent elèctrica.
3. Si és possible, fer una primera intervenció de l’incendi mitjançant l’extintor de CO2.

4. Si és possible,  fer una primera intervenció de l’incendi en d’altres materials  no
elèctric actuar amb els extintors de Pols ABC.

5. Si no s'ha pogut controlar l'incendi, tancar la porta i trucada a Bombers, per mitjà
del 1-1-2 o bé al 973 550 080 (Parc de Bombers de Guissona).

6. Comunicar  la  incidència  al  Responsable  d’aquest  PAU.  En  cas  de  no  poder-lo
localitzar,  trucar  per  l’ordre  establert  de  persones  que  figuren  en  el  Directori
Telefònic.

En vermell, procediment que en l’actualitat no es pot realitzar per manca de mitjans.
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PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ ACTIVITATS 
EXTRAORDINÀRI
ES – PAVELLÓ 
POLIESPORTIU 

RISC:
SABOTATGE, AMENAÇA DE BOMBA...

1. No assumir riscos innecessaris.
2. Segons la naturalesa del sabotatge (incendi, instal·lació d’artefacte explosiu, lesions

físiques  a  personal  de  la  instal·lació...)  s’haurà  de  procedir  segons  els  punts
proposats per la fitxa que millor s’adapti a les conseqüències provocades pel mateix.

3. Evacuació de l'equipament.
4. Avisar als Mossos d’Esquadra, per mitjà del 1-1-2 o bé 973 45 77 85 (Comissaria

dels Mossos d’Esquadra a Cervera)
5. Comunicar  la  incidència  al  Responsable  d’aquest  PAU.  En  cas  de  no  poder-lo

localitzar,  trucar  per  l’ordre  establert  de  persones  que  figuren  en  el  Directori
Telefònic.
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PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ ACTIVITATS 
EXTRAORDINÀRI
ES – PAVELLÓ 
POLIESPORTIU 

RISC:
INCENDI EXTERN A L’EQUIPAMENT

1. No assumir riscos innecessaris.
2. Si es detecta l’incendi des de la instal·lació, i si és possible, intentar-ho apagar-lo.
3. Si  es disposa de mitjans es recomana que es  realitzi  una franja de seguretat  o

protecció al voltant de les instal·lacions per tal de garantir el confinament i evitar que
el  front  de foc  entri  a  les  instal·lacions  o  per  garantir  els  treballs  d’extinció  dels
actuants.

4. Si  es  veu  venir  l’incendi,  dirigir-se  cap  a  la  zona  d’Oficines  i  trucar  al  servei
d’emergències 1-1-2 973 550 080 (Parc de Bombers de Guissona).

5. El personal laboral romandran en un lloc segur fins que arribin els Bombers per tal
d’esperar indicacions.

6. Comunicar  la  incidència  al  Responsable  d’aquest  PAU.  En  cas  de  no  poder-lo
localitzar,  trucar  per  l’ordre  establert  de  persones  que  figuren  en  el  Directori
Telefònic.

Ajuntament de Guissona
Pàg. Núm. 24

 

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació a323fe7137bf4eaba3aa2755fba93856001

Url de validació https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=224


PLA D’AUTOPROTECCIÓ PER ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
MUNICIPALS DEL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE

Versió 2 Febrer de 2020
ANNEXOS

PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ ACTIVITATS 
EXTRAORDINÀRI
ES – PAVELLÓ 
POLIESPORTIU 

RISC:
ACCIDENT DINS DE L'EQUIPAMENT

PAS: Protegir, Avisar i Socórrer

1. Aviseu al Servei d’Emergències Mèdiques (SEM)  1-1-2 o 061.
2. Quedeu-vos al costat de l’accidentat.
3. Tranquil·litzeu-lo.
4. No el moveu.
5. Abrigueu-lo.
6. Protegiu-vos del risc que ha originat l’accident.
7. Protegiu a l’accidentat.
8. Protegiu a terceres persones que puguin ser afectades per l’accident.
9. Si hi ha risc per a altres persones, aviseu-les.
10. No encercleu a l’accidentat.
11. No moveu a l’accidentat, llevat que perilli la seva vida (incendi, fuita de gas...)
12. Un accidentat no és un espectacle, deixeu actuar l’equip d’Emergències Mèdiques

amb llibertat i tranquil·litat.
13. Comunicar  la  incidència  al  Responsable  d’aquest  PAU.  En  cas  de  no  poder-lo

localitzar,  trucar  per  l’ordre  establert  de  persones  que  figuren  en  el  Directori
Telefònic.
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Annex VI: Altra informació d’interès
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Annex VII: Consells sanitaris

1. Atenció inicial

P  rotegir  :  cal protegir i protegir-vos en el lloc on s’ha produït l’accident.
A  lertar: mitjançant una trucada telefònica al 112.
S  ocórrer: iniciar l’assistència a la víctima. No se li ha de donar menjar, begudes ni 
medicaments.

2. Descripció de diferents situacions. Què cal fer

Dolor toràcic i/o ofec:

 Afluixeu-li la roba, truqueu al 112 i seguiu les indicacions rebudes.

Hemorràgia:

 Comprimiu directament sobre la ferida fins a aturar el sagnat.
 Si és en una extremitat, eleveu-la.
 No retireu l’apòsit usat per comprimir.
 No feu mai un torniquet.

Desmai:

 Comproveu que la víctima respira i gireu-la cap al costat esquerre.
 No deixeu la víctima estirada boca amunt, ni deixeu que s’aixequi ràpidament.

Ennuegament:

 Deixeu que la víctima estossegui.
 Si no pot respirar, cal fer-li la maniobra de Heimlich (rodegeu la cintura amb els

braços i feu força a l’alçada de l’estómac cap amunt i cap endins). Als nens (fins a
5 anys), doneu-los cops a l’esquena amb el nen cap per avall.

Convulsions:

 No intenteu impedir les convulsions.
 Eviteu que la víctima es faci mal contra el terra i/o objectes.

Cremades:

 No utilitzeu remeis casolans ni cotó.
 Tapeu la zona cremada amb gases mullades o roba neta.

 Utilitzeu aigua freda abundant damunt de la zona cremada.
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Ingesta de productes tòxics:

 Retireu la resta de producte. Si cal, s’ha de treure de la boca.

 Truqueu al 112 i seguiu les instruccions.

 No doneu res a beure ni intenteu provocar el vòmit.

 No llenceu el recipient o ampolla del producte.

Electrocució:

 Desconnecteu el corrent elèctric des de l’interruptor general.

 Mentre el corrent continuï connectat, no toqueu la persona afectada amb les mans
i enretireu-la del corrent amb un objecte aïllant com fusta o plàstic.

 Si no està conscient truqueu al 112.

 Protegiu-li les cremades utilitzant alguna peça de roba neta.

 Cobriu la persona accidentada amb mantes per evitar que es refredi.

Traumatismes:

 Els petits cops requereixen aigua freda.
 No mogueu la persona afectada.
 Truqueu al 112 i seguiu-ne les instruccions.
 No proveu d’immobilitzar la persona perquè el risc de lesions és més elevat que el

possible benefici.
 En cas de luxacions no intenteu reduir-les.
 Controleu les hemorràgies.

NOTA: Els centres que disposin de desfibril·ladors s’han d’adequar al Decret 355/2002.
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Annex VIII: Guia per l’elaboració de l’informe de simulacres

Resultats del simulacre. Informe
                               
Localitat                                         
GUISSONA
Instal·lació:
PAVELLÓ PETIT: ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA........
Adreça:      
RBLA. SEGADORS S/N
Data:         

Participació del personal:   Bona            Regular         Deficient   
Observacions:

Temps real d’evacuació/confinament
Temps Nombre de persones

Total          
Camerinos / Vestidors          
Pista Poliesportiva          
Zona graderies          
Escenari          
Altres.....          
Observacions:
     

Comportament del personal laboral   Bona            Regular         Deficient   
Observacions:
     

Capacitat de les vies d’evacuació :  Bona      Regular      Deficient   
Hi ha hagut deficiències?                          Sí              No   
Observacions:
     

Punts de congestió perillosa:
     

Observacions:
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Ha funcionat correctament:
Alarma:                                    Sí            No         Inexistent   
Enllumenat d’emergència:       Sí            No         Inexistent   
Observacions:
     

S’ha pogut tallar el subministrament 
Electricitat:                                 Sí            No         Inexistent   
Gas                                               Sí            No         Inexistent   
Ventilació/climatització              Sí            No         Inexistent   
Observacions:
     

Obstacles a les vies d’evacuació:
Identificació d’elements de l’edifici, tant si són fixos com si no, que obstaculitzin les vies 
d’evacuació (mobles, vehicles aparcats, portes d’obertura contrària al sentit d’evacuació, pilastres,
etc.).
     

Incidències no previstes (accidents de persones, deteriorament de mobiliari, etc.)
      

Conclusions pedagògiques
Balanç general del simulacre
      

Suggeriments
     

Guissona                                                   ____, Data      

Nom i signatura del director/a de l’equipament:
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Annex IX: Model de Document d'Adhesió al Pla d'Autoprotecció (PAU),
pels Organitzadors d'activitats extraordinàries al Pavelló Poliesportiu

El municipi de ___GUISSONA__ te elaborat i aprovat per la Comissió de Protecció Civil comarcal de
La Segarra, El Pla d’autoprotecció per activitats extraordinàries que es realitzen a/al:

PAVELLÓ PETIT DE GUISSONA___________________________

L’Entitat  _________________________________________organitzadora  de  l’activitat  recreativa
extraordinària anomenada:

____________________________________________________________________________,

activitat que ha estat autoritzada per l’ajuntament amb data __________________ i amb document
amb  registre  de  sortida  _________________  i  data  _______________,  requereix  d’un  Pla
d’autoprotecció per dur a terme l’activitat. Aquest PAU encaixa (segons tipologia d’esdeveniment i
característiques de l’activitat recreativa extraordinària) amb el que te l’ajuntament.

L‘entitat  organitzadora,  decideix  no  presentar  un  PAU  per  compte  propi  i  s’adhereix  al  PAU
MUNICIPAL esmentat i es compromet:

 A estar assabentat de l’existència d’aquest PAU.
 A conèixer quina és la seva funció i utilitat.
 A nomenar els responsables que s’indiquen a continuació per a la correcte gestió del Pla

d’autoprotecció.
 A visitar  les  instal·lacions,  per  part  d’aquests  responsables,  amb dates  prèvies  a  la

celebració de l’esdeveniment, per conèixer els mitjans d’autoprotecció i les restriccions
que imposa el PAU.

 A fer extensiva la informació que conté el  PAU a qualsevol  membre organitzador de
l’activitat.

NOMINACIONS:

FUNCIÓ NOM I COGNOMS DNI TELÈFON SIGNATURA

CAP D’EMERGÈNCIA

CAP D’INTERVENCIÓ

RESP. DE 
COMUNICACIÓ

RESP.D’EVACUACIÓ

RESP.DE PRIMERS 
AUXILIS (*)

Signatura i Segell de l’entitat organitzadora: ________________________________________

A _________________________, el __________ de _________ de _20___
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Annex X: Informes d’accidents
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Annex X Plànols

PLÀNOL 1: Situació i emplaçament

PLÀNOL 2: Situació i emplaçament cartografia de Bombers

PLÀNOL 3: Plànol d’accessibilitat per a l’ajuda externa
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PLÀNOL 1: Situació i emplaçament
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Pavelló Poliesportiu
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PLÀNOL 2: Situació i emplaçament cartografia operativa d’emergències de Bombers

Ajuntament de Guissona
Pàg. Núm. 37

 

Pavelló Poliesportiu
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PLÀNOL 3: Plànol d’accessibilitat per a l’ajuda externa

Ajuntament de Guissona
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Des de Cervera per 
L-311: 15 km i 15'

Parc de Bombers 

Des de Tàrrega per 
L-310: 21,6 km i 22'
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