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DOCUMENT Nº1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. INVENTARI, ANÀLISI I 

AVALUACIÓ DEL RISC. 

 

1.0 INTRODUCCIÓ I ABAST. 

 

L’objecte d’aquest Pla d’Autoprotecció és proporcionar unes pautes de funcionament al 

personal del Castell de Montsoriu, per poder fer front a una emergència. S’analitzen 

els riscos que el poden afectar, els mitjans i mesures disponibles, i es defineixen uns 

protocols per tal de controlar-los. En el cas que l’emergència no es pugui evitar, 

s’estableixen una sèrie d’actuacions amb la finalitat de minimitzar les conseqüències i 

restablir, el més aviat possible, la situació de normalitat. 

 

Aquest Pla d’autoprotecció (PAU) ha estat elaborat segons el Decret 30/2015, d’acord 

amb la informació facilitada pel titular de l’activitat en el moment de la redacció del Pla, 

i les visites realitzades “in situ” per l’equip redactor. L'activitat no està inclosa dins el 

"Catàleg d'activitats i centres amb obligació d'autoprotecció en protecció civil". 

 

A la instal·lació actualment es realitzen tasques de conservació i rehabilitació del 

castell. Això pot comportar que algunes de les característiques i condicions de l'espai 

presentades en aquest pla puguin patir variacions en un futur proper com: canvis en 

els espais accessibles al públic, aparició de noves construccions, obertura de nous 

accessos, reubicació d'espais utilitzats actualment pel personal de l'activitat, etc. 

 

Cal remarcar que aquest document, sense una correcta implantació i manteniment 

continuat, no garanteix una resposta adequada en cas d’emergència. S’haurà 

d’actualitzar cada any per incorporar petits canvis (per exemple: telèfons, mitjans 

materials, responsables, etc.) i revisar-lo quan hi hagi alguna variació notable del risc o 

de la vulnerabilitat (canvi important en l’activitat, a l’entorn, en cas que s’hagi produït 

un accident greu, etc.). Com a mínim, es farà una revisió cada quatre anys. 

 

Durant la redacció d'aquest document s'està elaborant el projecte per a sol·licitar la 

llicència d'activitat del castell.  
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1.1 IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. 

 

1.1.1 Nom. 

 

Castell de Montsoriu. 

 

 

1.1.2 Raó social. 

 

Consell Comarcal de la Selva. 

 

 

1.1.3 Número d'identificació fiscal. 

 

CIF: P6700002F 

 

 

1.1.4 Adreça postal. 

 

Carretera de Fogueres de Montsoriu, km. 3,  17401, Arbúcies. 

 

 

1.1.5 Dades de contacte en cas d’emergència. 

 

DADES CONTACTE EN CAS D’EMERGÈNCIA 

Persona de contacte: Miquel Torres Junyent 

Telèfon: 650.800.379 / 972.011.960 

Fax: - 

Correu electrònic: - 

 

 

1.1.6 Identificació de les persones titulars de l'activitat. 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ 

Nom titular instal·lació: Salvador Balliu Torroella (President) 

Raó social: Consell Comarcal de la Selva 

Adreça: Passeig de Sant Salvador 25-27, 17430, Santa Coloma de Farners 

Telèfon: 972.842.161 Fax: 972. 840.804 

Correu electrònic: presidencia@selva.cat  
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1.1.7 Nom del director del Pla d'autoprotecció i responsables. 

 

IDENTIFICACIÓ DEL DIRECTOR DEL PAU I DELS RESPONSABLES 

Director del PAU: 

Nom i cognoms: Joan Carles Codolà Vilahur 

Tel:  626.264.180 / 872.973.870         Fax: 972. 840.804 

Adreça: Passeig de Sant Salvador 25-27, 17430, Santa Coloma de Farners 

Mail: jccodola@selva.cat 

Cap 

d’emergència: 

Nom i cognoms: Joan Carles Codolà Vilahur 

Tel:  626.264.180 / 872.973.870         Fax: 972. 840.804 

Adreça: Passeig de Sant Salvador 25-27, 17430, Santa Coloma de Farners 

Mail: jccodola@selva.cat 
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1.2 EMPLAÇAMENT: DESCRIPCIÓ, PLÀNOLS I COORDENADES UTM. 

 

El Castell de Montsoriu s'alça al damunt del Turó de Montsoriu de 632m d'altitud, que 

es troba dividit entre les poblacions d'Arbúcies i Sant Feliu de Buixalleu. Pel castell 

passa la divisòria dels dos termes municipals. 

 

El turó forma part del Massís del Montseny i del parc Natural del Montseny, dins la 

comarca de la Selva, i està delimitat al nord pel torrent de la Geneta, un afluent de la 

riera d'Arbúcies, per l'est per la riera d'Arbúcies i pel sud pel Repiaix. 

 

El castell de Montsoriu es troba aïllat i envoltat d'una massa boscosa continua amb 

predomini d'alzines, alguns pins, i castanyers als llocs obacs. El relleu de l'entorn és 

irregular amb pendents notables. La visual del castell permet veure des del Massís del 

Montseny i les Guilleries fins a la depressió litoral i la zona costanera, això explicaria 

perquè es va construir allà. 

 

Existeix un aparcament per 34 cotxes i 2 autobusos a la cruïlla del camí d'accés al 

castell amb  la carretera de Fogueres de Montsoriu. La masia més propera es troba a 

uns 350m d'aquesta cruïlla i el nucli de població més proper (Fogueres de Montsoriu), 

a uns 2,5 km del mateix punt. 

 

S’indica la presència d’elements destacables a l’entorn més proper: 

 

ELEMENTS DESTACABLES DE L’ENTORN 

Element <10m <25m <100m <1km <5km 

Mar      

Riu / riera    X X 

Bosc X X X X X 

Vivendes    X X 

Activitat residencial pública      

Urbanització     X 

Establiments PLASEQCAT      

Autopistes/autovies/túnels/rondes      

Aeroports/ports/ferrocarril/metro      

Gasolinera     X 

Càmping      
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Les coordenades UTM dels elements principals són: 

 

PUNT COORDENADES UTM-ETRS 89 

Castell de Montsoriu 461766.5 E  4625790.3 N 

Cruïlla camí d'accés -  ctra. de Fogueres de Montsoriu 461478.5 E  4625524.3 N 
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1.3 ACCESIBILITAT PER AJUDA EXTERNA: DESCRIPCIÓ I PLÀNOLS. 

 

a) Accés principal. 

 

L'únic accés per vehicles és realitza per la carretera de Fogueres de Montsoriu, i 

posteriorment, a través d'una pista no asfaltada d'uns 2,8km de longitud i uns 4m 

d'amplada, que parteix de la carretera a l'alçada del km. 3.  

 

Els únics autoritzats a circular per aquest camí són els serveis d'emergències, el 

personal que treballa al castell i els propietaris dels terrenys. Puntualment, per a 

persones amb dificultats de desplaçament es pot sol·licitar l’accés amb cotxe particular 

al recinte. Cal fer-ho com a mínim amb 48 hores d’antelació, justificant la petició a 

l’adreça electrònica info@montsoriu.cat. El Castell de Montsoriu no compta amb 

mesures d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. 

 

La resta de visitants poden deixar el seu vehicle a l'aparcament amb capacitat per 34 

cotxes i 2 autocars, situat al peu del turó, a la cruïlla de la carretera a Fogueres de 

Montsoriu i el camí de terra. Des d'aquest, poden accedir a peu pel mateix camí (2,8 

km i durada aproximada del passeig entre 30 i 40 minuts) fins a arribar al castell. 

 

Existeix un primer espai de maniobra a la bifurcació de camins on es troba la cadena 

que impedeix l'accés al castell a vehicles no autoritzats, a uns 600m de la cruïlla amb la 

carretera. Bombers, l'ADF i la policia d'Arbúcies disposen de la clau, que és la mateixa 

per a totes les cadenes del parc. 

 

Un segon espai de maniobra es troba al recinte jussà, a l'alçada del dipòsit d'aigua. 

 

Les característiques de les vies que conformen la ruta d'accés són: 

 

CARACTERÍSTIQUES CARRERS 

Via 
Sentit 

circulació 

nºcarrils lliures x 

sentit 
Limitació 

Capacitat 

portant 

Tipus 

paviment 

Pista de terra al castell (2,8km) Doble Amplada via: 4m APTE APTE Terra 

Ctra. de Fogueres de Montsoriu Doble 1 12 tones APTE Asfalt 

GI-552 Doble 1 APTE APTE Asfalt 

GI-553 Doble 1 APTE APTE Asfalt 

GI-550 Doble 1 APTE APTE Asfalt 

GI-543 Doble 1 APTE APTE Asfalt 
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b) Accessos secundaris (vianants). 

 

Existeixen dos camins de vianants: 

 

 Camí que parteix del costat de l'edifici de serveis, i després de creuar la pista 

d'accés, continua en direcció a Breda.  

 

 Camí PR-C 201 que surt d'un punt davant del dipòsit d'aigua soterrat, i després de 

creuar la pista d'accés, discorre cap a Arbúcies. 

 

 

Centres sanitaris i parcs de bombers més propers. 

Encara que serà bombers qui decideixi la dotació i des de on s’envien els seus mitjans, 

a continuació es relacionen els serveis d’emergències més propers: 

 

CENTRES SANITARIS I PARCS DE BOMBERS MÉS PROPERS 

PARCS DE BOMBERS UBICACIÓ ACCESIBILITAT 

Parc d'Hostalric - Sant Feliu Ctra. de Grions, s/n (Sant Feliu de Buixalleu) GI-553 

Parc de voluntaris d'Arbúcies Paratge Molí de Fogueres, s/n (Arbúcies) GI-552 

HOSPITALS UBICACIÓ ACCESIBILITAT 

Hospital General de Granollers Av. Francesc Ribas, s/n (Granollers) GI-552 / C-35 / AP-7 

Hospital de Sant Celoni Av. Hospital, 19 (Sant Celoni) GI-552 / C-35 

Hospital de Blanes c/ Accés Cala Sant Francesc, 5 (Blanes) GI-553 / C-35 / BV-5122 

CAP Arbúcies Havana, s/n (Arbúcies) GI-552 

CAP Hostalric c/ Major 30 - 32 (Hostalric) GI-553 

CAP Breda Av. de la Verge de Montserrat, 13 (Breda) GI-552 

 

 

Es defineix un punt fixa de recepció d’ajuda externa: 

 

ÀREA PUNT DE RECEPCIÓ AJUDA EXTERNA 

Cap de setmana i festius de 9h a 14h Cruïlla camí d'accés - ctra. de Fogueres de Montsoriu 

La resta de dies i horaris en horari laboral  Fi del camí d'accés (davant castell) 

Si el Cap d’emergència ho creu convenient... Determinar un altre punt a la 1ª trucada al 112 
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1.4 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. 

 

1.4.1 Característiques constructives de l'edifici. 

 

El recinte del castell es troba dividit en tres espais principals separats per muralles. De 

cota topogràfica inferior a superior es troben:  

 

 El Recinte jussà (384,5 m2). Estava antigament envoltat d'una muralla i en 

l'actualitat es troba fora del recinte emmurallat. En aquest espai es troben part de 

la muralla existent i l'accés al recinte a través del camí que connecta amb la 

carretera de Fogueres de Montsoriu. 

 

En aquest espai s'ha construït un edifici de serveis i atenció al públic (57,80 m2) 

amb serveis sanitaris, taulell de recepció, petita botiga i màquines expenedores de 

begudes fredes i calentes. També hi ha un control per garantir que només 

accedeixen al Castell les persones autoritzades o proveïdes del bitllet 

corresponent.  

 

 El conjunt format pel pati d'armes i les estàncies que l'envolten (2.485,4 m2): Cos 

de guàrdia i sala annexa, sagristia, capella gòtica, habitació (antiga capella 

romànica), sala distribuïdora, sector sud-oest (habitació, magatzems i latrina), sala 

noble (on es realitzen exposicions), despatx magatzem i lavabos. 

 

Des del recinte jussà s'accedeix a aquest nivell a través d'un únic accés amb porta 

doble, de 1,60m d’amplada. Existeix un segon accés que connecta la zona 

exterior directament amb la sala noble a través dels lavabos, però per la seva 

reduïda amplada i l'estat de la zona exterior amb la que comunica, actualment no 

permet utilitzar-lo com a sortida d’emergència. 

 

En aquest nivell s'ha construït dues escales de cargol interiors que permeten 

accedir des de dos punts diferents a zones del terrat fortificat i el pas de ronda. 

 

 El recinte sobirà s'inicia al mateix nivell que el pas de ronda ubicat sobre el terrat 

de les estàncies que envolten el pati d'armes. Dins el recinte sobirà es troben 

diverses sales: planta baixa i superior de la torre de l’homenatge, sala del forn, 

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació ec9598ce570a4bfb855978a9694ee2c6001

Url de validació https://seu.selva.cat/verificador

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=ec9598ce570a4bfb855978a9694ee2c6001


PLA D’AUTOPROTECCIÓ –CATELL DE MONTSORIU 

www.plansautoproteccio.cat  Pàgina 15 

sala amb xemeneia, cambra, rebost, presó, sitges, sala gòtica, la sala nord i el 

pati. 

 

El pis inferior connecta amb el superior mitjançant una escala exterior i una escala 

de cargol que dona a la sala nord. Des del terrat de les sales es pot accedir a la 

planta superior de la torre de l'homenatge a través d'una escala de cargol. 

 

A continuació s’indiquen les característiques constructives de l’edifici: 

 

CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 

Edifici de serveis 

Estructura: Estructura de murs de pedra i pilars metàl·lics 

Tancaments: Tancaments de paret d’obra de fàbrica i d’alumini i vidre 

Sostre: Forjat de formigó 

Terra: Rajola de gres 

Compartimentació: Obra  i mampares. 

Edifici del  Castell 

Estructura: Estructura de murs de pedra i pilars de formigó. 

Tancaments: Tancaments de paret d’ obra de fàbrica. 

Sostre: 
Forjats a base de biguetes de fusta, amb solera de fusta, xapa de formigó i 

coberta de coure envellit. 

Terra: Pedra i marbre. 

Compartimentació: Obra, vidre i mampares. 

 

No existeix cap escala exterior d'emergència, ni cap ascensor ni muntacàrregues. 

 

 

1.4.2 Àrees de la instal·lació. 

 

L'activitat no està connectada a la xarxa pública d'aigua potable. Existeix un dipòsit 

soterrat de 120 m3 que es alimentat per impulsió des d'un dipòsit ubicat a cota inferior. 

Des d'aquest dipòsit, mitjançant una bomba, s'envia l'aigua a dos punts del recinte: 

l'edifici de serveis (recinte jussà) i els lavabos ubicats al costat de la sala noble (nivell 

pati d'armes). A l'edifici de serveis hi ha un petit equip de cloració de l'aigua. 

 

Existeix subministrament elèctric a tota la instal·lació (FECSA-ENDESA). 

 

Existeix línea telefònica fixa. 
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A la següent taula es descriuen les característiques principals de les instal·lacions 

tècniques presents a l'activitat: 

 

DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ASSOCIADES ALS RISCOS 

Tipus 

d'instal·lació 

Element 

instal·lació 
Descripció Ubicació 

Risc 

Tipus 

Local de 

Risc 

Especial 

d'incendi 

Electricitat Baixa Tensió 
Quadre general de 

protecció i comptadors 

Lavabos sala noble i 

lavabos edifici de 

serveis 

Incendi - 

Instal·lacions 

tèrmiques 

Escalfador 

aigua 
Escalfador elèctric 

domèstic 
Lavabos edifici de 

serveis 
Incendi - 

Sistema de 

climatització 
Aparell d’aire condicionat Edifici de serveis Incendi - 

Altres 

Productes 

inflamables 

Mobiliari, petits acopis de 

materials inflamables 

Despatx antiga cuina 

i edifici de serveis 
Incendi - 

Cloració 

aigua 

Petit equip de cloració 

aigua 

Lavabos edifici de 

serveis 
Infecció - 

 

Protecció 

elèctrica 
Parallamps Torre Sobretensió - 

 

 

1.4.3 Activitats de la instal·lació. 

 

Al Castell de Montsoriu s’hi realitzen les activitats pròpies d’un producte de turisme 

cultural de primer ordre a Catalunya, on s’ofereix una visita que combina aprenentatge 

i entreteniment, i on s'accedeix a diferents recintes i sales amb exposicions que 

reflecteixen com era un castell típic de l’època medieval. 

 

Es visiten diferents estances que donen idea de la vida al castell en el segle XIV (torre 

de l’homenatge, cisterna, sala gòtica, sala nord, dipòsits d’aigua o sitges, capella 

preromànica, latrina, capella gòtica, cos de guàrdia, torre de guàrdia, habitacions, 

cuina, rebost, etc.). A la sala noble s'hi realitzen exposicions i s'hi troben algunes 

màquines de vending. 

 

A l'edifici de serveis i atenció al públic els assistents troben els serveis sanitaris bàsics, 

la recepció i una petita botiga amb màquines de begudes fresques i calentes. Aquí,  

als visitants que desitgen fer el recorregut sense guia, s'entrega un fullet amb el plànol 
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del castell, un glossari de les estances i la localització dels serveis (lavabos, botiga, 

etc). 

 

Si es fa la visita guiada s’aconsella fer la compra de manera anticipada, concertant el 

dia i la hora de la visita per garantir que hi haurà places. El recorregut finalitza al pati 

d’armes amb la visita a la cisterna, per acabar a la sala noble on hi ha una exposició 

amb informació complementària i una zona de descans amb seients, lavabos i 

màquines de vending.  

 

Al castell es realitzen algunes activitats extraordinàries amb periodicitat anual: 

 

 Castanyada - En data 1 de novembre l'Associació d'Amics del Castell de Montsoriu 

preparen castanyes a la zona del recinte jussà i després realitzen una visita guiada. 

 

 Festivitat de Sant Pere - L'últim diumenge de juny l'Associació d'Amics del Castell 

de Montsoriu organitza un berenar fred al pati d'armes, a partir de les 19h, un cop 

ha tancat la instal·lació al públic en general. El nombre d'assistents és d'unes 110 

persones. S'instal·len algunes taules i cadires. 

 

De manera puntual s'ha celebrat i es poden celebrar activitats extraordinàries dins de 

l'horari permès pel Parc del Montseny. El format acostuma a ser un concert al pati 

d'armes per 150 persones assegudes. La infraestructura habitual és una tarima 

ubicada a la zona més propera a la torre i un equip de música. Alguna vegada a la 

zona del recinte jussà s'ha muntat una barra. 

 

En el futur es preveu l'organització d'alguna activitat relacionada amb el mon medieval 

al pati d'armes o al recinte jussà, com una exhibició de duels d'espases o similar. 

 

Totes les activitats hauran de complir les limitacions imposades pel Parc del Montseny 

i per la futura llicència d'activitat. 

 
A la cruïlla del camí d'accés amb la carretera de Fogueres de Montsoriu hi ha un 

aparcament exterior. 
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1.5 OCUPACIÓ. 

 

Durant la redacció d'aquest document s'està elaborant el projecte per a sol·licitar la 

llicència d'activitat del castell, que haurà de fixar la capacitat de la instal·lació.  

 

A falta de la llicència, a l'apartat 1.6.5. Descripció o avaluació de les condicions 

d'evacuació es presenta una aproximació de la capacitat de la instal·lació, en el cas 

que es complissin tots els requisits d'accessibilitat indicats al Codi Tècnic de 

l'Edificació (CTE). Aquest compliment està condicionat a l'equilibri entre les tasques de 

conservació del monument i les obres necessàries per al compliment estricte de la 

normativa. 

 

Tenint en compte l'anterior, en les condicions actuals la capacitat del conjunt (recinte 

jussà, nivell del pati d'armes i recinte Sobirà) no hauria de ser superior a 460 

persones. La capacitat dels espais tancats on es realitzen activitats és: 

 

ESPAI 
ÀREA  

(m
2
) 

DENSITAT D'OCUPACIÓ  

(m
2
/persona) 

CAPACITAT 

(persones) 

Sala noble 116 2 (zona públic), 3 (lavabos) 60 

Edifici serveis  57,8 2 (zona públic), 3 (lavabos), 0 (ocupació nul·la) 20 

 

Les visites guiades són en grups de fins a 35 persones amb un màxim de 3 grups 

simultanis. La resta de visitants realitzen la visita per lliure. No es sobrepassen els 250 

visitants en un mateix moment. 

 

 

1.5.1 Plantilla. 

 

Degut al reduït nombre de personal una persona pot realitzar més d’una tasca. 

 

TIPUS DE PERSONAL NÚM. UBICACIÓ HABITUAL TASQUES 

Responsable castell 1 Edifici de serveis 
Tasques de control, venda tiquets, 
manteniment, neteja i vigilància. 

Guies 3 Recinte castell  Visites guiades i suport al responsable 

Control aparcament 1 Caseta zona aparcament Control accés i aparcament. 

Empreses externes - Segons necessitats 
Tasques de manteniment i treballs de 

conservació 

TOTAL: 5 - - 
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1.5.2 Quadres de presència en les diferents hores del dia de personal i ocupants. 

 

TIPUS DE 

PERSONAL 
TEMPORADA HORARI NOMBRE DE PERSONES 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

Responsable 
castell 

Tot l'any 
menys 

vacances 

08.00 - 15.00 - - 1 1 - - - 

08.00 - 15.30 - - - - 1 - - 

09.00 - 17.00 - - - - - 1 1 

Resta horari - - - - - - - 

Guies 

Octubre - març 10.00 - 17.00 - - - 0 - 1 0 - 1 0 - 3 0 - 3 

Setmana Santa 10.00 - 18.00 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 

Setmana santa 
fins maig, juny i 

setembre 
10.00 - 19.00 - - - 0 - 1 0 - 1 0 - 3 0 - 3 

Juliol i agost 10.00 - 19.00 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 0 - 3 

Tot l'any Resta horari - - - - - - - 

Control 
aparcament 

Setmana santa 
fins a principis 

desembre  
09.00 - 14.00 - - - - - 1 1 

Tot l'any Resta horari - - - - - - - 

Empreses 
externes 

Tot l'any 
09.00 - 15.00 - - 0 - 4 0 - 4 0 - 4 0 - 4 0 - 4 

Resta horari - - - - - - - 

 

El personal directiu del castell es troba fora de les instal·lacions, de manera habitual, al 

Consell Comarcal de la Selva, a Santa Coloma de Farners. 

 

 

1.5.3 Organigrama. 

 

Es presenta l’organigrama de funcionament de la instal·lació: 
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1.6 ANÀLISI DE RISC. 

 

S’analitzen els riscos que es poden donar a la instal·lació, d’acord amb la tipologia 

d’activitats que s’hi realitzen, les característiques de la instal·lació i la ubicació 

d’aquesta. Els riscos es classifiquen en: interns, externs i laborals. 

 

 

1.6.1 Anàlisi històrica. 

 

És la font principal a l’hora d’analitzar els riscos d’una instal·lació. Per això cal 

mantenir un registre d’incidents i accidents (data, hora, lloc, tipus d’incident/accident, 

aspectes remarcables) a partir dels quals cal analitzar: 

 

a) Si aquell risc estava contemplat en el pla d’autoprotecció. 

b) Si es van dur a terme les accions adients. 

c) Si aquestes accions es van fer seguint els procediments preestablerts. 

d) Avaluar possibles millores. 

e) Altres consideracions a criteri de les persones actuants. 

 

Des que el castell va obrir les portes al públic al 2011 hi ha hagut el següents 

accidents / incidents: 

 

2012: Una persona d’edat avançada es va marejar i va caure. Es va fer un trenc al 

cap. Va ser curat amb mitjans propis i el personal de la instal·lació la va conduir fins a 

l’aparcament. 

 

2014: Una dona va caure en una escala i es va desllorigar el turmell.  Va ser baixada 

fins a l’aparcament per personal de la instal·lació. 

 

2015: Una dona que pujava al castell va caure al bosc i van haver d’intervenir bombers 

i ambulància per rescatar-la i evacuar-la. 

 

2017: Un nen (francès) de 13 anys es va perdre baixant del castell. Es va avisar al 

vigilant de Sant Feliu i la policia local d'Arbúcies però el van trobar al cap de pocs 

minuts. 

 

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació ec9598ce570a4bfb855978a9694ee2c6001

Url de validació https://seu.selva.cat/verificador

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=ec9598ce570a4bfb855978a9694ee2c6001


PLA D’AUTOPROTECCIÓ –CATELL DE MONTSORIU 

www.plansautoproteccio.cat  Pàgina 21 

Accidents / incidents per causes meteorològiques: 

No hi hagut incidències destacades per nevades o pluges intenses específiques de 

Montsoriu (abracen tot el territori). En dues ocasions (2011 i 2107) s'han produït 

ventades fortes que es van emportar part de la teulada de la sala noble. Van ser 

fenòmens en hores/dies sense públic. 

 

Quan hi ha tempesta elèctrica es restringeix l’accés dels visitants a la torre de 

l’homenatge. Ha passat 3 - 4 cops des de que la instal·lació es oberta al públic. 

 

 

1.6.2 Inventari i avaluació de riscos interns. 

 

És el risc que és pot generar dins la pròpia activitat. S’escull un mètode qualitatiu per 

avaluar els riscos. Per a cada escenari es valora: 

 

La probabilitat de que es doni: 

 

PROBABILITAT DEFINICIÓ 

Molt baixa No s’espera però es té en compte per si de cas. 

Baixa Quan l’emergència es dona en rares ocasions. 

Mitja Quan es dona algunes vegades. 

Alta Quan es dona sovint 

Molt alta Es donarà quasi segur. 

 

 

Les conseqüències de l’emergència (severitat): 

 

CONSEQÜÈNCIES DEFINICIÓ 

Baixa 
No afecta o afecta lleument al funcionament de la instal·lació. Es continua 

operant amb normalitat. 

Mitja 

Es produeixen dificultats importants en l’operativitat d’una zona concreta. Pot 

implicar la suspensió temporal o permanent de les activitats en alguna de les 

àrees de la instal·lació, o la suspensió temporal de totes les activitats. També 

pot portar a una evacuació parcial o general, o al confinament temporal. Es 

poden produir lesions i danys materials. 

Alta 

Es produeix una fallada total d’una zona o zones de la instal·lació. Implica una 

aturada completa i permanent. Poden haver ferits o morts. Els danys materials 

poden ser importants. Implica una evacuació o un confinament totals. 
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L’estimació del nivell de risc serà: 

 

SEVERITAT PROBABILITAT 

 Molt Alta Alta Mitja Baixa Molt Baixa 

Alta Molt Alt Alt Alt Mig Baix 

Mitja Alt Alt Mig Baix Molt baix 

Baixa Mig Mig Baix Molt Baix Molt baix 

 

 

1.6.2.1 Substàncies perilloses segons normativa de control dels riscos inherents 

als accidents greus en què intervenen substàncies perilloses. 

 

No procedeix 

 

 

1.6.2.2 Incendi. 

 

El titular mantindrà el terreny ocupats per l'activitat net de massa arbustiva baixa per  

tal  d'evitar  possibles  propagacions en cas d'incendi i assegurarà l’existència d’una 

franja de protecció perimetral de 25 metres d’amplada mínima al voltant, que estarà 

lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida i podada, segons els requisits 

del Decret 123/2005. 

 

S’identifiquen els elements i àrees susceptibles de generar un incendi: 

 

ÀREES AMB MAJOR RISC D’INCENDI 

Àrea afectada Descripció de l’element de risc Probabilitat Severitat Risc 

Instal·lació elèctrica 

Instal·lació en general, en especial, els quadres 

de protecció i distribució i comptadors als 

serveis de la sala noble i l'edifici de serveis 
Baixa Mitja Baix 

Instal·lacions tèrmiques 
Escalfador d'aigua i aparell d'aire 

condicionat a l'edifici de serveis 
Baixa Mitja Baix 

Àrees de magatzem 

(despatx antiga cuina i 

edifici de serveis) 

Mobiliari, petits acopis de materials 

inflamables 
Baixa Mitja Baix 

Totes (origen antròpic) 
Qualsevol persona pot ser focus d’un incendi 

intencionat o per accident 
Baixa Mitja Baix 

Recinte jussà Vehicles Baixa Mitja Baix 
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L’activitat principal de l’empresa no genera l’aparició de flames vives o de guspires. De 

totes maneres, la presència de materials combustibles o inflamables (fustes, marcs, 

mobiliari, paper, plàstics, etc.) representa un risc d’incendi a considerar, doncs en el 

cas contacte amb una guspira o flama viva poden incendiar-se. 

 

També es pot generar un incendi per un mal estat de les instal·lacions i aparells 

elèctrics, provocats per l’antiguitat d’aquests o pel seu inadequat manteniment. 

Actualment s'està legalitzant el projecte elèctric. 

 

 

1.6.2.3 Explosió. 

 

S’identifiquen els elements i àrees susceptibles de generar una explosió: 

 

ÀREES AMB MAJOR RISC D’EXPLOSIÓ 

Àrea afectada Descripció de l’element de risc Probabilitat Severitat Risc 

Instal·lacions tèrmiques Escalfador d'aigua a l'edifici de serveis Baixa Mitja Baix 

 

 

1.6.2.4 Fuita. 

No és d'aplicació 

 

 

1.6.2.5 Altres. 

L’anàlisi s’ha realitzat en funció de les característiques de l’activitat, el seu entorn i el 

tipus d’assistents a qui van dirigides. A la següent taula es presenten els resultats: 

 

TIPUS DE RISC PROBABILITAT SEVERITAT RISC 

Emergències 

d’àmbit policial 

Problemes d’ordre públic i altercats Baixa Mitja Baix 

Amenaça bomba i/o paquets sospitosos Molt baixa Alta Baix 

Sabotatge instal·lació Baixa Mitja Baix 

Atemptat  Molt baixa Alta Baix 

Robatoris / Intrusisme Baixa Baixa M. Baix 

Emergències a 

causa accidents 
Problemes estructurals Baixa Mitja Baix 

Emergències 

causades per la 

activitat pròpia 

Accidents / urgències mèdiques Mitja Mitja Mig 

Comportament de risc dels usuaris Baixa Mitja Baix 

Excés aforament (allaus, caigudes) Baixa Mitja Baix 

Fallada 

subministres 
Subministrament elèctric Baixa Molt Baixa - 
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A continuació es presenten diferents escenaris en funció del tipus de risc:  

 

1.6.2.5.1 Problemes d’ordre públic i altercats. 

Pel tipus d’activitat, les seves dimensions i la baixa densitat de persones á la 

instal·lació no es de preveure que apareguin problemes d’aquest ordre, encara que no 

es poden descartar totalment. 

 

Escenari Localització Usuaris afectats Efecte dòmino Conseqüències 

Escenari 1 Totes Grup reduït No Lesions. Perill afectar a tercers. 

Escenari 2 Totes Grup gran Si 
Lesions. Perill d’afectar a tercers. 

Possibles danys materials. 

 

 

1.6.2.5.2 Amenaça de bomba / Atemptat. 
 

Escenari Localització Usuaris afectats Efecte dòmino Conseqüències 

Escenari 1 castell Treballadors i assistents Si 
Mort. Danys 

materials. 

 

 

1.6.2.5.3 Sabotatge instal·lació. 

Aquest tipus d’emergències poden tenir un origen molt variat: accessos, elements 

d’extinció, àrees de risc especial. 

 

Escenari Localització Usuaris afectats Efecte dòmino Conseqüències 

Escenari 1 Edificacions i 

instal·lacions 
Usuaris i treballadors Si 

Lesions, danys materials. 

Evacuació de l’activitat. 

 

 

1.6.2.5.4 Atemptat. 
 

Escenari Localització Usuaris afectats Efecte dòmino Conseqüències 

Escenari 1 castell Usuaris i treballadors Si 
Mort. Danys 

materials. 

 

 

1.6.2.5.5 Robatoris / Intrusisme 
 

Escenari Localització Usuaris afectats Efecte dòmino Conseqüències 

Escenari 1 Totes Usuaris i treballadors No Altercats 
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1.6.2.5.6 Problemes estructurals. 

Es refereix a la detecció de problemes en la estructura que comportin un risc pels 

usuaris. Una emergència estaria associada a una deficiència o problema estructural de 

molt ràpida evolució, en principi, degut a una acció exterior important. La degradació 

de l’estructura amb el temps no es tractaria d’una emergència. 

 

Escenari Localització Usuaris afectats Efecte dòmino Conseqüències 

Escenari 1 Edificacions Usuaris i treballadors Si Evacuació de la instal·lació 

 

 

1.6.2.5.7 Accidents / urgències mediques. 
 

Escenari Localització Usuaris afectats Efecte dòmino Conseqüències 

Escenari 1 Totes Usuaris i treballadors No 
Caigudes en alçada, lesions, 

atacs de cor, insolació... 

 

 

1.6.2.5.8 Comportament de risc dels usuaris. 

Imprudències, vandalisme, etc. 

 

Escenari Localització Usuaris afectats Efecte dòmino Conseqüències 

Escenari 1 Edifici i entorn Usuaris Si Lesions, danys materials. 

 

 

1.6.2.5.9 Excés aforament. 
 

Escenari Localització Usuaris afectats Efecte dòmino Conseqüències 

Escenari 1 Totes les zones Usuaris, treballadors i públic Si Allaus i caigudes 

 

 

1.6.2.5.10 Fallada subministres. 

El risc en cas de fallada del subministrament elèctric és molt baix. Afectaria a la 

comunicació per línea telefònica fixa (existeix la alternativa del mòbil). L'activitat es 

realitza en horari diürn. 

 

Escenari Localització Usuaris afectats Efecte dòmino Conseqüències 

Fallada subministrament  

elèctric 
Totes 

Usuaris i 

treballadors  
No Falta d’iluminació 
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1.6.3 Inventari i avaluació del risc laboral. 

 

Aquest tipus de riscos no són l’objecte principal del Pla, però s’estudien per si poden 

ser motiu d’activació d’una emergència. Es classifiquen en: lleus, moderats o greus. 

Seguint el plantejament utilitzat pels riscos interns, es fa la següent classificació: 

 

 

SEVERITAT PROBABILITAT 

 Alta Mitja Baixa 

Alta Molt Greu Greu Moderat 

Mitja Greu Moderat Lleu 

Baixa Moderat Lleu Molt lleu 

 
 
 
 

LLOC DE TREBALL: INTERIOR EDIFICACIONS 

Forma d’accident Valor del risc 

Caiguda de persones a diferent nivell Lleu 

Caiguda de persones al mateix nivell Lleu 

Caiguda d’objectes per desplom Lleu 

Caiguda d’objectes per manipulació Lleu 

Caiguda d’objectes despresos Lleu 

Trepitjades sobre objectes Lleu 

Cops contra objectes immòbils Lleu 

Cops per objectes o eines Lleu 

Projecció de fragments o partícules Lleu 

Sobreesforços Lleu 

Exposició a factors climatològics adversos - 

Contactes elèctrics Lleu 

Incendis Lleu 

Atropellaments, cops i xoc amb o contra vehicles - 

Relliscada en superfície mullada Lleu 

Problemes ordre i altercats Lleu 
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LLOC DE TREBALL: EXTERIOR EDIFICACIONS 

Forma d’accident Valor del risc 

Caiguda de persones a diferent nivell Lleu 

Caiguda de persones al mateix nivell Lleu 

Caiguda d’objectes per desplom Lleu 

Caiguda d’objectes per manipulació Lleu 

Caiguda d’objectes despresos Lleu 

Trepitjades sobre objectes Lleu 

Cops contra objectes immòbils Lleu 

Cops per objectes o eines Lleu 

Projecció de fragments o partícules Lleu 

Sobreesforços Lleu 

Exposició a factors climatològics adversos Lleu 

Contactes elèctrics Lleu 

Incendis Lleu 

Atropellaments, cops i xoc amb o contra vehicles Lleu 

Relliscada en superfície mullada Lleu 

Problemes ordre i altercats Lleu 

 

No es detecta cap situació de risc laboral de nivell moderat, greu o molt greu. 

 

 

1.6.3 Inventari i avaluació dels riscos externs. 

 

Es deuen únicament a la localització de l’activitat. En la següent taula es valoren els 

riscos externs i s’indiquen les àrees més vulnerables per exposició a aquests riscos: 

 

RISCOS EXTERNS VALORACIÓ 
ÀREES MÉS 

VULNERABLES 

Emergències per incendis 

forestals 

El perill d’incendi al municipi està catalogat com a alt 

(3/4) i la vulnerabilitat com a molt alta (5/5). Cal seguir el 

pla alfa: http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/ 

Instal·lació i 

entorn 

Emergències per nevades 
Seguir avisos  Servei  Meteorològic de Catalunya (els dies 

previs) i les instruccions de les autoritats. 

Instal·lació i 

entorn 

Risc per fortes ventades 
Seguir avisos  Servei  Meteorològic de Catalunya (els dies 

previs) i les instruccions de les autoritats. 

Instal·lació 

(punt més alt) i 

entorn 

Emergències per 

condicions 

meteorològiques 

(tempesta, fred, gelades, 

llamps, etc.) 

Seguir avisos  Servei  Meteorològic de Catalunya (els dies 

previs) i les instruccions de les autoritats. 

Instal·lació 

(punt més alt) i 

entorn 
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Elements externs en zona 

influencia (habitatges, 

canonades, vehicles, etc) 

Es poden produir explosions, fuites, incendis, etc. en 

zones properes que poden afectar la instal·lació, inclús 

implicar el seu tancament. 

Instal·lació i 

entorn 

Emergències per risc 

sísmic 

Es seguiran les instruccions de les autoritats. La intensitat 

màxima prevista a la zona és de VII en la escala MSK 

(amb un màxim de XII), per al període de retorn de 500 

anys (SISMICAT). Es supera el llindar d’intensitat. 

Instal·lació i 

entorn 

 

 

No s’han tingut en compte els següents riscos pel motius explicats a continuació: 

 

PLA EXPLICACIÓ 

INUNCAT La instal·lació es troba sobre un cim fora de zones inundables. 

PLASEQCAT La instal·lació no està inclosa dins la zona d'alerta i intervenció de cap industria química 

TRANSCAT 

Malgrat que el nivell de perill al municipis de Arbúcies i Sant Feliu de Buixalleu per 

transport viari de MMPP és alt (3/4) i molt alt (4/4) respectivament, i el perill per 

transport ferroviari de MMPP és alt (3/4) als dos municipis,  tant les carreteres com les 

línees ferroviàries que presenten risc es troben suficientment lluny del castell i el seu 

camí d'accés. L’autopista AP-7 presenta un nivell de flux de MMPP molt important 

(4/4),  la C-35 un flux alt (3/4), i la GI-552 I GI-553 un nivell de flux baix. Les línees de 

ferrocarril que passen paral·leles a l'AP-7 presenten un flux de MMPP alt (3/4). 

RADCAT Al municipi hi ha 1 instal·lació radiològica de 2ªcat. que es troba suficientment lluny per 

no considerar-la 

 

 

Juntament amb la vulnerabilitat per exposició que s’ha presentat en la taula anterior, 

també s’estudia la vulnerabilitat intrínseca de cada àrea de l’activitat segons 4 

factors: ocupació, accessibilitat dels mitjans d’emergència, confinament i evacuació. 

Per cada un hi ha tres nivells de vulnerabilitat: alta (3), moderada (2) i baixa (1), als 

que s’aplica un valor de ponderació.  

 

VULNERABILITAT INTRÍNSECA 

 
Grau d’ocupació Facilitat d’accés Facilitat de confinament Facilitat d’evacuació 

Alta (3) Ocupació alta Mal accés Sense espais 
Difícil evacuació o 
creuament flux – 

mitjans d’emergència 

Moderada (2) Ocupació mitja Limitat Confinament parcial Per vials concrets 

Baixa (1) Baixa ocupació Bon accés Confinament total Fàcilment evacuable 
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El resultat de la suma per sectors ens dona el valor de vulnerabilitat intrínseca segons: 

 

  SUMA RESULTANT 

Alta 9-12 

Moderada 6-8 

Baixa 4-5 

 

El resultat és el següent: 

 

VULNERABILITAT INTRÍNSECA 

Zona 
Grau 

d’ocupació 
Facilitat 
d’accés  

Facilitat de 
confinament 

Facilitat 
d’evacuació 

Vulnerabilitat 
intrínseca 

Castell de Montsoriu Moderat Moderada Baixa* Moderada Moderada (7) 

 

* Segons les dades proporcionades pel titular, en breu es canviarà la porta d'accés de la sala noble, el 

que permetrà disposar d'un espai de característiques i capacitat suficients per al confinament. 

 

 

Resumint la informació anterior i utilitzant la mateixa metodologia de valoració que en 

l’apartat 1.6.2. per a riscos interns, es presenta la següent taula d’anàlisi del risc: 

 

RISCOS EXTERNS PROBABILITAT SEVERITAT RISC 

Emergències per incendis forestals Mitja Alta Alt 

Emergències per nevades Mitja Mitja Mig 

Risc per fortes ventades Mitja Mitja Mig 

Emergències per condicions meteorològiques Mitja Mitja Mig 

Elements externs en zona influencia Baixa Mitja Baix 

Emergències per risc sísmic Molt baixa Alta Baix 

 

En general, per aquest tipus de riscos, es seguiran les instruccions de les autoritats,  

les indicacions dels mitjans de comunicació i els avisos del Servei Meteorològic de 

Catalunya. 

 

 

Risc d’incendi forestal 

Segons la taula anterior és el risc extern més important a tenir en compte. L’activitat 

es desenvolupa en una zona de molt alt risc d'ignició i propagació. La tipologia usual 

d’incendi per les característiques de l’entorn de l’activitat correspon al de focs ràpids 
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que es propaguen per les capçades i fullatge altament inflamable, que incrementat per 

situacions de fort vent pot derivar en la transmissió d'un incendi per copes, estenent-

se fàcilment sobre zones properes d’idèntic risc, d'elevada densitat vegetativa i de 

notable pendent. 

 

Existeix un risc elevat per la possibilitat d'una afectació recíproca, bé per un foc que 

produït al recinte de l'activitat, pogués generar una propagació vectorial sobre la 

superfície forestal exterior, o bé, per l'afectació que pogués rebre l'activitat per un 

possible foc procedent de l’exterior del recinte. Per tal d'evitar possibles emergències, 

està previst tancar l'accés al castell si el Pla Alfa s'activa en nivell 3. 

 

 

1.6.5 Descripció o identificació de les condicions d’evacuació. 

 

Com a norma general es procedirà a evacuar quan, en cas d’emergència, les 

condicions a l’interior de la instal·lació, ja sigui en una zona concreta o en tota la 

instal·lació, siguin pitjors que les existents a la zona a la que es vol evacuar. 

 

S’estudien les condicions d’evacuació de segons la normativa del Codi Tècnic de 

l’Edificació (CTE DB-SI3). En aquest cas particular es te en compte que: 

 

 A les zones interiors, cada m lineal de portes, passos, passadissos i rampes a nivell 

permet la sortida de 200 persones. En el cas de portes i passos, l’amplada ha de 

ser ≥ 0.80m, mentre que en el cas dels passadissos i rampes l’amplada ha de ser ≥ 

1.00m. D’altre banda l’amplada de cada full d’una porta ha d’estar compresa entre 

0,60m i 1,23m. 

 

 En el cas de zones a l’aire lliure, cada m lineal de passos a nivell permet la sortida 

de 600 persones i l’amplada de cada una ha de ser ≥ 1.00m, si s’assimila a un 

passadís, o ≥ 0.80m, si es tracta d’un pas o porta. 

 

 A les zones interiors, cada m lineal d’escala no protegida permet la sortida de 160 

persones per evacuació descendent i de (160-10h), per evacuació ascendent, on h 

és l’alçada d’evacuació ascendent en m. L’amplada ha de ser ≥ 1,10m, per evacuar 

més de 100 persones (DB SUA 1-4.2.2, taula 4.1.) i ≥ 1,00m, per evacuar <100. 
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 A les zones a l’aire lliure cada m lineal d’escala permet la sortida de 480 persones. 

L’amplada ha de ser ≥ 1,10m, segons el DB SUA 1-4.2.2, taula 4.1. 

 

 La longitud dels recorreguts d’evacuació fins alguna sortida de planta no ha 

d’excedir de 50 m. Aquesta distància podrà ser de 75m en les zones a l’aire lliure on 

la declaració d’un incendi sigui irrellevant, i no han d’excedir de 25m, en cas d’existir 

una única sortida de planta. 

 

 Quan en una zona, en un recinte, en una planta o en l’edifici hagi d’existir més 

d’una sortida, considerant també com a tals els punts de pas obligat, la distribució 

dels ocupants entre elles a efectes de càlcul s’ha de fer suposant inutilitzada una 

d’elles, sota la hipòtesi més desfavorable”. 

 

 Durant la redacció d'aquest document s'està elaborant el projecte per a sol·licitar la 

llicència d'activitat del castell, que haurà de fixar la capacitat de la instal·lació. 

Aquesta capacitat vindrà condicionada a l'equilibri entre les tasques de conservació 

del monument i les obres necessàries per al compliment estricte de la normativa. 

 

D’acord amb els anteriors condicionants, es calcula la capacitat d’evacuació de la 

totalitat del recinte tancat per muralles (recinte sobirà i nivell pati d'armes), del recinte 

jussà, de la sala noble i de l'edifici de serveis, sense tenir en compte el compliment 

estricte de tots els requisits d'accessibilitat (discontinuïtats al paviment, dimensions de 

la petjada i contrapetjada de les escales, etc.) indicats al Codi Tècnic de l'Edificació 

(CTE). La resta de dependencies es troben  comunicades entre elles, no disposen de 

control d'accés i no està previst realitzar cap acte concret que impliqui un càlcul 

independent de la seva capacitat. 

 

 

a) Càlcul de la capacitat d’evacuació dels espais ubicats a l'interior de les muralles. 

 

SORTIDA 
Amplada 

(m) 
Condicionants 

Capacitat  

d’evacuació 

Recinte tancat per muralles 1,60 
Sortida única a través d'escales exteriors- tram més 

estret 0,96m 
460 

Sala noble 1,48 
Existeix una segona sortida als WC que no acompleix els 

requisits per ser inclosa al càlcul (amplada lliure 56cm) 
296 
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A falta de la llicència que determini la capacitat dels espais singulars, es presenta un 

càlcul de la seva capacitat per tal de comprovar que és inferior a la capacitat 

d'evacuació. 

 

ESPAI ÀREA TOTAL  (m
2
) DENSITAT D'OCUPACIÓ  (m

2
/persona) CAPACITAT (persones) 

Sala noble 120 2 (zona públic), 3 (lavabos) 60 

 

En el cas del recinte tancat per muralles la capacitat vindrà donada per la capacitat 

d'evacuació. 

 

 

b) Càlcul de la capacitat d’evacuació dels espais ubicats a l'exterior de les muralles. 

 

SORTIDA 
Amplada 

(m) 
Condicionants 

Capacitat  

d’evacuació 

Recinte jussà - accés vehicles 2,40 Punt més estret de l'accés 1440 

Recinte jussà - camí amb 

origen a l'edifici de serveis 
0,80 

Es tracte de camins irregulars de muntanya. Per al 

càlcul s'estableix l'amplada mínima, encara que no 

compleixen amb les condicions d'accessibilitat i 

presenten una amplada variable. Es recomana 

executar un segon accés en condicions per la 

vessant oposada de l'accés actual. 

480 

Recinte jussà - Camí PR-C 201 0,80 480 

Edifici de serveis 0,80 Només es te en compte 1 de les dues sortides 160 

 

A falta de la llicència que determini la capacitat dels espais singulars, es presenta un 

càlcul de la seva capacitat per tal de comprovar que és inferior a la capacitat 

d'evacuació. 

 

ESPAI 
ÀREA  

(m
2
) 

DENSITAT D'OCUPACIÓ  

(m
2
/persona) 

CAPACITAT 

(persones) 

Edifici serveis  57,8 2 (zona públic), 3 (lavabos), 0 (ocupació nul·la) 20 

 

D'altre banda, considerant inutilitzada una sortida, i també com a tals, els punts de pas 

obligat sota la hipòtesi més desfavorable, la capacitat del recinte jussà és redueix a: 

 

SORTIDA 
Amplada 

(m) 
Condicionants 

Capacitat  

d’evacuació 

Recinte jussà - camí amb 

origen a l'edifici de serveis 
0,80 

Es tracte d'un camí irregular de muntanya. per al 

càlcul s'estableix l'amplada mínima, encara que no 

compleix amb les condicions d'accessibilitat 

480 
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Donat que al recinte jussà és una zona oberta sense control d'aforament, que els 

visitants del recinte tancat per muralles han de passar obligatòriament pel recinte 

jussà, i a falta d'una llicència d'activitat, es considera que es compleixen* les 

condicions d'evacuació per: 

 

ESPAI Nombre de persones al recinte 

Castell de Montsoriu* 460 

Sala noble 60 

Edifici de serveis 20 

 
* S'han de tenir en compte totes les condicions i reserves expressades en aquest apartat, i sense oblidar 
la conveniència de disposar d'un segon accés en condicions per la vessant oposada de l'accés actual. 

 

 

Punt segur d’evacuació 

 

És un lloc exterior, allunyat suficientment de l'edifici evacuat i amb una extensió 

adequada per a acollir a totes les persones evacuades. 

 

ESPAI PUNT SEGUR D'EVACUACIÓ 

Castell Explanada davant de l'edifici de serveis 

 

 

Temps d’evacuació 

El temps d’evacuació es considera com la suma dels temps de detecció, alarma, retard 

i propi d’evacuació fins a un punt segur. Com a velocitat de circulació es pren 4m/s, 

segons TNO (Technologie vindt mkb-ondenemers). En aquest cas, es prefereix escollir 

una velocitat més conservadora de 2m/s. 

 

Es calcula el temps d’evacuació des de el punt més allunyat de la instal·lació al punt 

segur considerat. 

 

Zona 
Temps 

detecció 
Alarma Retard 

Evacuació 

dins zona 

Evacuació a 

pt. segur 

Temps total 

evacuació 

Castell de Montsoriu a 

recinte jussà 
Td 60s 5s 100s 100s Td+265s 
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El temps teòric d’evacuació des del punt més allunyat del recinte fins al punt segur 

d’evacuació és inferior a 5 min. 

 

El temps d'evacuació entre el recinte jussà i l'aparcament pel camí principal s'estima 

en uns 30 - 40min. 

 

 

1.6.6 Avaluació de les condicions de confinament. 

 

Consisteix a tancar-se en espais segurs durant el temps que duri l’emergència. De 

manera general, el confinament serà el més adient quan, en cas d’emergència, el risc 

existent a l’exterior de l’edifici sigui major que el risc al seu interior. 

 

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.  

 

Les condicions òptimes pel confinament són les següents: 

 

CONDICIONS ÓPTIMES DE CONFINAMENT 

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

2 Finestres i portes segellades amb juntes 

3 Sense obertures permanents 

4 Accés a l’aigua potable 

5 Serveis sanitaris (WC) 

6 Sistema d’accés a les informacions generades per l’accident ( ràdio, ...) 

7 Comunicacions amb l’exterior. 

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

 

 

Presenten bones condicions de confinament les següents edificacions: 

a) L'edifici de serveis (capacitat insuficient). 

b) La sala noble (un cop canviada la porta per una de característiques adients). 

Donada una situació d'emergència que requereixi el confinament, i considerant una 

densitat d'ocupació màxima de 0,25 m2/persona corresponent a una zona 

d'espectadors de peu (ús pública concurrència), un cop fetes les obres a la porta 

(segons dades del titular es realitzaran en breu),  la sala noble (120 m2) es podrà 

considerar suficient per al confinament de les persones presents al castell.  
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Important: en cas d'incendi forestal la primera opció és evacuar a totes les persones 

presents a la instal·lació d'acord amb el Document nº3 d'aquest Pla, si l'origen i les 

característiques de l'incendi ho permeten. En cas contrari, un cop fetes les obres a la 

porta, es confinaria a les persones presents a la sala noble. 

 

 

1.6.7 Diagrama de persones per zones. 

 

La distribució dels usuaris i treballadors es detalla a l’apartat 1.5. Ocupació. La taula 

següent presenta el moment de màxima ocupació. 

 

CASTELL DE MONTSORIU 

 
VISITANTS TREBALLADORS TOTAL 

Núm. de persones 460 5 465 

 

 

1.6.8 Elements vulnerables. 

 

No hi han elements vulnerables a l’entorn de l’activitat.  
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1.7 PLÀNOLS 

 

Els següents plànols es troben a l’annex nº3: 

 

TAULA DE CORRESPONDÈNCIA DE PLÀNOLS 

Numeració 
Decret 

30/2015 
Nom 

Numeració 
cartografia annex III 

Nom cartografia annex III 

1.7.1. 
Zones de risc 

1 i 2 (3) 

Situació 

Castell - Planta baixa 

Castell - Nivell 1 (pati 

d'armes) 

Castell - Nivells superiors 

1.7.2. 
Zones vulnerables 

1.7.3. 
Instal·lacions i àrees on es 

realitza l’activitat. 

1.7.4. 
Identificació del control dels 

subministraments bàsics. 
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DOCUMENT Nº2:  

 

 

INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS I MESURES 

D’AUTOPROTECCIÓ. 
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DOCUMENT Nº2: INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS I MESURES 

D’AUTOPROTECCIÓ. 

 

2.1 MITJANS MATERIALS DISPONIBLES. 

 

En aquest apartat es relacionen, quantifiquen i situen els mitjans materials dels quals 

disposa l’activitat per prevenir i reduir, en la mesura que sigui possible, el risc que es 

produeixi una situació d’emergència, o en cas que aquesta no es pugui evitar, els 

mitjans materials disponibles per a fer-la front. 

 

 

2.1.1 Sectorització. 

 

No existeixen espais sectoritzats dins la zona de muralles. Al recinte jussà es troba 

l'edifici de serveis, independent de la resta de construccions 

 

 

2.1.2 Instal·lacions de detecció. 

 

D’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació (2006), en edificis d’ús de pública 

concurrència amb superfície construïda superior a 1.000 m2 és normativa la instal·lació 

d’un sistema de detecció d’incendis. Aquests elements són de detecció individual, el 

que facilita la localització dels connats d’incendi o avisos des de polsadors manuals, i 

la programació des del teclat de la central de detecció per designar les zones 

d’identificació. 

 

 

2.1.2.1 D'incendis. 

 

La instal·lació no disposa de sistema de detecció automàtica d’incendis ni de 

polsadors manuals d’alarma.  

 

 

2.1.2.2 De monòxid de carboni. 

 

No hi ha. 
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2.1.2.3 Altres. 

 

Es disposa d’una alarma d’intrusió connectada a sensors de moviment repartits pel 

castell i l'edifici de serveis. Quan s'activa un sensor, envia una senyal a la central 

d’alarmes i aquesta activa la senyal acústica al recinte. Des de la central d'alarmes 

truquen per l'ordre següent fins a trobar a algú a: 

 

- Cap d'intervenció. 

- Cap d'emergència. 

- Policia local d'Arbúcies. 

 

També hi ha un sistema de vigilància format per deu càmeres repartides pel recinte, 

que funciona de manera permanent. La seva imatge es grava internament en un 

dispositiu ubicat a la sala de personal (antiga cuina), i pot ser controlada en temps real 

pels responsables del castell mitjançant una aplicació instal·lada als mòbils. 

 

 

2.1.3 Instal·lacions d’extinció d’incendis. 

 

Les instal·lacions d’extinció d’incendi presents a l’activitat són les següents: 

 

INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I TRANSMISSIÓ 

 
Extintors manuals 

ABC 6kg 

Extintors manuals 

CO2 6kg 

Dipòsit 

120 m
3
 

BIE 

25mm 
Hidrant   

Edifici de serveis 2   - - 

Lavabos sala noble  1  - - 

Sala de personal (antiga cuina) 1   - - 

Recinte jussà   1 - - 

TOTAL 3 1 1 - - 

 

 

Extintors 

 

L’extintor manual és l’element bàsic per a un primer atac als connats d’incendi que 

puguin produir-se a l’edifici. El tipus d’agent extintor escollit és fonamentalment la pols 

seca polivalent antibrasa ABC, llevat en els llocs amb risc d’incendi per causes 

elèctriques, on són d’anhídrid carbònic. 

 

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació ec9598ce570a4bfb855978a9694ee2c6001

Url de validació https://seu.selva.cat/verificador

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=ec9598ce570a4bfb855978a9694ee2c6001


PLA D’AUTOPROTECCIÓ –CATELL DE MONTSORIU 

www.plansautoproteccio.cat  Pàgina 40 

Els extintors són del tipus homologat pel Reglament d’aparells a pressió (MIE-AP5) i 

UNE 23.110, amb la seva eficàcia gravada en l’exterior i equipats amb mànega, 

broquet direccional i dispositiu d’interrupció de sortida de l’agent extintor a voluntat de 

l’operador. Els extintors tenen l’ eficàcia mínima 21A-113B. 

 

D’acord amb el CTE, han d’haver extintors manuals portàtils de forma que qualsevol 

punt d’una planta es trobi a una distància inferior a 15 m d’un d’ells. En les zones 

diàfanes ha d’haver un extintor cada 300 m2 o fracció de superfície. Aquesta condició 

no es compleix, i es recomanen les següents accions: 

 

- Col·locar un extintor a l'entrada de la cisterna, on hi ha un quadre elèctric. 

- Col·locar un extintor de pols ABC a la sala nord. 

- Col·locar un extintor de pols a la sala noble, per tal de complir amb les distàncies 

màximes indicades a la normativa. 

 

S’han col·locat en llocs molt accessibles, especialment a les vies d’evacuació 

horitzontals. La part superior de l’extintor ha de quedar com a màxim a una altura 

d’1,70 m. 

 

 

Dipòsit soterrat 

 

Existeix un dipòsit soterrat de 120 m3 al recinte jussà. Te una doble funció. D'una 

banda, abasteix d'aigua als dos lavabos del recinte (edifici de serveis i sala noble), i 

d'altre banda, serveix com a reserva d'aigua als bombers en cas d'incendi o de risc 

elevat, permetent ruixar el perímetre i minorant així la capacitat d’inflamabilitat de la 

zona. L'aigua arriba al dipòsit per impulsió des d'un pou ubicat a cota inferior. 

 

 

Boques d’incendi equipades (BIE’s) 

 

D’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació (2006), en edificis d’ús de pública 

concurrència amb superfície construïda superior a 500 m2 s'ha de disposar de Boques 

d'Incendi Equipades (BIE's) de 25mm.  

 

El castell no en disposa. 
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Hidrant 

 

D’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació (2006), els establiments amb una densitat 

d'ocupació més gran que 1 persona cada 5 m2 i de superfície construïda compresa 

entre 2.000 i 10.000 m² han de disposar d'un hidrant exterior. 

 

El castell no en disposa. 

 

 

2.1.4 Instal·lacions d’evacuació/extracció i depuració de fums. 

 

Les instal·lacions d’extracció existents a l’activitat són: 

 Ventilació natural a través de portes i finestres. 

 Edifici de serveis: aire condicionat. 

 

 

2.1.5 Equipament per a la lluita contra sinistres. 

 

Recursos sanitaris 

 

Segons el Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, tot lloc de treball ha de disposar, 

com a mínim, d'una farmaciola portàtil que contingui desinfectants i antisèptics 

autoritzats (millor aigua oxigenada o Betadine), gases estèrils, cotó hidròfil, benes, 

esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces i guants d'un sol ús. 

 

L’annex III del decret 30/2015 no estableix uns mitjans mínims per l’activitat objecte 

d’aquest Pla. 

 

A la instal·lació hi ha de manera permanent els següents recursos materials sanitaris i 

de salvament: 

 

RECURSOS EXISTENTS Nº UBICACIÓ 

Desfibril·lador automàtic (DEA) 1 Edifici de serveis 

Farmacioles per a primers auxilis 2 Edifici de serveis i sala treballadors (antiga cuina) 
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Altres mesures 

 

 S'ha de mantenir un perímetre de 25m lliure de vegetació al voltant del perímetre 

del castell. 

 

 Els únics vehicles autoritzats a circular pel camí d'accés al castell són els serveis 

d'emergències, el personal que treballa al castell i els propietaris dels terrenys. 

Puntualment, es permet el pas a les persones amb dificultats de desplaçament. 

 

 L’accés a les sales tècniques està restringit als treballadors de la instal·lació. 

 

 A la sala de personal (antiga cuina) es guarden les claus de totes les dependències 

i portes, ordenades amb el seu nom, per a la seva ràpida detecció i utilització en 

cas de necessitat. 

 

 

2.1.6 Senyalització d’emergències. 

 

La instal·lació disposa de: 

 

 Senyalització dels mitjans de protecció i sanitaris (extintors, DEA).  

 Senyalització de perill (prohibit el pas, risc elèctric). 

 Enllumenat d'emergència. 

 

A les diferents zones de l’activitat cal senyalitzar de forma visible:  

 

 Senyalització d’evacuació (recorreguts i senyals de sortida). 

 La ubicació dels diferents punts de reunió/trobada. 
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2.1.7. Sistemes interns d’avís. 

 

En la següent taula s’indiquen els canal de comunicació utilitzats: 

 

RECURS DESCRIPCIÓ 

Transmissor de ràdio  

portàtil 

Comunicacions internes. 

Tots els treballadors (responsable, guies i control aparcament). 

Telèfon mòbil 
Comunicacions externes i internes (canal secundari).  

Tots els treballadors (responsable, guies i control aparcament). 

Xarxa telefònica fixa 
Comunicacions externes. 

A l'edifici de serveis i la sala de personal (antiga cuina). 
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2.2 MITJANS HUMANS DISPONIBLES. 

 

El Decret 30/2015, al seu annex III, respecte als mitjans d’autoprotecció mínims, pel 

que fa als dispositius per a la vigilància, la identificació de l'emergència i l'ordenació de 

l'autoprotecció diu que les activitats afectades pel Decret, mentre estiguin en 

funcionament, s’han de dotar de personal suficient o sistemes tecnològics adequats i 

suficients per a la identificació de les emergències i garantir l'avís als serveis públics 

per a la seva gestió.  

 

És responsabilitat del titular dotar l’activitat adequadament d’EPI (Equip de primera 

intervenció) i d’ESI (Equip de segona intervenció) en funció de la seva mida, riscos 

inherents i de l’especificitat de les mesures de protecció disponibles i que aquests 

disposin de la formació necessària. En aquest cas, tots els membres de l’organització 

són l’EPI. 

 

Equip de primera intervenció (EPI): és un equip d’intervenció de nivell bàsic. La seva 

composició és responsabilitat del titular de l’activitat, i el total disponible s’ha de 

determinar atenent els riscos en funció de la grandària i el tipus d’activitat. L’EPI ha de 

disposar d’una formació mínima de caràcter genèric relativa a la identificació de 

situacions de risc i avisos d’emergència, primera intervenció davant de conats 

d’incendi, evacuació dels ocupants i aplicació de primers auxilis.  

 

A la taula següent s’indica una relació dels mitjans humans disponibles per a portar a 

terme les actuacions previstes al pla d’autoprotecció. Les seves funcions i organització 

es defineixen a l’apartat 3: Manual d’actuació. 

 

TIPUS DE PERSONAL NÚM. UBICACIÓ HABITUAL TASQUES 

Responsable castell 0 - 1 Edifici de serveis 
Tasques de control, venda tiquets, 
manteniment, neteja i vigilància. 

Guies 0 - 3 Recinte castell  Visites guiades i suport al responsable 

Control aparcament 0 - 1 Caseta zona aparcament Control accés i aparcament. 

TOTAL: 0 - 5 - - 
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2.3 MESURES CORRECTORES DE RISC I D’AUTOPROTECCIÓ. 

 

En aquest apartat s'inclouen millores organitzatives i un seguit de recomanacions per 

al titular, que no han de menystenir la capacitat d'autoprotecció requerida a la 

instal·lació: 

 

 Els responsables de l'activitat mantindran coneixement i un estat d'alerta permanent 

davant les situacions de perill extrem d'incendi forestal que es comunica a la plana 

web de Prevenció d'Incendis Forestals del Departament d'Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació davant de situacions de perill alt (Pla Alfa nivell2) i de perill molt 

alt (Pla Alfa nivell 3). Estaran en tot moment sota les indicacions provinents dels 

diferents organismes de protecció civil i, tancaran l'activitat quan els hi sigui 

requerit. En situacions de nivell 3 de l  Pla Alfa es tancarà l'accés al castell i 

s'avisarà a les persones que havien comprat l'entrada prèviament mitjançant les 

dades indicades en el moment de fer la reserva a la web. 

 

 La superfície forestal en que limita l'activitat, haurà de mantenir una franja 

perimetral de protecció de 25m d'amplada definida segons estableix el Decret 

123/2005, de 14 de juny. 

 

 Per les actuacions que utilitzin foc o generin guspires, dins dels període entre 15/03 

i 15/10, s'haurà de sol·licitar les autoritzacions corresponents gestionades per la 

Direcció General de Forests del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació. La informació, consulta i la obtenció de documents i permisos es 

troba a la plana web de prevenció d'incendis forestals de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

 S’haurà de sol·licitar autorització expressa i excepcional a la Direcció General de 

Forests del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per les 

actuacions de tallada que generin restes vegetals dintre el període comprés entre el 

15/06 i 15/09. 

 

 Es netejarà periòdicament de vegetació seca i arbustiva l'interior del perímetre de la 

instal·lació, el vial d'accés i les cunetes. Es disposarà d'una franja de seguretat d'un 

metre d'amplada a cada costat del camí lliure de vegetació i de qualsevol mena de 

material que pugui propagar un foc. El ferm de la zona haurà de trobar-se en bona 

disposició, per poder permetre el pas de vehicles d'extinció en cas de foc. 
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 S'ha de garantir la formació teòrica i pràctica de l’equip de primera intervenció, 

mitjançant exercicis i pràctiques. Tot el personal de la instal·lació ha de conèixer la 

ubicació dels mitjans d’extinció i ha de saber utilitzar-los. 

 

 Es recomana que els guies de la instal·lació rebin formació en ASI (Assistència 

Sanitària Immediata) i en l'ús del DEA. 

 

 De manera general, cal mantenir periòdicament els equips susceptibles de generar 

risc i els mitjans materials de la instal·lació destinats al control de les emergències. 

 

 Totes les sales tècniques que no s’utilitzin en un moment donat han de quedar 

tancades amb clau. 

 

 S'ha de respectar i fer respectar la normativa del Parc Natural del Montseny. 

 

 Es prohibirà l'accés a les zones superiors del castell en cas de tempesta elèctrica. 

 

 Es recomana col·locar algun tipus de barana en totes aquelles zones amb perill de 

caiguda  a diferent nivell (part superior recinte sobirà, zona d'accés al recinte sobirà, 

etc.). Altre cop el gestor del castell haurà de decidir entre conservar l'edificació el 

més semblant a la original o complir la normativa. 

 

Les barreres de protecció tindran, com a mínim, una alçada de 0,90m quan la 

diferència de cota que protegeixen no excedeixi de 6m i de 1,10m en la resta dels 

casos, excepte en el cas de buits d'escales d'amplària menor que 40 cm, en què la 

barrera tindrà una alçada de 0,90m, com a mínim. L'alçada es mesurarà 

verticalment des del nivell de sòl o, en el cas d'escales, des de la línia d'inclinació 

definida pels vèrtexs dels esglaons, fins al límit superior de la barrera. 

 

 Per tal de millorar el control de l'aforament del castell es recomana establir l'accés a 

través de l'edifici de serveis, col·locant uns pals separadors amb cinta enrotllable al 

seu exterior, com els que es troben als accessos de molts esdeveniments. 

 

 Es recomana indicar els punts d'evacuació als plànols existents a la instal·lació i 

col·locar un cartell de prohibit tirar burilles de cigarretes a la zona propera a l'edifici 

de serveis.  
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2.4 PLÀNOLS. 

 

Els següents plànols es troben a l’annex nº3: 

 

TAULA DE CORRESPONDÈNCIA DE PLÀNOLS 

Numeració 
Decret 

30/2015 
Nom 

Numeració 
cartografia 

annex III 
Nom cartografia annex III 

2.4.1. Sectorització - (No és d'aplicació) 

2.4.2. 

Instal·lacions de detecció, d’extinció 

d’incendis i d’extracció de fum. 

1 i 2 (3) 

Situació 

Castell - Planta baixa 

Castell - Nivell 1 (pati d'armes) 

Castell - Nivells superiors 

2.4.3. 

Senyalització d’emergències i 

sistemes interns d’avís. 

2.4.4 
Vies d’evacuació 

2.4.5 
Àrees de confinament 

 

  

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació ec9598ce570a4bfb855978a9694ee2c6001

Url de validació https://seu.selva.cat/verificador

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=ec9598ce570a4bfb855978a9694ee2c6001


PLA D’AUTOPROTECCIÓ –CATELL DE MONTSORIU 

www.plansautoproteccio.cat  Pàgina 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT Nº3:  

 

 

MANUAL D’ACTUACIÓ. 
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DOCUMENT Nº3: MANUAL D’ACTUACIÓ. 
 

3.1 OBJECTE. 

 

En aquest document s’especifiquen de forma ordenada i breu, per cadascuna de les 

emergències identificades a l’anàlisi de risc, quines son les accions a realitzar i com es 

coordinen amb els plans de protecció civil d’àmbit superior, tot tenint en compte els 

mitjans materials i humans disponibles. 

 

S’estableixen les responsabilitats de comandament intern durant l’emergència, es 

defineixen les consignes d’actuació específiques per a cada grup o col·lectiu i es fixen 

els mecanismes de coordinació amb els serveis externs. 
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3.2 IDENTIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE LES EMERGÈNCIES. 

 

Les circumstàncies en les quals es produeixi una emergència condicionen en gran 

mesura el posterior desenvolupament i evolució del sinistre. Les circumstàncies que 

més influeixen en aquest aspecte són fonamentalment: 

 

• La rapidesa amb que és descobreix l’emergència i possibilitat de control (gravetat). 

• El tipus d’incident (tipologia).  

• El moment en què es produeix (disponibilitat de mitjans humans per actuar). 

 

 

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

 

Es defineixen fases d’activació en funció de la gravetat de l’emergència: 

 

Origen intern  

NIVELLS ACTIVACIÓ DEL PLA 

Conat d’emergència 
La situació pot ser dominada i controlada de forma senzilla per personal i 
mitjans de l’activitat. Les seves conseqüències són pràcticament 
inapreciables. La recuperació de l’activitat normal és quasi immediata. 

Emergència parcial 

Alteració sobtada de la normalitat que per ser controlada i dominada 
requereix l’actuació dels equips d’emergència de l’activitat. Els seus efectes 
queden limitats a un sector de l’activitat. Poden haver danys personals, 
víctimes i/o danys materials. Poden ser necessàries mesures, com per 
exemple, l’evacuació parcial. 

Emergència general 

Alteració sobtada de la normalitat que precisa de l’actuació de tots els equips 
d’emergència de la instal·lació i l’ajut de mitjans d’emergència externs. 
Poden ser necessàries mesures com per exemple l’evacuació de totes les 
persones presents. Poden haver danys personals, víctimes i/o danys 
materials. 

 
 

Origen extern 

NIVELLS ACTIVACIÓ DEL PLA 

Pre-alerta Fase de seguiment davant la possibilitat d'activar un Pla Especial i/o Pla d'Actuació 
Municipal (PAM). 

Alerta Activació en alerta d'un Pla Especial i/o Pla de Protecció Civil Municipal (PAM). 

Emergència Activació en Emergència d'un Pla Especial i/o PAM. 
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3.2.2. En funció del tipus de risc. 

 

Les emergències que poden ocasionar l’activació del pla, d’acord amb l’anàlisi de risc, 

són les següents: 

 

TIPUS DE RISC 
NIVELL ACTIVACIÓ 

PRE-ALERTA ALERTA EMERGÈNCIA GENERAL 

Riscos externs        

Risc d’incendi 

forestal 

Correspon a la situació de 

pre-alerta de l'INFOCAT. 

Seguir els mitjans 

informatius. Per qualsevol 

qüestió, posar-se en 

contacte amb les 

autoritats. 

L’INFOCAT està activat en 

fase d’alerta. Seguir 

instruccions de les 

autoritats. 

L’INFOCAT està activat 

en fase d’emergència. 

Seguir instruccions de les 

autoritats. 

Emergències per 

nevades 

Correspon a la situació de 

pre-alerta del NEUCAT. 

Seguir els mitjans 

informatius. Per qualsevol 

qüestió, posar-se en 

contacte amb autoritats. 

El NEUCAT està activat en 

fase d’alerta. Seguir 

instruccions de les 

autoritats. Seguir els 

mitjans informatius. Per 

qualsevol qüestió, posar-

se en contacte amb 

autoritats. 

El NEUCAT està activat 

en fase d’emergència. 

Seguir instruccions de les 

autoritats. Seguir els 

mitjans informatius. Per 

qualsevol qüestió, posar-

se en contacte amb 

autoritats. 

Risc per fortes 

ventades 

Correspon a la situació de 

pre-alerta del VENCAT. 

Seguir els mitjans 

informatius. Per qualsevol 

qüestió, posar-se en 

contacte amb autoritats. 

El VENCAT està activat en 

fase d’alerta. Seguir 

instruccions de les 

autoritats. Seguir els 

mitjans informatius. Per 

qualsevol qüestió, posar-

se en contacte amb 

autoritats. 

El VENCAT està activat en 

fase d’emergència. 

Seguir instruccions de les 

autoritats. Seguir els 

mitjans informatius. Per 

qualsevol qüestió, posar-

se en contacte amb 

autoritats. 

Emergències per 

condicions 

meteorològiques 

Existeix un avis 

meteorològic de risc de 

nivell 1 o 2. Pot ser pluja, 

gelades, tempesta, calor o 

fred intens, etc. 

L’alta intensitat de pluja, 

fred, gelades, etc., 

dificulten l’activitat 

normal al recinte. Cal 

avaluar que es fa d’acord 

amb autoritats. 

L’alta intensitat de pluja, 

fred, gelades, etc., 

impedeixen o recomanen 

suspendre l’activitat 

habitual.  Seguir 

instruccions autoritats. 

Elements externs 

en zona 

influencia 

Es produeix alguna 

emergència o situació que 

afecta molt puntualment a 

la instal·lació. 

Es produeix alguna 

emergència o situació que 

afecta a una part de la 

instal·lació. Pot implicar 

una evacuació parcial o 

altres mesures 

preventives 

Es produeix alguna 

emergència o situació 

que implica a tota la 

instal·lació. S’han 

d’executar mesures per 

evitar que afecti als 

usuaris. 
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Emergències per 

risc sísmic 

El SISMICAT està activat en 

alerta. Seguir instruccions 

autoritats i mitjans de 

comunicació. 

El SISMICAT està activat 

en emergència. Seguir 

instruccions autoritats i 

mitjans de comunicació. 

El SISMICAT està activat 

en emergència. Seguir 

instruccions autoritats i 

mitjans de comunicació. 

TIPUS DE RISC 
NIVELL ACTIVACIÓ 

CONAT D’EMERGÈNCIA EMERGÈNCIA PARCIAL EMERGÈNCIA GENERAL 

Riscos interns 
   

Problemes 

d’ordre públic i 

altercats 

Problema que afecta a 

dues persones. Fet puntual 

que es soluciona al mateix 

lloc. 

Problema que afecta a 

dues o més persones. 

Potser necessària la 

intervenció dels cossos 

policials. Si es creu 

convenient trucar al 112. 

Problema generalitzat en  

una zona de la 

instal·lació. Es necessita 

ajuda externa. 

Amenaça bomba 

i/o paquets 

sospitosos 

Amenaça sense confirmar. 
Amenaça que després una 
primera valoració experts 

es creu real. 
Amenaça confirmada. 

Sabotatge 

instal·lació 

Petit sabotatge sense 

conseqüències. 

Afecta a una àrea 

concreta i es pot 

solucionar amb mitjans 

propis de manera eficaç. 

Poca o nul·la afectació a 

la resta de la instal·lació 

Afecta a la majoria 

d’assistents i pot suposar 

un perill important. 

Prendre les mesures 

oportunes. Evacuar. 

Atemptat Petits danys materials 
Algunes persones 
afectades. Danys 

materials importants 

Moltes persones 
afectades. Grans danys 

materials. Morts. 

Robatori / 

Intrusisme 

Es detecta algun intent 

frustrat de robatori que no 

va a més. 

Es produeixen alguns 

robatoris. Trucar 112. 

Els robatoris són 

massius. Inseguretat 

ciutadana. Trucar 112. 

Incendi 

S’aconsegueix apagar el foc 

ràpidament amb mitjans 

propis. 

El incendi es propaga i 

afecta a una zona 

controlada. Evacuació 

zona. Poden haver ferits. 

Si no es pot controlar amb 

mitjans propis trucar al 

112. 

El incendi afecta una 

zona extensa. Molta gent 

afectada. Necessitat 

d’ajuda externa. 

Evacuació total. 

Explosió 

L’explosió és de petita i 

puntual. Afecta a una zona 

sense usuaris, i no hi ha 

possibilitat d’anar a més. 

S’avisa a autoritats i 

s’avalua que es fa. 

L’activitat és manté fins a 

nou avís.  

L’explosió implica o pot 

implicar perill en una zona 

concreta, que s’evacua.  

S’avisa a autoritats i 

s’avalua que es fa i si es 

manté l’activitat a la resta 

de zones. 

L’explosió és important i 

pot anar a més, no és te 

la seguretat que afecti 

només a una zona o que 

es pugui controlar. 

Evacuació total. 

Problemes 

estructurals 

Es detecta un problema en 

l’estructura. S’avisa a 

autoritats i s’avalua que es 

fa. L’activitat és manté fins 

Es detecta un problema 

en l’estructura que 

clarament crea 

inseguretat en una zona 

Es detecta un problema 

greu en l’estructura que 

es creu molt perillós per 

a les persones a la 
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a nou avís. concreta. S’evacua la 

zona, s’avisa a autoritats, i 

s’avalua que es fa. 

L’activitat és manté fins a 

nou avís a la resta de 

zones. 

instal·lació. S’evacua la 

zona, s’avisa a autoritats 

i s’avalua que es fa. 

L’activitat s’atura fins a 

nou avís. 

Accidents 

/urgència mèdica 

Accident amb 

conseqüències lleus. 

Accident que necessita 

evacuació (greu, molt 

greu o mort). Es demana 

ajuda externa. 

Accident massiu 

Conseqüències greus o 

molt greus. Es demana 

ajuda externa. 

Comportament 

de risc dels 

usuaris 

Fets puntuals i aïllats. Avís. 
Comportament de risc 

reiterat. Si cal, trucar 112.  

Comportament de risc 

reiterat i que pot 

implicar un perill per a la 

resta d’usuaris o la 

instal·lació. Trucar al 112 

i seguir instruccions. 

Valorar evacuació i 

aturada de les activitats. 

Excés aforament 

Per algun motiu s’acumula 

molta gent en una zona 

determinada. Es prenen 

mesures per dissipar-la. 

Es produeixen caigudes i 

empentes en una zona 

determinada. S’ha 

d’evacuar i temporalment 

s’impedeix el pas a la 

zona. Prendre mesures 

perquè no torni a passar. 

Situació greu que pot 

anar a pitjor. Algun ferit. 

Evacuació total. 

Necessitat ajuda externa. 

 

 

3.2.3. En funció de l'ocupació i els mitjans humans. 

 

La capacitat de resposta de l’organització en cas d’emergència pot variar segons els 

mitjans humans disponibles i l'ocupació de l'activitat. 

 

Situació 1: Quan l’activitat està tancada sense personal. Davant qualsevol possible 

situació de risc s’activarà el PAU en estat d’EMERGÈNCIA GENERAL. 

 

Situació 2: Quan l’activitat està oberta amb un mínim personal (1 persona). Davant 

qualsevol possible situació de risc s’activarà el PAU en estat d’EMERGÈNCIA 

PARCIAL, i si és possible, es farà una primera avaluació mentre es confirma l’abast 

real de la situació. 

 

Situació 3: Quan l’activitat és oberta i hi ha més d'un treballador. Es considera que hi 

ha prou recursos per poder fer una primera avaluació i/o una evacuació parcial mentre 

es confirma l’abast real de la situació. 
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A les següents taules s'indica per cada període el nombre de persones presents a 

l'activitat, on R és el responsable del castell, G són els guies (nombre variable entre 1 i 

3), i P és la persona que controla la zona de l'aparcament a la carretera. 

 

Per colors s'indica la situació en funció de l'ocupació i els mitjans existents. 

 

SITUACIÓ 

1 

2 

3 

 

 

a) Octubre - novembre. 

 

HORARI NOMBRE DE PERSONES 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

08.00 - 09:00 - - R R R - - 

09:00 - 10:00 - - R R R R + P R + P 

10:00 - 14:00 - - R R + G R + G R + G + P R + G + P 

14:00 - 15:00 - - R R + G R + G R + G R + G 

15.00 - 15.30 - - - G R + G R + G R + G 

15.30 - 17.00 - - - G G R + G R + G 

17:00 - 08:00 - - - - - - - 

 

 

b) Desembre - març. 

 

HORARI NOMBRE DE PERSONES 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

08.00 - 09:00 - - R R R - - 

09:00 - 10:00 - - R R R R R 

10:00 - 14:00 - - R R + G R + G R + G R + G 

14:00 - 15:00 - - R R + G R + G R + G R + G 

15.00 - 15.30 - -  G R + G R + G R + G 

15.30 - 17.00 - - - G G R + G R + G 

17:00 - 08:00 - - - - - - - 
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c) De passada Setmana Santa a setembre (menys juliol i agost). 

 

HORARI NOMBRE DE PERSONES 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

08.00 - 09:00 - - R R R - - 

09:00 - 10:00 - - R R R R + P R + P 

10:00 - 14:00 - - R R + G R + G R + G + P R + G + P 

14:00 - 15:00 - - R R + G R + G R + G R + G 

15.00 - 15.30 - -  G R + G R + G R + G 

15.30 - 17.00 - - - G G R + G R + G 

17:00 - 19:00 
 

  G G G G 

19:00 - 08:00 - - - - - - - 

 

 

d) Setmana Santa, juliol i agost. 

 

HORARI NOMBRE DE PERSONES 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

08.00 - 09:00 - - R R R - - 

09:00 - 10:00 - - R R R R + P R + P 

10:00 - 14:00 G G R + G R + G R + G R + G + P R + G + P 

14:00 - 15:00 G G R + G R + G R + G R + G R + G 

15.00 - 15.30 G G G G R + G R + G R + G 

15.30 - 17.00 G G G G G R + G R + G 

17:00 - 19:00 G* G* G* G* G* G* G* 

19:00 - 08:00 - - - - - - - 

 

* A la Setmana Santa els guies acaben a les 18h.  

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació ec9598ce570a4bfb855978a9694ee2c6001

Url de validació https://seu.selva.cat/verificador

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=ec9598ce570a4bfb855978a9694ee2c6001


PLA D’AUTOPROTECCIÓ –CATELL DE MONTSORIU 

www.plansautoproteccio.cat  Pàgina 56 

3.3 EQUIPS D’EMERGÈNCIA. 

 

Són els treballadors especialment formats i entrenats per actuar en cas d’emergències 

de manera organitzada i jerarquitzada, dins l'àmbit de l'activitat. El personal disponible 

per a dur aquestes tasques és el següent: 

 

TIPUS DE PERSONAL NÚM. UBICACIÓ HABITUAL 

Responsable castell 1 Edifici de serveis 

Guies 3 Recinte castell  

Control aparcament 1 Caseta zona aparcament 

TOTAL: 5 - 

 

 

A continuació es presenta l’organigrama d’emergències: 

 

 

 

 

  

(nit) 
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3.3.1 Responsable Centre de Control, Alarma i Comunicacions (CCAC). 

 

DEFINICIÓ:  RESPONSABLE CENTRE DE CONTROL, ALARMA I COMUNICACIONS 

És la primera persona de la instal·lació en rebre l’avís d’una emergència (intern o extern). Tota la 

informació, incidents i accidents passa per ell. Gestiona els avisos a realitzar tant interns (usuaris, resta de 

treballadors, etc.), com externs (112, CRAM, Cap d’emergència). 

UBICACIÓ: Edifici de serveis    

RESPONSABLE: Miquel Torres TEL.: Veure annex nº1 

 FUNCIONS:     

 

- Responsable de l’equip que rep les alarmes i fa els avisos i les comunicacions. 

- Responsable de contactar amb el Cap d’emergència i obeir les seves ordres. 

- Realitzar les trucades als mitjans exteriors: 112, CRAM, d’acord amb el cap d’emergència. 

- Donar instruccions de seguretat o prevenció, als usuaris, treballadors. 

- Coordinar les seves accions amb la resta de responsables.  

- Sol·licitar ajuda exterior. 

- Donar missatges clars, breus i concrets. 

- Donar prioritat a la seva seguretat i la del seu equip. 

 

DOTACIÓ:     

 

- Portarà sempre transmissor de ràdio portàtil i telèfon mòbil. 

- 1 armilla d’alta visibilitat (per rebre l’ajuda externa).  

 

COMUNICACIONS:   

 

- Amb la resta de responsables per ràdio, mòbil o en persona. 

- Amb els mitjans exteriors per línea telefònica fixa o mòbil. 
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3.3.2 Cap d’emergència (CE). 

 

DEFINICIÓ:  CAP D’EMERGÈNCIA   

  

Màxim responsable de les accions a realitzar en cas d’emergència.  

 

UBICACIÓ: Fora de la instal·lació (habitualment) 

RESPONSABLE: Joan Carles Codolà TEL.: Veure annex nº1 

 FUNCIONS:     

 

- Màxima autoritat en el control i presa de decisions de l’emergència. 

- Avaluar la situació i dirigir les accions destinades al control de l’emergència. 

- Sol·licitar ajuda exterior (112, CRAM) a través del responsable del CCAC. 

- Donar les instruccions a seguir al responsable del CCAC.   

- Cal que contacti al CCAC immediatament després de rebre l’avís de l’emergència extern.  

- Mantenir la coordinació amb el 112 i CRAM com a part fonamental de la gestió de l’emergència i es 

coordinarà amb els serveis/operatius d’ajuda externa.  

- Donar missatges clars, breus i concrets al cap d’intervenció i resta de l’equip. 

- Decidir l’activació del pla d’autoprotecció. 

- Ha d’estar sempre localitzable i en contacte amb la resta de responsables. 

- Decretar, d’acord amb els responsables de l’ajuda exterior, la finalització de l’emergència i la 

desactivació del pla. 

- Elaborar un informe posterior sobre l’emergència. 

 

DOTACIÓ:     

 

- Portarà sempre telèfon mòbil. 

 

COMUNICACIONS:   

 

- Amb la resta de responsables per mòbil. 

- Amb els usuaris a través del responsable del CCAC. 

- Amb els mitjans exteriors per línea telefònica fixa o mòbil. 
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3.3.3 Equip d'intervenció. 

3.3.3.1 Cap d' intervenció (CI). 

 

DEFINICIÓ:  CAP D'INTERVENCIÓ   

Responsable de valorar la situació de l’emergència i assumir la direcció i coordinació dels equips 

d’intervenció al lloc de l’emergència. 

UBICACIÓ: 
El cap d’intervenció està a la instal·lació. La seva posició dependrà de les necessitats. 

La resta de l’equip estan ubicats segons les seves tasques habituals. 

RESPONSABLE: Miquel Torres TEL.: Veure annex nº1 

 FUNCIONS:     

 

Cap de l’equip de 1ª intervenció: 

 

- Responsable en cas d’emergència de les tasques i decisions “in situ”. 

- Responsable de la seguretat dels membres de l’equip de primera intervenció. Ordenar actuacions 

amb més d’una persona. Donar sempre prioritat a la seguretat de l’equip. 

- Controlar a través dels membres de l’equip de 1ª intervenció els conats d’emergència. 

- Obeir les ordres del Cap d’emergència i estar en permanent contacte amb ell 

- Notificar al Cap d'emergència les deficiències que no pugui resoldre el seu equip. 

- En cas d’arribada de l’ajuda externa, col·laborar amb la resta de cossos policials i d’intervenció. 

- Assegurar l’existència de vies d’escapament. 

- Tallar el subministrament elèctric des del quadre general. 

 

DOTACIÓ:     

 

- Portarà sempre transmissor de ràdio portàtil i telèfon mòbil. 

 

COMUNICACIONS:   

 

- Amb la resta de responsables per ràdio, mòbil o en persona. 
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3.3.3.2 Actuants / membres de l'equip. 

 

Tal i com determina el Decret 30/2015, “Les activitats o centres inclosos a l’annex I 

s’han de dotar dels mitjans materials i els equips humans propis o aliens 

d’autoprotecció suficients per plantejar una resposta adequada a les situacions 

d’emergència; en tot cas, és obligatori disposar dels mitjans materials i personals que 

s’estableixi en la normativa sectorial específica que sigui aplicable”. 

 

És responsabilitat de la persona titular de la instal·lació o activitat dotar adequadament 

d’EPI i d’ESI totes les activitats llistades a l’annex I d'aquest Decret en funció de la 

mida del centre de treball o activitat, de l’activitat desenvolupada, dels seus riscos 

inherents i de l’especificitat de les mesures de protecció disponibles.  

 

Com l'activitat no es troba inclosa dins aquest annex, i donat el reduït nombre de 

persones que hi treballen, no es considera funcional definir un equip de segona 

intervenció (ESI). 

 

 

a) Equip de Primera intervenció (EPI). 

 

Format pels tots els treballadors de la plantilla.  La seva missió és donar la primera 

resposta davant d’una emergència. El màxim nombre de treballadors coincident en un 

mateix moment és de 5 persones. 

 

TIPUS DE PERSONAL NÚM. UBICACIÓ HABITUAL 

Responsable castell 1 Edifici de serveis 

Guies 3 Recinte castell  

Control aparcament 1 Caseta zona aparcament 

TOTAL: 5 - 

 

 

3.3.3.3 Funcions. 

 

a) Equip de Primera intervenció (EPI). 

 

- Verificar que les zones on treballa es troben en perfectes condicions i no suposen 

cap perill pels assistents. 
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- Notificar al responsable del CCAC qualsevol deficiència que pugui ser el focus d’una 

situació d’emergència i no pugui resoldre personalment. Allunyar-se a una distància 

prudent, si considera que hi ha risc. 

- Conèixer els riscos específics i la ubicació dels mitjans d’extinció, i comprovar que 

l’accés als elements més propers en la seva zona està lliures d’obstacles. 

-  Conèixer el present Pla. 

-  Participar a les activitats de formació i exercicis pràctics d’intervenció i evacuació.  

- En cas d’emergència allunyar les persones properes del focus d’aquesta. 

- En cas d’incendi, utilitzar els mitjans d’extinció, si està capacitat per fer-ho. 

- Donar sempre prioritat a la seva seguretat. 

- Obeir les ordres del cap d’intervenció. 

- En cas d’ajuda externa, ajudar als membres d’aquesta, si ho necessiten. 

- En cas d’urgència mèdica, protegir al malalt fins que arriba l’ajut. 

- Rebre informació i seguir les instruccions del cap d’intervenció. 
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3.3.4 Equip d’evacuació i confinament. 

 

Es l’equip responsable d’acompanyar als usuaris fins a l’exterior de la instal·lació o el 

lloc de confinament establert. 

 

 

3.3.4.1 Cap d'evacuació i confinament (EEC). 

 

DEFINICIÓ:  CAP DE L'EQUIP D’EVACUACIÓ I CONFINAMENT   

  

Es la persona responsable de valorar una possible situació d’evacuació o confinament i assumir la 

direcció de l’equip d’evacuació i confinament a cada planta, sector o zona de risc. 
 

UBICACIÓ: 
El cap d’intervenció està a la instal·lació. La seva posició dependrà de les necessitats 

La resta de l’equip estan ubicats segons les seves tasques habituals. 

RESPONSABLE: Miquel Torres TEL.: Veure annex nº1 

 
FUNCIONS:     
 

- Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans de prevenció, protecció i actuació a l'activitat. 
- Conèixer els recorreguts d’evacuació, les zones de confinament i les sortides de l'activitat. 
- Contactar amb el CCAC en quan 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 l’evacuació i el confinament. 
- Mantenir-se en contacte amb el CCAC. 
- Establir les zones de seguretat. 
- Coordinar les accions d’evacuació i/o confinament que porta a terme l’equip d’evacuació i 

confinament, d’acord amb la informació facilitada per aquest. 
- Comprovar que portes i finestres de les zones escollides estan tancades i que no hi ha ningú fora 

d'elles. 
- Al punt de reunió, realitzar el recompte de totes les persones evacuades i/o confinades. 
- Informar de l’evolució de l’evacuació i/o el confinament al Cap de l’Emergència i comunicar les 

possibles incidències (absència d'algun usuari, dificultats per l’evacuació o confinament, etc.). 
- En cas d’arribada d’Equips d’Emergència d’ajuda externa (bombers, policia, etc.), informar-los de la 

situació de l’evacuació i/o confinament (àrees evacuades, nombre de persones que resten, etc.). 
 
 

DOTACIÓ:     

- Els membres de l’equip portaran transmissor de ràdio portàtil i mòbil 

COMUNICACIONS: 

 
- Els membres del equip és comuniquen amb el seu cap i entre ells per ràdio, mòbil o en persona. 
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3.3.4.2 Actuants / membres de l'equip. 

 

Tots els treballadors, donada una emergència, seran part dels equips d’evacuació i 

confinament. 

 

 

3.3.4.3 Funcions. 

 

Si reben un avís d’evacuació: 

 

- Comunicar les instruccions d’evacuació als usuaris. 

- Esperar l’ordre d’evacuació i seguir les indicacions del Cap d’Evacuació i 

Confinament. 

- Organitzar la sortida de la instal·lació sota la seva responsabilitat, de forma 

ordenada. 

- Sortir l’últim, comprovar si es possible, que no queda ningú a les dependències del 

castell. 

- Conduir als usuaris a la sortida d’evacuació segons els itineraris establerts i la 

ubicació del punt de reunió. 

- Ajudar als usuaris que no es poden valdre per si mateixos. 

- Atendre a les persones accidentades i facilitar el seu trasllat a àrees fora de perill. 

- Fer el recompte de persones per si falta algú. 

- Informar al Cap d’Evacuació i Confinament de la finalització de l’evacuació i de si hi 

hagut alguna incidència. 

- Tranquil·litzar als usuaris i mantenir la calma. 

 

 

Si reben un avís de confinament: 

 

- Comunicar les instruccions de confinament als usuaris. 

- Esperar l’ordre de confinament i seguir les indicacions del Cap d’Evacuació i 

Confinament. 

- Dirigir als usuaris, de forma ordenada i dins de l’ordre d’evacuació indicat pel Cap 

d’Evacuació, verificant que no resta ningú a les sales i espais que es deixen enrere  

i que portes i finestres queden tancades. 

- Conduir als usuaris a la zona de confinament indicada. 

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació ec9598ce570a4bfb855978a9694ee2c6001

Url de validació https://seu.selva.cat/verificador

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=ec9598ce570a4bfb855978a9694ee2c6001


PLA D’AUTOPROTECCIÓ –CATELL DE MONTSORIU 

www.plansautoproteccio.cat  Pàgina 64 

- Moure als usuaris no es poden valdre per si mateixos (nadons, discapacitats físics, 

etc.) a la zona de confinament indicada. 

- Mantenir als usuaris confinats controlant que estiguin tancades les portes, finestres i 

sistemes d’intercanvi d’aire amb l’exterior. 

- Tranquil·litzar als usuaris i mantenir la calma. 

- Informar al Cap d’Evacuació i Confinament de que estan tots els ocupants confinats 

i/o de si hi hagut alguna incidència. 
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3.3.5 Equip de primers auxilis (EPA). 

 

És un equip preparat per coordinar i facilitar, en cas d’emergència, la prestació dels 

primers auxilis a les persones que ho necessitin (treballadors, usuaris). 

 

 

3.3.5.1 Cap de primers auxilis. 

 

DEFINICIÓ: CAP DE L'EQUIP DE PRIMERS AUXILIS   
 

Es la persona responsable de valorar la situació de les persones afectades per una emergència, siguin 
visitants o personal del centre, i assumir la direcció de l’equip de primers auxilis.  
 

UBICACIÓ: A la instal·lació. La seva posició dependrà de les necessitats 

RESPONSABLE: Miquel Torres TEL.: Veure annex nº1 

 FUNCIONS:     
 

- Portar l'emissora de ràdio i mòbil en tot moment.  

- Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans a l'activitat. 

- Conèixer els recorreguts d’evacuació, les zones de confinament i les sortides de l'activitat. 

- Contactar amb el CCAC en quan rebi l’avís d’emergència. 

- Informar-se de la magnitud i les característiques de la situació d’emergència. 

- Personar-se al lloc de l’emergència per a fer una primera avaluació de les condicions del/s ferit/s o 

afectat/s per l’emergència. 

- Mantenir-se en contacte amb el CCAC i el Cap d’Emergència. 

- Realitzar 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 la determinació de 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 d’arribada d’Equips d’Emergència d’ajuda 

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

- Revisar periòdicament els mitjans disponibles: farmacioles. 

- Guardar un llistat de totes les actuacions efectuades amb nom, cognom i telèfon de l’accidentat.  

 

DOTACIÓ:     

El dispositiu s’especifica als punts 2.1.5. Recursos Sanitaris i 2.2. Recursos humans 

COMUNICACIONS:   

Els membres del equip és comuniquen entre ells per ràdio, mòbil o en persona. 
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3.3.5.2 Actuants / membres de l'equip. 

 

- Miquel Torres 

 

3.3.5.3 Funcions de l'equip. 

 

- Acudir al lloc on s’ha produït l’emergència i seguir les indicacions del Cap de 

primers auxilis o del Cap d’Intervenció. 

- Si és possible, apartar als ferits del perill. 

- Utilitzar els mitjans disponibles a la zona per aplicar els primers auxilis. 

- Informar de la situació dels afectats al Cap de Primers Auxilis per tal de requerir 

ajuda externa en cas necessari. 

- Col·laborar amb el personal de les ambulàncies quan arribin.  
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3.4 ACCIONS A REALITZAR. 

 

Es descriuen les diferents actuacions a realitzar per a cada estat de l’emergència: 

 

 

3.4.1 Detecció i alerta. 

 

La detecció inicial d’incidents es pot realitzar pels següents camins: 

 

 Detecció per part dels treballadors o usuaris (des de interior o exterior). 

 Avís directe d’un transeünt (poc probable). 

 Avís extern des centres de control externs. 

 

a) Procediment general (Situació 3). 

 

TIPUS DE RISC 
DETECCIÓ I ALERTA 

ACCIONS INICIALS D'IDENTIFICACIÓ  

Riscos externs    
  

Risc d’incendi forestal 

Detecció externa 

1. El CCAC o el Cap d'emergència reben avís d’una imminent afectació a l’activitat 

per part d'algun centre de control extern. 

2. El CCAC  sol·licita al responsable del centre extern que dona l'avís:  
- Confirmació de l’ordre d’evacuació o de confinament.  
- Existència o no de mitjans de suport: policia, SEM, etc..  
- Existència o no se recursos materials: aliments, mantes, etc.  
- Durada prevista del confinament.  
- La informació que s’ha de transmetre a totes les persones presents.  
3. CCAC localitza al Cap d'emergència. En cas contrari, CCAC actua com a CE. 
4. El CE activa el PAU en la fase indicada pel centre de control extern i el CCAC 
transmet les instruccions rebudes al Cap d'intervenció, Cap de l'equip d'evacuació i 
confinament i Cap de primers auxilis per  a que actuïn en conseqüència. 
5. CCAC Manté la comunicació amb el 112 i CRAM. 
 
Detecció interna 
1.- Algun treballador o persona a la zona dona l'avís. 

2. CCAC localitza al CE. En cas contrari, CCAC actua com a CE.  
3. El CE activa el PAU en la fase que consideri necessària fins a esbrinar els danys: 
-  En fase d’ALERTA si no hi ha hagut danys, o son mínims. 
- En fase d’EMERGÈNCIA, si hi ha danys importants o si s'ha confirmat l’existència 
de ferits d'importància.  
4. El responsable del CCAC avisarà als usuaris mitjançant el personal de la 
instal·lació. 
5.- Un cop confirmada l'emergència el responsable del CCAC avisa al 112 i CRAM. 

Emergències per nevades 

Risc per fortes ventades 

Emergències per condicions 

meteorològiques 

Elements externs en zona 

influencia 

Emergències per risc sísmic 
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Riscos interns 
 

Problemes d’ordre públic i 

altercats 
1. Alguna persona de l'activitat, per radio, mòbil o en persona, dona l'avís.  

2. CCAC localitza al CE. En cas contrari, CCAC actua com a CE.  
3. CE sol·licita a CI que esbrini quina és la situació (lloc i fets), el risc que suposa i 

quines són les possibles actuacions.  

4. Si CI necessita EPI, EPA o EEC els avisa per ràdio que l’acompanyin.  

5.- Si l'emergència es confirma, CE sol·licita el pas a situació d’emergència i CCAC 

l’ajuda externa. 

6. CCAC truca al 112 i CRAM. 

7. CCAC donarà instruccions als usuaris a través del personal a la instal·lació. 

Robatori / Intrusisme 

Incendi 

Explosió 

Accidents /urgència mèdica 

Comportament de risc dels 

usuaris 

Atemptat 

Sabotatge instal·lació 

1.-  Els problemes estructurals poden ser de dos tipus: 
- D'evolució lenta en el temps, i per tant, reparables dins la planificació, o 
d'evolució molt ràpida degut a una acció exterior molt important. Aquest segon cas 
és el que  ens ocupa. 
2.- Els sabotatges poden ser de dos tipus:  
- De baix nivell o intensitat, que suposen una perill baix però poden dificultar 
l’operativa diària: per exemple, danys en panys de portes que dificultin 
l’obertura... En aquest cas, no es necessària l’activació del PAU per a la seva gestió, 
però sí que s’haurà de tenir en compte la seva incidència en el funcionament 
habitual de la instal·lació. 
- D'alta intensitat, potencialment equiparables a atemptats.  
 
3.- En aquest segon cas, al rebre l’avís, el CE:  
1. Trucarà immediatament al 112 i CRAM.  
2. Notificar a tots els grups que es procedirà al confinament o evacuació segons les 

instruccions rebudes. 

Problemes estructurals 

Amenaça bomba i/o paquets 

sospitosos 

La persona que rebi la trucada actuarà de la forma següent:  
1. Mantindrà la tranquil·litat.  
2. Tractar d’allargar al màxim la conversa per aconseguir la màxima informació 
sobre la possible ubicació de la bomba, l’hora prevista d’activació, tipus d’artefacte 
i motivacions per que s’ha col·locat.  
3. Tractar de prendre el màxim de notes per recordar la màxima quantitat de 
dades. 
4. Tractar de posar atenció sobre l’accent del interlocutor, educació, sexe i edat 
aproximada, sorolls de fons, facilitat de paraula, estar anímic (nerviós, 
terminant,...), si divaga o reitera els detalls, etc.  
5. Una cop acabada la trucada, avisar al CCAC. 
6. No informar a ningú més de la amenaça.  
Al rebre l’avís, el CCAC:  
1. Trucarà immediatament al 112, CRAM i Cap d'emergència. 
2. No informarà a ningú de l’amenaça, dient a la persona que ha rebut la trucada 
que faci el mateix. 

 

 

b) Procediment quan a l'activitat hi ha el personal mínim o no hi ha (situacions 1 i 2). 

 

Quan la disponibilitat de personal sigui restringida (situacions 1 i 2), la persona 

responsable en aquell moment a la instal·lació, intentarà confirmar l’abast de 

l’emergència, si no és possible s’aplicarà l’activació en Emergència del PAU, que 

implica: 
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PROCEDIMENT QUAN A L'ACTIVITAT EL PERSONAL ÉS MÍNIM 

Detecció externa 

1. El CCAC o al Cap d'emergència reben avís d’una imminent afectació a l’activitat per part d'algun centre de 

control extern. 

2. El CCAC  sol·licita al responsable del centre extern que avisa:  
- Confirmació de l’ordre d’evacuació o de confinament.  
- Existència o no de mitjans de suport: policia, SEM, etc..  
- Existència o no se recursos materials: aliments, mantes, etc.  
- Durada prevista del confinament.  
- La informació que s’ha de transmetre a totes les persones presents.  
3. CCAC localitza al Cap d'emergència. En cas contrari, CCAC actua com a CE. 
4. El CE activa el PAU en la fase indicada pel centre de control extern, i si les característiques de l'emergència ho 
permeten, es desplaçarà al lloc de l'incident, portant a sobre el telèfon mòbil i radio. 
5. CCAC Manté la comunicació amb el 112 i CRAM. 
 
Detecció interna 
1.- Alguna persona a la zona dona l'avís 

2. CCAC localitza al CE. En cas contrari, CCAC actua com a CE.  
3. El CE activa el PAU en la fase que consideri necessària fins a esbrinar els danys: 
- En fase d’ALERTA, si a priori no hi ha hagut danys, o son mínims. 
- En fase d’EMERGÈNCIA, si a priori hi ha danys importants o ferits. En aquest cas avisa al 112 i CRAM. 
4. El responsable del CCAC es desplaçarà per donar l'avís al usuaris, portant a sobre el telèfon mòbil i radio. 
5. CCAC Manté la comunicació amb el 112 i CRAM. 
 

 

 

3.4.2 Comunicacions i alarma. 

 

3.4.2.1 Identificació de la persona que fa els avisos. 

 

El responsable del CCAC, realitzarà els avisos interns i externs. Es troba a l'edifici de 

serveis. Depenent de l'horari en que es doni l'emergència i de la presència de 

personal, els responsables de realitzar aquests avisos seran, per aquest ordre: 

 

- Miquel Torres 

- Guia 1 

 

Els avisos externs es realitzaran per telefonia fixa o mòbil. 

 

Els avisos interns es realitzen al personal de l'activitat per ràdio (o mòbil) i als usuaris 

en persona. Tot el personal de l'activitat està connectat per un canal de ràdio 
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3.4.2.2 Avisos a fer. 

 

Avisos externs 

En el cas que s’activi el pla d’autoprotecció en qualsevol fase, el CCAC ha de 

comunicar-ho immediatament al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 

Catalunya, en els casos que es requereixi l’ajuda externa dels serveis d’emergència. 

Aquesta trucada no és obligatòria en els supòsits en què el pla d’autoprotecció 

s’apliqui de forma preventiva davant una contingència interna o externa o no es 

requereixi ajuda externa. 

 

A banda de la comunicació inicial, s'ha de mantenir un flux d’informació amb el 112 i 

CRAM. 

 

Avisos interns 

Els avisos interns es realitzen per radiocomunicació al personal de l'activitat i en 

persona per veu als usuaris. 

 

Formularis d'emergències 

Els formularis per a la gestió d’emergències es troben a l’annex nº2. S'ha tingut en 

compte que el missatge als usuaris ha de donar les instruccions necessàries i aportar 

tranquil·litat, segons el següent format: 

 Informació breu i general del que passa. 

 Instruccions breus que aportin tranquil·litat: on han d’anar i que han de fer. 

 Recordar que es te el control i es tornarà a informar en breu de l’evolució de la 

situació. 

 

D'altre banda, el missatge al 112 i CRAM transmetrà una informació clara i concreta: 

 Identificació de la instal·lació 

 Ubicació de la instal·lació i indicacions complementaries per trobar-la, si cal. 

 Tipus d’emergència. Descripció. 

 Abast: quins efectes s’han produït (foc, atac de cor,...). 

 Si hi ha víctimes o ferits i el seu estat. 

 Lloc exacte on s’ha produït l’emergència (edificació, camí, etc.). 

 Acordar el lloc de recepció ajuda externa (punt prefixat) 

 Mesures adoptades i previstes 

 Si s’ha posat en marxa el Pla d’autoprotecció 
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 Mesures de recolzament exterior sol·licitades 

 Informació complementaria que es cregui d’utilitat 

 Nom de la persona que truca i telèfon 

 

 

3.4.3 Intervenció. 

 

A continuació s’especifiquen de manera ordenada les accions a seguir pel grup 

d’intervenció: 

 

a) Procediment general (Situació 3). 

TIPUS DE RISC INTERVENCIÓ 

Riscos externs    
  

Risc d’incendi 

forestal 

Un cop realitzada la detecció i alerta inicials: 
 

En el cas de detecció externa: 

 
1. El CE, o si no es localitza, el CCAC actuant com a CE,  segueix les ordres donades pel centre 
extern. Si la detecció és interna, tracta d'esbrinar quina és la situació (lloc i fets), gravetat de 
l'emergència,  si hi ha possibles ferits (quantitat i gravetat), el risc que suposa, i quines són les 
possibles actuacions.  
 
2. Si CI necessita EPI, i/o, EPA i/o EEC els avisa per ràdio que l’acompanyin i els proporciona les 

instruccions rebudes.  

 

En el cas de detecció interna: 

 

3. El primer membre de l'EPI en arribar al lloc de l’emergència, actuarà dins les seves 
possibilitats donant prioritat a la seva seguretat: 

• S’aturarà en lloc segur 

• Allunyarà a les persones presents de la zona de risc. 

• Si escau, senyalitzarà la zona fins l’arribada de la resta de l’equip. 

• Intervindrà abans de l’arribada de la resta de l’equip únicament quan no suposi un risc per 
la seva salut i sigui necessari. 
 

4. Si el CI i l’EPI no descobreixen una situació d'emergència, el CI informa al CE per desactivar 

el PAU. En cas contrari, passa a la fase d’EMERGÈNCIA.  

 

El CI informarà al CE del nombre i gravetat estimada dels ferits localitzats, i sol·licitarà el pas a 

situació d’emergència, l’ajuda externa i l’evacuació a punt segur / confinament tot informant 

als presents que és una mesura de seguretat temporal fins a avaluar els possibles danys. 

 

En cas d'incendi forestal no es confinarà a ningú i s'evacuarà a totes les persones presents a la 

instal·lació, excepte si l'origen, la direcció d'avanç i la proximitat del foc no ho aconsellen. 

Seguir indicacions de les autoritats. 

 

5. A l’arribada de les ajudes externes (bombers, ambulàncies...), el responsable de rebre 
l'ajuda externa els informa de la situació (lloc dels fets, possibles ferits, persones no 
localitzades...), i el CI els hi presta el suport necessari juntament amb la resta d’equips, en 

Emergències per 

nevades  

Risc per fortes 

ventades 

Emergències per 

condicions 

meteorològiques 
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Elements externs 

en zona 

influencia 

especial per a l’obertura de portes i recorreguts a l’interior del recinte.  
 
En particular, els bombers potser necessitaran accedir al dipòsit d'aigua existent. 

 
En el cas de risc sísmic: 
Durant l’activació del PAU pot succeir un altre terratrèmol (rèplica o principal, si el primer ha 
segut el precursor). En aquest cas, s’ha de detenir les tasques en curs (recerca de ferits, 
evacuació...) fins que no hagi acabat el nou sisme, i informar a totes les persones del que han 
de fer:  
- Romandre sota a pòrtics d’estructura consistent o parets mestres preferiblement. Si no, es 
pot col·locar sota el llindar de les portes exteriors, parets mestres, o sota les taules.  
- Allunyar-se de claraboies, lluernes i finestres, així com de les prestatgeries i arxivadors.  
- No precipitar-se a buscar les sortides més properes.  
- En qualsevol cas, si es s’ha de desplaçar, camini poc a poc i per les zones amb parets més 
gruixudes si es troba en espais tancats, i pel centre del carrer o pati si està l’exterior, procurant 
mantenir-se allunyat d’edificacions, estructures suport de línies aèries, etc.  
 
- Passat el segon terratrèmol, es continuaran les tasques, i es passarà a la fase d’EMERGÈNCIA 
seguint els mateixos criteris anteriors.  

Emergències per 

risc sísmic 

 

TIPUS DE RISC INTERVENCIÓ 

Riscos interns  

Problemes 

d’ordre públic i 

altercats 

Un cop decidit pel CE el nivell d'activació del Pla, el personal d'intervenció actuarà en funció de 
l’alerta declarada: 
 
1. Si és un conat, nomes intervindran els components de l’EPI que es trobin propers a la zona 
d'emergència, mantenint el contacte amb el cap d'emergència  
per indicar si s’ha controlat o no. 
 
2. En cas que inicialment es consideri  una emergència, s'avisarà també a la resta d'equips, així 
com a l’ajuda externa (112 i CRAM). 
 
3. El primer membre de l'EPI en arribar al lloc de l’emergència, actuarà dins les seves 
possibilitats donant prioritat a la seva seguretat: 

• S’aturarà en lloc segur 

• Allunyarà a les persones presents de la zona de risc. 

• Si escau, senyalitzarà la zona fins l’arribada de la resta de l’equip. 

• Intervindrà abans de l’arribada de la resta de l’equip únicament quan no suposi un risc per 
la seva salut i sigui necessari. 

• En cas d'incendi: utilitzarà l'extintor més proper. 

• En cas d'aldarulls o comportament de risc dels usuaris: avisarà i mirarà de calmar a les 
persones implicades. 

• En cas d’accidentat en flames: cobrir amb manta o jaqueta i refredar amb aigua. No retirar 
roba adherida a la pell. Esperar ajuda externa. 

• En el cas d'explosió o incendi a l'edifici de serveis, el CI tancarà el quadre de maniobra. 
 

4. Si el CI i l’EPI no descobreixen una situació d'emergència, el CI informa al CE per desactivar 
el PAU. En cas contrari, passa a la fase d’EMERGÈNCIA.  
 
El CI informarà al CE del nombre i gravetat estimada dels ferits localitzats, i sol·licitarà el pas a 

situació d’emergència, l’ajuda externa i l’evacuació a punt segur / confinament tot informant 

als presents que és una mesura de seguretat temporal fins a avaluar els possibles danys. 

 
5. A l’arribada de les ajudes externes (bombers, ambulàncies...), el responsable de rebre 
l'ajuda externa els informa de la situació (lloc dels fets, possibles ferits, persones no 
localitzades...), i el CI els hi presta el suport necessari juntament amb la resta d’equips, en 

Robatori / 

Intrusisme 

Incendi 

Explosió 

Accidents 

/urgència mèdica 

Comportament 

de risc dels 

usuaris 

Problemes 

estructurals 
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Sabotatge 

instal·lació 

especial per a l’obertura de portes i recorreguts a l’interior del recinte.  
 
En particular, els bombers potser necessitaran accedir al dipòsit d'aigua existent.  

Atemptat 

 
1. El CCAC avisa directament a l’ajuda externa (112 i CRAM) i seguirà les seves instruccions. 
Posteriorment avisa al CE. 
2. El CE i CI ordenaran que es procedeixi a evacuar el centre, segons instruccions rebudes dels 
centres externs avisats. 
3. El Cap d'intervenció ordenarà l'EPI no deixar entrar a ningú al recinte, i que per motius de 
seguretat s’allunyin, com a mínim, a 150 m de l'activitat.  
4. Ordena també a la resta de personal que preparin l’evacuació.  
5. L'EEC informa als visitants que per motius de seguretat, s’han de dirigir al punt segur 
d'evacuació.  
6. Realitzen l’evacuació del recinte. Al punt de reunió esbrinaran si falta algú. Si es trobés a 
faltar alguna persona, s’informarà al Cap d'emergència: número de persones que falten i tipus 
(treballador, clients...), últim lloc on han estat vistes i en quin moment, i qualsevol altra 
informació que es consideri necessària.  
7. Només els mitjans externs determinaran el final de l’emergència. 

 

Amenaça bomba 

i/o paquets 

sospitosos 

1. El CCAC notificarà al personal de confiança que es procedirà a evacuar el centre, segons 
instruccions rebudes dels centres externs avisats.  
2. El Cap d'intervenció ordenarà l'EPI no deixar entrar a ningú al recinte, i que per motius de 
seguretat s’allunyin, com a mínim, a 150 m de l'activitat. 
3. Ordena també a la resta de personal que preparin l’evacuació.  
4. L'ECC informa als clients que per motius de seguretat, s’han de dirigir al punt segur 
d'evacuació.  
5. Realitzen l’evacuació del recinte. Al punt de reunió esbrinaran si falta algú. Si es trobés a 
faltar alguna persona, s’informarà al Cap d'emergència: número de persones que falten i tipus 
(treballador, clients...), últim lloc on han estat vistes i en quin moment, i qualsevol altra 
informació que es consideri necessària. 
6. El CI vigilarà que no s'iniciï la recerca de l’artefacte fins que no hagi arribat la Policia. Llavors, 
i només si es disposa de un temps prudencial, es buscarà l’artefacte, seguint les instruccions 
de la Policia.  
7. S’identificarà qualsevol fardell sospitós sense tocar-lo ni moure’l. S’avisarà de la seva 
existència a la Policia.  
8. Només els mitjans externs determinaran el final de l’emergència. 

 

 

b) Procediment quan a l'activitat hi ha el personal mínim o no hi ha (situacions 1 i 2). 

 

Quan la disponibilitat de personal sigui restringida (situacions 1 i 2), la persona 

responsable en aquell moment a la instal·lació, intentarà confirmar l’abast de 

l’emergència, si no és possible s’aplicarà l’activació en Emergència del PAU, que 

implica: 
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PROCEDIMENT QUAN A L'ACTIVITAT EL PERSONAL ÉS MÍNIM 

Un cop realitzada l'activació del Pla i donada l'alerta inicial (112, CRAM, usuaris i CE), els passos a seguir són: 
 
1. El responsable del CCAC, única persona a la instal·lació, si les característiques de l'emergència ho permeten, es 
desplaçarà al lloc de l'emergència, portant a sobre el telèfon mòbil i radio. 
 
2. A l'arribar, de manera general, ordenarà l’evacuació a punt segur d'acord amb el protocol d'evacuació, tot 
informant als presents que és una mesura de seguretat temporal fins a avaluar els possibles danys. 
 

• S’aturarà en lloc segur. 

• Allunyarà a les persones presents de la zona de risc. 

• En cas d'incendi: utilitzarà l'extintor més proper. 

• En cas d'aldarulls o comportament de risc dels usuaris: avisarà i calmarà a les persones implicades. 

• En cas d’accidentat en flames: cobrir amb manta o jaqueta i refredar amb aigua. No retirar roba adherida a la 

pell. Esperar ajuda externa. 

• En el cas d'explosió o incendi a l'edifici de serveis, el CI tancarà el quadre de maniobra. 

• En cas d'incendi forestal no es confinarà a ningú i s'evacuarà a totes les persones presents a la instal·lació, 
excepte si l'origen, la direcció d'avanç i la proximitat del foc no ho aconsellen. Seguir indicacions de les 
autoritats. 

 
3. A l’arribada de les ajudes externes (bombers, ambulàncies...), els informa de la situació (lloc dels fets, possibles 
ferits, persones no localitzades...), i els hi presta el suport necessari, en especial per a l’obertura de portes i 
recorreguts a l’interior del recinte. En particular, els bombers potser necessitaran accedir al dipòsit d'aigua 
existent. 

 

 

3.4.4 Evacuació. 

 

S'entén per evacuació l'acció de desallotjar de forma organitzada i planificada les 

diferents dependències del centre.  

 

1. En ser alertat d’una emergència el responsable del CCAC recollirà la informació 

disponible i sol·licitarà instruccions al cap d’emergència respecte: si cal evacuar 

(parcial o totalment) o confinar a les persones presents a la instal·lació. Si no localitza 

al CE, el CCAC actuarà com a CE. 

 

2.  Segons la informació rebuda, o en el cas de risc extern, si els centres externs han 

recomanat l'evacuació, el cap d’emergència ordenarà al cap de l’equip d’evacuació i 

confinament l’evacuació de les persones presents a la instal·lació, directament o a 

través del responsable del CCAC. 

 

3. Els components de l'EEC es desplaçaran el més ràpid possible a la zona assignada 

i s’asseguraran que es transmet l’alarma a totes les persones que es trobin a la 

instal·lació. De manera general, l'evacuació es farà seguint les següents pautes: 
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 L'ordre de desallotjament a cada àrea haurà de ser des de les plantes inferiors fins 

a les superiors, i dins una mateixa planta, de les zones més properes a l'escala 

fins a les més allunyades preferentment, Es tractarà de repartir als assistents de 

proporcional entre el nombre d'escales i sortides d'evacuació existents. 

 Els diferents grups esperaran sempre l'ordre de sortida. 

 Les persones designades tancaran les finestres i les portes a mesura que 

realitzen l'evacuació de cada sala. 

 Es verificarà que no queda ningú en cap de les dependències de la planta (també 

mirar als lavabos). 

 Les dependències desallotjades seran marcades amb un objecte diferent a un 

extintor davant de la porta (Senyal de dependència desallotjada). 

 Si la dependència és l'origen de l'emergència es marcarà amb un extintor davant 

de la porta (Senyal de dependència sinistrada). 

 Ningú tornarà a recollir els objectes personals. 

 Si es passa per llocs amb fum, ajupir-se i caminar a quatre grapes, si pot ser, amb 

un drap humit tapant les vies respiratòries. 

 Es baixarà en ordre, al costat de la paret, ràpid però sense córrer ni atropellar-se. 

 Els membres de l’equip intentaran, en tot moment, mantenir la calma perquè no 

s’estengui el pànic, el que podria provocar conductes incontrolables. 

 Durant l'evacuació s'escolliran les vies més ràpides i segures. 

 El cap de l'equip no tancarà l'accés principal fins que el recinte hagi estat evacuat.  

 

4. Una vegada evacuats al punt de reunió, esbrinaran si falta algú. Si es trobés a faltar 

alguna persona, s’informarà al Cap d'emergència: número de persones que falten i 

tipus (treballador, clients...), últim lloc on han estat vistes i en quin moment, i qualsevol 

altra informació que es consideri necessària. impediran que tornin a la zona de perill i 

romandran amb ells fins que s’informi del final de l’emergència.  

 

5. Sempre que sigui possible, un cop efectuada l’evacuació, es revisaran els espais 

(també lavabos) per garantir que aquesta s’ha produït completament. 

 

PROCEDIMENT QUAN A L'ACTIVITAT EL PERSONAL ÉS MÍNIM 

De manera general, la persona responsable de la instal·lació ordenarà l’evacuació a punt segur d'acord aquest 
protocol d'evacuació, tot informant als presents que és una mesura de seguretat temporal fins a avaluar els 
possibles danys. 
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3.4.5 Confinament. 

 

1. En ser alertat d’una emergència el responsable del CCAC recollirà la informació 

disponible i sol·licitarà instruccions al cap d’emergència respecte: si cal evacuar o 

confinar a les persones presents a la instal·lació. Si no localitza al CE, el CCAC 

actuarà com a CE. 

 

2.  Segons la informació rebuda, o en el cas de risc extern, si els centres externs han 

recomanat el confinament:  el cap d’emergència ordenarà al cap de l’equip d’evacuació 

i confinament el confinament de les persones presents a la instal·lació, directament o a 

través del responsable del CCAC. Important: en cas d'incendi forestal, excepte 

indicació expressa de les autoritats, no es confinarà a ningú i s'evacuarà a totes les 

persones presents a la instal·lació. 

 

3. El Cap de l'EEC ordenarà al seu equip que preparin el confinament, tenint en 

compte les zones que es podran utilitzar i el número de persones que es necessita 

confinar.   

 

4. Els components de l'EEC es desplaçaran el més ràpid possible a la zona assignada 

i s’asseguraran que es transmet l’alarma a totes les persones que es trobin a la 

instal·lació. Es seguiran les mateixes pautes descrites a l'apartat anterior pel cas 

d'evacuació. 

 

5. Una vegada confinats, al punt de confinament, esbrinaran si falta algú. Si es trobés 

a faltar alguna persona, s’informarà al Cap d'emergència: número de persones que 

falten i tipus (treballador, clients...), últim lloc on han estat vistes i en quin moment, i 

qualsevol altra informació que es consideri necessària. impediran que tornin a la zona 

de perill i romandran amb ells fins que s’informi del final de l’emergència.  

 

6. Sempre que sigui possible, un cop efectuat el confinament, es revisaran els espais 

(també lavabos) per garantir que aquesta s’ha produït completament. 

 

7. Si ho considera oportú el cap de l’equip sol·licitarà al CCAC l’equip de primers 

auxilis o l’ajuda externa. 
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8. Només l'ajuda exterior determinarà el final de l’emergència en general, i del 

confinament en particular. 

 

Si es preveu que el confinament serà de llarga durada (més de 60 minuts), el cap de 

l'equip utilitzarà els mitjans disponibles per preparar actuacions bàsiques que podran 

necessitar, com per exemple; begudes i menjar, abrics i mantes, etc. 

 

PROCEDIMENT QUAN A L'ACTIVITAT EL PERSONAL ÉS MÍNIM 

En aquesta situació només es confinarà quan es rebi l'orde explicita d'algun centre de control extern. En cas de 
dubte trucar al 112 i CRAM. Mai confinar en cas d'incendi si no es rep l' instrucció expressa de les autoritats. 

 

 

3.4.6 Prestació de les primeres ajudes. 

 

1. El responsable del CCAC contactarà amb el Cap de l'EPA. Proporcionarà la 

informació de l'emergència i donarà les instruccions a seguir per aquest, d'acord amb 

el Cap d'emergència. Si el CCAC te clar que hi ha ferits de certa gravetat demanarà 

directament ajuda externa al 112 i CRAM. 

 

2- El Cap de l'EPA ordenarà al seu equip que agafin el material necessari tenint en 

compte el possible número de persones que han de ser ateses, i la resta d'informació 

rebuda. 

 

3. L'EPA es presentarà a la zona d'emergència i actuarà dins les seves possibilitats 

donant prioritat a la seva seguretat. Mantindrà el contacte amb la resta de 

responsables via ràdio. 

 

4. Després d'una primera valoració de les persones que necessiten atenció, el Cap de 

l'EPA contactarà per ràdio amb el CCAC i proporcionarà informació sobre del nombre i 

la gravetat dels ferits, la seva ubicació exacte i si cal demanar ajuda externa (112 i 

CRAM) o es tracta d'una atenció de poca importància, que es pot solucionar amb 

mitjans propis. 

 

5. No abandonar l'afectat fins l'arribada de l'ajuda externa. Cap membre de l’EPA ha 

d’evacuar l’afectat. Haurà de romandre al seu costat fins que rebi assistència mèdica “in 
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situ”. Únicament el podrà moure, si es comprova que no respira i no te de pols, llavors 

s’iniciaran les maniobres de reanimació bàsica. 

 

6. A l’arribada de les ajudes externes (bombers, ambulàncies...), el responsable de 

l'EPA serà el interlocutor amb el dispositiu del SEM desplaçat i informarà al CCAC. Els 

responsables de la instal·lació faran el seguiment de l’estat del pacient, d’acord 

amb l’ajuda externa. 

 

 

3.4.7 Recepció de les primeres ajudes externes. 

 

S’estableix com a punt de recepció de l’ajuda exterior: 

 

ÀREA PUNT DE RECEPCIÓ AJUDA EXTERNA 

Cap de setmana i festius de 9h a 14h Cruïlla camí d'accés - ctra. de Fogueres de Montsoriu 

La resta de dies i horaris en horari laboral  Fi del camí d'accés (davant castell) 

Si el Cap d’emergència ho creu convenient... Determinar un altre punt a la 1ª trucada al 112 

 

Es designa com a responsable de recepció d’ajuda exterior a: 

 

RESPONSABLE DE RECEPCIÓ AJUDA EXTERNA 

Cap de setmana i festius de 9h a 14h Controlador aparcament ctra. de Fogueres de Montsoriu 

La resta de dies i horaris en horari laboral  Persona a la recepció – atenció al client 

  

 

El responsable portarà una armilla d’alta visibilitat i proporcionarà a l’ajuda exterior la 

informació que hagi pogut recollir, i la màxima col·laboració. Tindrà localitzats els 

plànols de la instal·lació, per si els membres de l’ajuda exterior (bombers o policia) el 

demanessin.  
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3.5 FITXES D’ACTUACIÓ 

 

A continuació s’indiquen les fitxes d’actuació que s’inclouen a l’annex nº4. A cada fitxa 

es diferenciarà per a cada tipus d’emergència, els diferents nivells d’actuació del pla. 

 

- Responsable del CCAC 

- Cap d’emergència 

- Cap d’intervenció 

- Equip de primera intervenció 

- Equip primers auxilis 

- Equip d’evacuació i confinament 

- Fitxa resum quan a hi ha el personal mínim 
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3.6 INTEGRACIÓ EN PLANS D’ÀMBIT SUPERIOR 

Aquest PAU s’integrarà amb els plans especials i territorials de la Generalitat i els 

plans d’actuació municipals i territorials pertinents. 

 

3.6.1 Coordinació a nivell directiu. 

 

1 
Els responsables de protecció civil d'àmbit municipal (Policia Local), i de l’activitat estaran en 

contacte per la coordinació de les accions indicades al PAU i els diferents plans d’àmbit superior.  

2 
El titular de l’activitat és el responsable que es realitzi la comunicació amb els responsables dels 

plans d’àmbit superior, abans, durant i després de l’emergència. 

3 
En cas d’emergència, el PAU s’integrarà en els plans de protecció civil del municipi i en els plans 

de protecció civil de la Generalitat de Catalunya. 

4 El cap d’emergència mantindrà un flux d’informació constant amb el 112 i CRAM. 

5 
L’ajuda exterior es farà càrrec de la resolució de l’emergència, un cop hagi estat informada pel 

cap d’emergència o la persona en qui delegui (responsable recepció ajuda exterior). 

6 

Si com a conseqüència d’una emergència s’activa algun pla de Protecció civil i es convoca el 

consell assessor, el cap d’emergència, o la persona en qui delegui, s'incorporarà al comitè 

d'emergències, com a representant de l’activitat, si escau. 

7 
En cas que s’activi un pla de protecció civil municipal o autonòmic, la direcció de l’emergència 

correspondrà al director del pla corresponent (alcalde o conseller d’interior). 

8 

Una vegada finalitzada la situació d'emergència, la persona titular del centre, o la persona en 

que delegui, haurà de trametre a la direcció general competent, a través del registre electrònic 

de plans d'autoprotecció, un informe en un termini màxim de set dies hàbils. Haurà de detallar, 

com a mínim: la descripció i causes de l’emergència, la cronologia de les actuacions reals i 

previstes al PAU, les mesures de protecció preses i ela aspectes a millorar o modificar. 

 

3.6.2 Coordinació a nivell operatiu. 

 

1 El cap d’emergència es el responsable d’activar l’emergència.  

2 
L’activació del PAU pot ser deguda a un risc extern mitjançant la comunicació per part del Centre 

d’emergències de Catalunya (CECAT) o el Centre de Recepció d’Alarmes municipal (CRAM). 

3 
En cas que es necessiti ajuda externa es trucarà al 112 i al CRAM (policia local) per  comunicar 

que es te una emergència, utilitzant el model de l’annex 2.  

4 

Els responsables operatius de l’activitat es coordinaran amb el responsables operatius del serveis 

d’ajuda externa, assumint aquests el comandament de l’emergència en el moment de la seva 

arribada, i posant-se el cap d’emergència de l’activitat a la seva disposició  

5 
El cap d’emergència (o la persona en qui delegui) ha de mantenir un flux de informació constant  

amb el 112 i CRAM, fins a la finalització de l’emergència, que els hi comunicarà. 
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DOCUMENT Nº4:  

 

 

IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I 

ACTUALITZACIÓ. 
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DOCUMENT Nº4: IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ. 

 

4.1 RESPONSABILITAT I ORGANITZACIÓ. 

 

En aquest document s’estableixen les persones responsables de la implantació, 

organització, planificació, coordinació i seguiment de les accions d’implantació. Es 

detalla el programa d’implantació, formació, divulgació, així com el programa de 

manteniment  i actualització del pla.  

 

Implantació  

Es pot resumir com la tasca de divulgar i informar del PAU a tots els treballadors i 

formar al personal segons la seva responsabilitat en el Pla. El seu principal objectiu es 

que el pla sigui operatiu, és a dir, que en cas d’activació o posada en marxa, es 

realitzin totes les accions previstes i que es facin de forma ràpida i eficaç per 

minimitzar els danys que es puguin produir. Comprèn des dels procediments per 

activar-lo i com es fan els avisos, fins a com es coordinen els serveis d’emergència 

que hi participen i què s’ha de tenir en compte per desactivar el pla. També s’ha 

d’assegurar l’actualització dels procediments d’actuació previstos al PAU i l’adaptació 

a possibles modificacions. 

 

La implantació te com a finalitat: 

 Informar totes les persones implicades en el Pla (personal propi i usuaris). 

 Donar formació teòrica i practica al personal. 

 Definir, proveir i gestionar els mitjans i recursos econòmics. 

 

Les tasques d’implantació s’agrupen en 3 fases: 

 Designar responsable i calendari d’implantació. 

 Proporcionar formació i informació del Pla a tots els elements involucrats. 

 Programa de millora i manteniment del Pla. 

 

Manteniment 

Són les accions necessàries per a que el PAU continuï sent eficaç al llarg del temps. 

 

Actualització  

Consisteix en modificar les dades del Pla d’Autoprotecció que hagin patit alguna 

variació, de manera que les dades que constin al pla siguin les actuals. Les variacions 
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es poden referir tant a canvis al personal de plantilla, com a canvis a les pròpies 

instal·lacions de l’edifici, sempre que tots aquests canvis, no modifiquin de forma 

important l'activitat o el pla d’autoprotecció. Cal dir que l’actualització no implica una 

revisió del pla. 

 

Revisió 

Consisteix en examinar de forma detallada el Pla d’Autoprotecció i efectuar les 

modificacions que s'escaiguin per tal d'adaptar-lo als canvis que s'hagin pogut produir 

en el risc, a l'estructura i/o a l'operativitat. En el cas que es produeixin canvis 

importants a l'activitat que impliquin canvis en el pla d’autoprotecció (riscos, estructura 

edificis, estructura de resposta a les emergències, tipus d’ocupants, etc) s’haurà de fer 

una revisió del pla d’autoprotecció. Segons el Decret 30/2015, els Plans 

d’Autoprotecció han de ser revisats, en un termini màxim de quatre anys des de la 

seva elaboració. A més han de ser revisats sempre que es produeixin canvis 

importants en el centre educatiu. 

 

 

4.1.1. Responsables de la implantació. 

 

El titular de la instal·lació és la persona responsable de la implantació, manteniment i 

actualització del PAU, i en la part que correspongui, a aquelles persones en qui 

delegui. També pot delegar la coordinació i manteniment del Pla. 

 

RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA 

 
NOM I COGNOMS CÀRREC TELÈFON DE CONTACTE 

PERSONA SOBRE LA QUE 

EL TITULAR DELEGA LA 

IMPLANTACIÓ, 

MANTENIMENT I 

ACTUALITZACIÓ DEL PLA 

Salvador Balliu 

Torroella 
Titular 972.842.161 

OBJECTIUS 
 

- Elaborar el pla d’autoprotecció i designar l’equip que portarà a terme les accions d’implantació. 

- Programar com, quan, i en quin format es realitzen les tasques de formació i informació del pla. 

- Programar els exercicis pràctics i simulacres, per provar el funcionament del pla, si escau. 

- Programar el manteniment i l’actualització del pla. 

- Assignar els mitjans econòmics per a la implantació del pla. 

- Abans dels 2 anys de vigència del pla, elaborar un informe de descripció de les actuacions d’implantació del pla 
realitzades en el primer any, signat pel cap de l’emergència.  

- De forma quadriennal, elaborar un informe de descripció de les actuacions de manteniment del pla també signat 
pel cap de l’emergència. 
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4.1.2. Planificació, coordinació i seguiment de les accions d’implantació. 

 

A continuació s’indica, el calendari d'implantació anual proposat per als propers quatre anys: 

 

ACTUACIONS - PRIMER ANY Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

PRIMERA FASE: RESPONSABLES I PROGRAMA D’IMPLANTACIÓ 

Designació de les persones responsables de la implantació del 

PAU. 
S1                       

Reunions amb responsables de la implantació del pla. Definir el 

calendari d’implantació i el programa d’implantació. 
S2 i S3                       

SEGONA FASE: FORMACIÓ / INFORMACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE MITJANS ADSCRITS AL PAU 

Sessió informativa inicials amb el personal implicat en el PAU.   S3                     

Revisió inicial de la informació que es proporciona als usuaris i 

usuàries de la instal·lació.  
  S4 S1                    

Inventari del mitjans materials adscrits al pla i proposta 

valorada d’adquisició, renovació o adequació. 
  

 
S2 a S4                    

Formació pràctica complementaria als equips d' intervenció 
   

S1 a S4 
        

TERCERA FASE: EXERCICIS I SIMULACRES 

Preparació del simulacre  

Simulacre de Despatx      
  

S1 a S2                 

S’ha de comunicar a l’Administració competent, amb una 
antelació mínima de quinze dies hàbils, que es trucarà al Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Catalunya. 

      
 

S3 a S4               

Reunions de preparació (abast, mitjans externs, escenari, 

informació al personal, calendari, cronologia, actuacions, 

trucades d’emergència, coordinació, recursos humans i 

materials, ferits/ides, etc.).. 

      
 

  S1 a S2              
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Aprovació del simulacre per la direcció.            S3 a S4 
 

          

Observadors 

Reunió de preparació dels observadors (pot ser el mateix dia del 

simulacre). 
            S2           

Execució del simulacre 

Realització del simulacre.             S2  
 

        

Avaluació del simulacre 

Primera reunió de valoració immediatament després del 

simulacre. 
            S2  

 
        

El responsable de l'activitat ha d'elaborar un informe 

d'autoavaluació signat pel Cap d'emergència en el termini de 20 

dies hàbils a partir de la realització del simulacre. 

              S3 a S4         

QUARTA FASE: REUNIONS DE REVISIONS DEL PAU 

Reunió per avaluar la formació que cal realitzar el proper any 

(reciclatge, nou personal, exercicis pràctics). 
                S1 a S4       

Reunió per revisar i decidir quins mitjans i recursos cal millorar 

o substituir. 
    

 
            S1 a S4      

Període d'execució  de les mesures correctores.                      S1 a S4   

Reunió per valorar si cal revisar o actualitzar el PAU. 
  

S1 
  

S1 
  

S1 
  

S1 

 

Nota: S1, S2, ... vol dir setmana 1, setmana 2, ... 
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ACTUACIONS - 2º, 3
er 

i 4
rt

 any Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 

PRIMERA FASE: RESPONSABLES I PROGRAMA D’IMPLANTACIÓ 

Revisió de les persones responsables de la implantació del PAU. S1                       

Reunions amb responsables de la implantació del pla. Revisar el 

calendari d’implantació i el programa d’implantació. 
S2 i S3                       

SEGONA FASE: FORMACIÓ / INFORMACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE MITJANS ADSCRITS AL PAU 

Sessió recordatori al personal implicat en el PAU.   S3                     

Revisió de la informació que es proporciona als usuaris i 

usuàries de la instal·lació.  
  S4 S1                    

Revisió del mitjans materials adscrits al pla i proposta valorada 

d’adquisició, renovació o adequació. 
  

 
S2 a S4                    

Formació pràctica complementaria als equips d' intervenció 
   

S1 a S4 
        

TERCERA FASE: EXERCICIS I SIMULACRES 

Preparació del simulacre  

2on any - Evacuació per incendi forestal sense mitjans externs  

3er any -Evacuació per incendi forestal amb mitjans externs. En 

aquest cas s'ha de comptar amb l'acceptació prèvia d'aquests.  

4art any - Atac de cor usuari i evacuació sense mitjans externs 

 

 

    
  

S1 a S2                 

S’ha de comunicar a l’Administració competent, amb una 
antelació mínima de quinze dies hàbils, que es trucarà al Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Catalunya. 

      
 

S3 a S4               

Reunions de preparació (abast, mitjans externs, escenari, 

informació al personal, calendari, cronologia, actuacions, 

trucades d’emergència, coordinació, recursos humans i 

materials, ferits/ides, etc.).. 

      
 

  S1 a S2              

Aprovació del simulacre per la direcció.            S3 a S4 
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Observadors 

Reunió de preparació dels observadors (pot ser el mateix dia del 

simulacre). 
            S2           

Execució del simulacre 

Realització del simulacre.             S2  
 

        

Avaluació del simulacre 

Primera reunió de valoració immediatament després del 

simulacre. 
            S2  

 
        

Elaboració d’un informe de valoració amb propostes de millora.               S3 a S4         

QUARTA FASE: REUNIONS DE REVISIONS DEL PAU 

Reunió per avaluar la formació que cal realitzar el proper any 

(reciclatge, nou personal, exercicis pràctics). 
                S1 a S4       

Reunió per revisar i decidir quins mitjans i recursos cal millorar 

o substituir 
    

 
            S1 a S4      

Període d'execució  de les mesures correctores.                      S1 a S4   

Reunió per valorar si cal revisar o actualitzar el PAU. 
  

S1 
  

S1 
  

S1 
  

S1 
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4.1.2.1. Planificació, programa i terminis d’accions de formació i divulgació. 

 

S’han d’establir un programa d’activitats formatives adequat a les característiques de 

l’activitat, per assegurar el manteniment de la formació teòrica i pràctica del personal 

assignat al pla d’autoprotecció i establir sistemes de comprovació que aquests 

coneixements s’han adquirit. Paral·lelament s’ha de realitzar la divulgació per a que les 

persones usuàries de l’activitat coneguin i sàpiguen el que fer en cas d’emergència. 

 

L’objectiu és que tot el personal involucrat estigui entrenat adequadament a allò que 

descriu el PAU, en funció de la responsabilitat que cada persona ha d’assumir durant 

l’emergència.  Es distingeix entre: 

 

COL·LECTIU A QUI ES DIRIGEIX LA FORMACIÓ 

GRUP SUBGRUP OBJECTIUS 

Actuants 

 Tenen una missió 

determinada en cas 

d’emergència 

Interns: 

Personal habitual, 

subcontractat o no 

i coneixedor de la 

instal·lació. 

 Assolir conceptes generals PAU i plans emergència. 

 Conèixer el PAU: continguts, instal·lacions, riscos, 
mitjans, nivells activació pla, organització en cas 
emergència, procediments generals. 

 Com s’integra en altres plans  d’àmbit superior. 

 Conèixer el seu lloc en l’organització de l’emergència, 
la seva funció i com dur-la a terme. 

 Conèixer els riscos de la instal·lació, com es detectarà 
i com es transmetrà l’alarma. 

 Informació sobre risc específic (si cal). 

 Conèixer l’entorn en cas d’emergència. 

 Assolir continguts específics segons el grup: cap 
d’emergència, responsable avisos, equip 1ª 
intervenció, , equip d’evacuació i confinament, etc. 

 

Externs: 

Servei 

d’emergències 

públics, bombers, 

SEM i policia 

S’han de programar visites i sessions informatives. 

 Donar a conèixer les instal·lacions i accessos. 

 Donar a conèixer els riscos i els escenaris 
d’emergència contemplats a les instal·lacions. 

 Donar a conèixer les persones que seran interlocutors 
interns durant l’emergència. 
 

Usuaris 

Resta de persones 

que es troben al 

recinte 

Treballadors 

temporals, usuaris, 

visites 

professionals.  

 Personal: En detectar situació emergència, com 
transmetre l’alarma i quines mesures prendre. 

 Usuaris: Informació mitjançant cartells informatius, 
reunió breu, fulletó. 

 Visites professionals: Anar sempre acompanyat per 
personal de la instal·lació. 
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Es recomana que el personal de l’equip d’intervenció rebi formació de primers auxilis i  

d’utilització dels extintors. Saber com fer-los funcionar i utilitzar-los de la manera més 

efectiva i segura. 

 

a) Personal propi. 

Com s’ha determinat en el punt anterior, tot el personal ha de conèixer les funcions 

específiques de cadascú i característiques generals del PAU (mitjans, riscos, etc.). Per 

tal que tot el personal propi pugui respondre les situacions d’emergència i assolir els 

objectius exposats en el punt anterior, es realitzen les següents iniciatives: 

 

Actuants interns 

 Reunions del responsable de la implantació amb el personal amb responsabilitat a 

l’organigrama d’emergències per tal de presentar els aspectes més significatius del 

PAU i les funcions de cada cap d’àrea. En aquesta reunió es donarà especial 

importància a com es realitzarà la comunicació de l’emergència, les funcions de 

cada membre de l’equip, i en com els caps d’àrea organitzaran al seu personal al 

seu càrrec. També s’explicarà l’estructura general de l’organització davant 

l’emergència i els mitjans materials de que disposa la instal·lació. 

 

 Periòdicament es revisaran els continguts de la formació adaptant-los als canvis 

físics i/o organitzatius de la instal·lació. Es procurarà formar pràcticament al 

personal implicat en la utilització dels mitjans d’extinció. Amb una freqüència a 

determinar es formarà al nou personal de la instal·lació. 

 

Usuaris 

 Són els treballadors sense responsabilitat a l’organigrama d’emergències. 

Participaran en els simulacres quan sigui necessari i seguiran les instruccions dels 

companys amb responsabilitat a l’organigrama d’emergències i formats per 

desenvolupar unes tasques concretes en cas d’emergència. En aquest cas, degut a 

les característiques de la instal·lació, es considera que tots els treballadors formen 

part de l’equip de primera intervenció, i per tant, aquest grup no existeix en aquesta 

instal·lació. 
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b) Personal aliè. 

 

Actuants externs 

Servei d’emergències públics: bombers, SEM i policia. Es programaran visites, que 

permetin als serveis d’ajuda externa conèixer la instal·lació (riscos, recorreguts i 

sortides d’evacuació, els accessos, els mitjans d’autoprotecció de què disposa la 

instal·lació, etc.) amb l’objectiu de facilitar una possible intervenció futura en cas 

d’emergència. 

  

Aquestes visites s’aprofitaran també per valorar possibles millores (instal·lació, mitjans, 

accessos, etc.), enfocades a disminuir el risc i facilitar la intervenció en cas 

d’emergència. 

 

Usuaris 

Aquest grup el composen els usuaris de la instal·lació i les visites professionals. 

 

 S’Informarà als membres d’aquest grup de manera general mitjançant cartells 

informatius, tríptics, o altres iniciatives, que proporcionin instruccions clares i 

senzilles de com actuar en cas d’emergència. 

 

 Les visites professionals, sempre que sigui possible, estaran acompanyades per 

personal de la instal·lació. 

 

 

4.1.2.2. Planificació, programa i terminis de simulacres. 

 

Els exercicis parcials consisteixen en la comprovació del funcionament de pla en algun 

dels seus aspectes i comporten la mobilització de pocs recursos. 

 

El simulacre consistirà en posar a prova l’activació, en condicions fictícies, del present 

pla d’autoprotecció, per tal d’avaluar la seva operativitat. Impliquen la detecció d’errors 

i aspectes a millorar. Pot ser una comprovació general o parcial del pla. Es faran 

comptant amb el concurs de tot el personal i previ avís als alumnes. Es recomanable 

començar a realitzar-los per les zones més sensibles.  
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Objectius 

Tindrà com a objectius principals la verificació i comprovació de: 

 

• L’eficàcia de l’organització de resposta davant una emergència. 

• La capacitació del personal adscrit a l’organització de resposta. 

• L’entrenament de tot el personal de la instal·lació en la resposta a una emergència. 

• La suficiència i idoneïtat dels mitjans i recursos assignats. 

• L’adequació dels procediments d’actuació. 

• La validació del correcte funcionament del procediment de comunicació. 

 

 

Periodicitat 

La periodicitat mínima per a les activitats incloses al Decret, ha de ser d’un any per 

comprovar que continua l’eficàcia i operativitat del pla i s’ha d’elaborar el corresponent 

informe. Aquesta activitat no està afectada pel Decret 30/2015 però es considera 

recomanable realitzar simulacres.  

 

 

Programa de simulacres 

 

PROGRAMA DE SIMULACRES 

ANY CARACTERÍSTICA PRINCIPAL 

1 Simulacre de despatx 

2 Evacuació per incendi forestal sense mitjans externs 

3 Evacuació per incendi forestal amb mitjans externs. 

4 Atac de cor usuari i evacuació sense mitjans externs 

 

 

Altres consideracions 

A banda dels exercicis i simulacres, és necessari executar proves de cobertura dels 

aparells de ràdio i els telèfons mòbils, per assegurar que en cas d’emergència no hi 

hagi deficiències en els avisos. Es pot fer una prova purament tècnica o aprofitar per 

practicar alguna actuació. Es comprovarà que no hi hagi zones sordes. 
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4.1.3 Planificació programa i terminis de manteniment. 

 

El manteniment d’un PAU engloba totes les actuacions necessàries per assegurar en 

el temps les condicions i els mitjans definits en aquest. Consisteix en programar un 

calendari anual d’activitats que tindrà en compte: 

 

 El manteniment, substitució, reposició, reciclatge o millora dels mitjans materials i 

els recursos humans, que implica l’assignació dels recursos econòmics necessaris. 

 

 La revisió i actualització periòdica del document (procediments, adequació a la 

realitat de la instal·lació, incorporació de canvis en els mitjans humans i materials 

que es produeixin, etc.) 

 

Es tracta de que els mitjans i les mesures descrites en aquest document s’adeqüin a la 

realitat, al mateix temps que continuïn sent eficaces amb el pas del temps. Per a 

aconseguir-ho s’ha de: 

 

• Mantenir adequadament les instal·lacions que poden generar una emergència 

(instal·lació elèctrica, calderes i maquinaria associada, sistemes d’extracció i 

ventilació, màquines, etc.), limitant la seva perillositat. S’han de descriure i 

programar les accions i recursos adequats. 

 

• Mantenir periòdicament els mitjans de protecció i evacuació (resistència al foc, 

reacció al foc, mitjans d’extinció manual i automàtica, detecció, alarma i 

senyalització), perquè en tot moment es trobin en perfectes condicions d’ús i 

capacitats de reacció. S’hauran de mantenir i verificar de forma regular, netejats, 

reparats o substituïts quan sigui necessari, de forma que conservin sempre les 

seves qualitats intrínseques i de funcionament d’acord amb la normativa. 

 

• Recollir documentalment aquestes operacions, tant el que es preveu, com la 

memòria de les actuacions realitzades en el procés de manteniment del PAU. És 

especialment crític incorporar els canvis de forma immediata als procediments 

operatius i fitxes d’actuació interns. 
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• Planificar les inspeccions de seguretat dels sistemes de protecció contra incendis. 

Els sistemes de protecció contra incendis, així com les instal·lacions susceptibles 

d’ocasionar un incendi, s’han de sotmetre a les condicions generals de 

manteniment i ús establertes en la legislació. 

 

 

4.1.3.1. Manteniment, instal·lacions i equipaments. 

 

A la següent taula es resumeix les tasques de manteniment dels mitjans materials 

adscrits al PAU, i dels elements de la instal·lació, que de no ser mantinguts, podrien 

acabar sent focus d’una emergència. 

 

S’ha tingut en compte la normativa dels equips de detecció i protecció contra incendis, 

el Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’instal·lacions de Protecció Contra Incendis i l’Ordre del 16 d’abril de 1998 sobre 

normes de procediment i desenvolupament del Reial decret 1942/1993, de 5 de 

novembre, pel qual es revisa l’annex I, i els apèndixs del Reglament d’instal·lacions de 

protecció contra incendis.  

 

De manera general, els equips de protecció individual es revisaran periòdicament tot 

seguint les instruccions dels seus fabricants (mantes ignífugues, màscares, pantalles 

facials, guants, etc.). És molt important mantenir un registre de totes les revisions 

realitzades. 

 

En el moment de la redacció d’aquest PAU el manteniment de les Instal·lacions de 

Protecció Contra Incendis normatiu el fa una empresa instal·ladora – mantenidora 

acreditada. 

 

Les operacions a realitzar pel personal de l’empresa mantenidora autoritzada 

contractada, per una empresa de control o pel personal propi de la instal·lació, pels 

propers 4 anys s’indiquen a la taula següent: 
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PROGRAMACIÓ DEL MANTENIMENT INSTAL·LACIONS DE RISC I EQUIPAMENTS DE PROTECCIÓ 

Element Operació Freqüència Operaris Últi

m 

Set. Oct. Nov. Des. Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. 

SISTEMES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ 

Extintors: accessibilitat, bon estat aparent, 

assegurances, precintes, inscripcions i comprovació 

estat de carga i parts metàl·liques. 

Revisió 3 mesos 

Empresa 

especialitzada 

o personal 

instal·lació 

 X   X   X   X   

Extintors: Verificació de l'estat de càrrega ( pes, 

pressió ) i en el cas d'extintors de pols amb 

ampolleta d'impulsió , estat del agent extintor. 

Comprovació de la pressió d'impulsió l'agent 

extintor. Estat de la mànega , broquet o llança, 

vàlvules i parts mecàniques. 

 1 any 
Empresa 

especialitzada 
  X           

Extintors: A partir de la data de timbrat de l' 

extintor (i per tres vegades ) es retimbrarà el 

extintor d' acord amb la ITC - MIE AP.5 del 

Reglament d'aparells a pressió sobre extintors 

d'incendis ( «Butlletí Oficial de l' Estat nombre 149, 

de 23 de juny de 1982). 

 5 anys 
Empresa 

especialitzada 
  X           

Enllumenat d’emergència Test autonomia 1 any 
Empresa 

especialitzada 
  X           

Enllumenat d’emergència 
Prova de 

Funcionament 
Mes Propis  X X X X X X X X X X X X 

Recorreguts d’evacuació: accessibilitat a tota la 

instal·lació (no obstacles) 
Revisió Dia Propis  X X X X X X X X X X X X 

Recorreguts d’evacuació: senyalització Revisió 3 mesos Propis  X   X   X   X   

Senyalització de perill i cartells informatius Revisió 3 mesos Propis  X   X   X   X   

Farmaciola: contingut farmaciola i estat material Revisió Mes Propis  X X X X X X X X X X X X 

Pla d’autoprotecció Actualització 1 any 
Tècnic 

acreditat 
  X           
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INSTAL·LACIONS: ELECTRICITAT I AIGUA 

Instal·lació elèctrica 
Control consums i 

bon estat 
Mes Propis  X X X X X X X X X X X X 

Instal·lació elèctrica 
Contracte de 

manteniment 
1 any 

Empresa 

autoritzada 
   X          

Instal·lació elèctrica Inspecció periòdica 5 anys 
Empresa de 

control 
   X          

Motobomba Inspecció periòdica 6 mesos 
Empresa 

especialitzada 
   X      X    

Xarxa d’aigües 
Control consums, 

pressió  i bon estat 
Mes Propis  X X X X X X X X X X X X 

INSTAL·LACIONS: CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ 

Escalfador  elèctric Manteniment Anual 
Empresa 

autoritzada 
  X           

Aire condicionat Manteniment 4 anys 
Empresa 

autoritzada 
        X     

EDIFICI 

Instal·lació en general: Façana, estructura, coberta, 

tancaments, impermeabilitzacions 
Inspecció 10 anys 

Tècnic 

especialitzat 
     X        

Elements estructurals Revisió 
6 mesos Propis     X      X   

Elements estructurals oxidats Repintar 
Quan calgui Propis              

Façana edifici: Fissures i humitats façana i juntes 

exteriors 
Revisió 1 any 

Propis o 

empresa 

especialitzada 

     X        

Coberta Impermeabilització 10 anys 
Empresa 

especialitzada 
            X 

Portes i finestres Greixar 
6 mesos Propis     X      X   
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ALTRES 

Equipament telefònic Manteniment Durant el 

funcionament 

diari 

Propis  X   X   X   X   

Equip radiocontrol Manteniment Propis  X   X   X   X   

Eines equip manteniment Manteniment Mensual Propis  X X X X X X X X X X X X 

Neteja interior i exterior Manteniment Quinzenal Propis  X X X X X X X X X X X X 

Tractament fitosanitari Manteniment 6 mesos Propis   X      X     

Tasques de desbrossament 
 

Manteniment 3 cops / any Propis  X        X  X  

Manteniment de la franja de protecció perimetral 

de 25 m d’amplada mínima lliure de vegetació seca i 

amb la massa arbòria aclarida i podada 

Manteniment Anual Propis   X           
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Manteniment del propi pla. 

 

El manteniment del propi pla consisteix en: 

 

 La revisió i actualització periòdica de la documentació que conté el PAU. 

 

 La investigació de possibles sinistres.  

 

 Les auditories i inspeccions que permetin conèixer el grau d’eficàcia de 

l’organització. 

 

 Realització de simulacres d’emergència per practicar nous escenaris o reforçar 

alguns procediments d’actuació, almenys una vegada a l’any. A partir d’ells es 

deduiran les conclusions destinades a assolir una major efectivitat i millora del pla. 

 

L’objectiu serà comprovar l’eficàcia i l’estat d’actualització dels punts anteriors. 

Aquestes operacions han d’estar en coordinació amb altres programes específics de 

manteniment que pugui tenir la instal·lació. S’inclouran els mecanismes de revisió del 

pla i s’establiran els procediments i responsabilitats per la incorporació de millores 

tecnològiques i les experiències adquirides durant la implantació i en les valoracions 

dels incidents o aspectes de millora. 

 

 

Programa de reciclatge 

S’haurà de programar una formació de reciclatge al personal respecte a la formació 

que van rebre inicialment, amb els canvis que es vagin introduint en el pla, com a 

conseqüència de: 

 

 Les propostes de millora que puguin sorgir amb els simulacres. 

 

 A causa de possibles canvis interns de l’organització.  

 

 Com a conseqüència de la realització de simulacres, caldrà programar un calendari 

amb propostes de millora detectades durant l’exercici que hauran de realimentar la 

formació inicial del personal de la instal·lació. 
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 Cada vegada que canviïn les condicions de les instal·lacions, els procediments de 

treball, s’incorporin noves tecnologies, etc. s’haurà de revisar el pla d’autoprotecció 

i, possiblement, caldrà dur a terme un reciclatge del personal.  

 

 Independentment de les casuístiques anteriors, encara que no es produeixin 

modificacions en el PAU caldrà realitzar una formació de recordatori al personal. 

 

Quan s’incorpori personal nou se’ls impartirà la mateixa formació que es va donar 

inicialment a la resta del personal. 

 

 

4.1.3.2. Estudi i avaluació dels incidents i accidents. 

 

Quan es produeixin incidències reals a l’activitat que suposin l’activació del pla 

d’autoprotecció s’investigaran les causes del seu origen, propagació i conseqüències. 

També s’hauran d’investigar totes les incidències que hagin donat lloc a una alarma, 

fins i tot si es tracta d’una falsa alarma, omplint un registre intern de l’actuació 

realitzada i de les causes de la mateixa.  

 

Una vegada realitzada la investigació, es podran posar en pràctica les mesures 

correctores que siguin necessàries. El procediment s’esquematitza a continuació: 

 

FASE CONCEPTE DESCRIPCIÓ 

1 

Recopilació de 

dades dels 

implicats 

En el moment del accident s’agafaran les dades de les persones afectades i 

les que hagin vist l’accident (treballadors, usuaris, visitants) 

2 Informe previ 

S’elaborarà un informe de detall i s’avaluaran les possibles causes de 

l’accident, la seva propagació i conseqüències. Explicarà com han actuat les 

persones, treballadors i  serveis d’emergències. És proposaran les mesures 

correctores pertinents. 

3 Reunió 

El director del pla impulsarà una reunió entre l’organització i altres 

organismes implicats per a comentar l’informe i la resta de detalls sobre 

l’accident en qüestió. 

4 Informe 
S’incorporaran o modificaran a l’informe previ aquells punts que es creguin 

d’interès per a la presentació de l’informe final. 

5 
Enviament 

informe 

Tal com explicita el Decret 30/2015 s’enviarà un informe a la l’ajuntament 

en un termini màxim de 7 dies hàbils passada l’emergència. 
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L’informe ha de detallar, com a mínim, els aspectes següents: 

 

- Descripció de l’emergència i de les seves causes. 

- Cronologia de les actuacions reals i de les actuacions previstes al PAU. 

- Mesures de protecció preses ( confinament o evacuació dels ocupants). 

- Aspectes del PAU a millorar o modificar, segons l’experiència de l’emergència. 
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4.2 ACTUALITZACIÓ I REVISIÓ DEL PLA 

 

Actualitzacions 

L'actualització consisteix a modificar de forma sistemàtica les dades del pla 

d’autoprotecció que hagin patit alguna variació (documentació, mitjans, informació...), 

de manera que les dades que consten al pla siguin les actuals. Per tant, l’actualització 

s’ha de fer cada vegada que es dóna aquest cas.  

 

L’actualització del pla té per finalitat garantir que en tot moment el PAU s’adequa a les 

actuals característiques físiques i humanes de l’establiment, és a dir, que s’hagin 

incorporat totes les variacions que s’hagin produït tant en les pròpies instal·lacions 

com entre el seu personal, així com en les externes que els puguin afectar. Els 

aspectes que poden generar aquesta actualització bàsicament són els següents: 

 

• Obres a la instal·lació, o bé a l’exterior, que puguin afecta-la. 

• Canvi en les condicions de les instal·lacions. 

• Canvis en l’organització que afectin el pla d’autoprotecció pel que fa a la variació de 

plantilles, horaris i manteniment (instal·lacions/pla), etc. 

• Quan apareguin nous riscos que no hi estiguin contemplats o canviïn aquells que 

estan contemplats. 

• A conseqüència de l’anàlisi dels exercicis i simulacres que s’hagin efectuat a la 

instal·lació i s’hagin observat deficiències o directament de l’observació de 

deficiències en la resposta o en el pla. 

• Modificacions de la legislació vigent que l’afectin o de reglamentació interna de la 

instal·lació o centre. 

 

Aquests canvis s’han de recollir en el PAU tan aviat com sigui possible. El PAU ha 

d’estar permanentment actualitzat. Convé portar el registre de totes les actualitzacions 

realitzades. Cada any, com a mínim, convé trametre a l’Administració les 

actualitzacions que es vagin produint si no és que s’han tramés ja al produir-se.  

 

En els casos que hi hagi un canvi en el telèfon de contacte de la instal·lació amb els 

centres de coordinació dels plans de protecció civil d’àmbit superior s’ha d’actualitzar 

aquesta dada i comunicar-la a les administracions competents, sense esperar una 

actualització anual. 
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La persona titular de la instal·lació és la responsable de la modificació sistemàtica de 

les dades que hagin pogut patir alguna variació.  

 

Tots les canvis que es produeixin seran comunicats a la persona responsable de 

l'actualització del PAU, definida a l'apartat 4.1.1. d'aquest document. 

 

A continuació es mostra el full de seguiment proposat per actualitzar el pla: 

 

ACTUALITZACIONS DEL PLA 

CANVI Nº 
DESCRIPCIÓ 

DEL CANVI 
TRACTAMENT 

DOCUMENTS 

MODIFICATS 

SIGNATURA I DATA 

DE CONTROL I 

VERIFICACIÓ 

ACTUALITZACIÓ 

COMUNICADA A 

DATA 

CANVIS DE PERSONAL / EN L'ORGANITZACIÓ INTERNA 

CANVI Nº... 
 Sessions d'informació i lliurament de 

documentació. informar dels canvis. 

Formació específica i actualització de 

les noves tasques  incloses al pla. 

   

CANVI Nº...     

CANVIS ESTRUCTURALS / EN ELS EDIFICIS / EN L'ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI 

CANVI Nº...  Actualització dels plànols i descripció 
espai. Formació especifica en relació 
amb els nous elements i actualització 
de les tasques del personal. 

 

   

CANVI Nº...     

CANVIS EN LA NORMATIVA QUE AFECTA L'ACTIVITAT 

CANVI Nº...  Revisió de les condicions i proposta 

de mesures correctores, si escau. 
   

CANVI Nº...     

CANVIS DEGUTS A INCIDENTS / ACCIDENTS 

CANVI Nº...  Revisió de les condicions i proposta 

de mesures correctores, si escau. 

   

CANVI Nº...     

CANVIS DEGUTS AL RESULTAT DELS SIMULACRES 

CANVI Nº...  Revisió de les condicions i proposta 

de mesures correctores, si escau. 
   

CANVI Nº...     

CANVIS RESULTAT DE LES REVISIONS PERIÒDIQUES DELS MITJANS MATERIALS DE LA INSTAL·LACIÓ 

CANVI Nº...  Revisió de les condicions i proposta 

de mesures correctores, si escau. 
   

CANVI Nº...     
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Revisions 

És l'actuació que consisteix a examinar de forma detallada un pla d’autoprotecció i a 

efectuar les modificacions que s’escaiguin per tal d’adaptar-lo als canvis que s’hagin 

pogut produir en el risc, o bé a l’estructura i/o a l’operativitat. Els plans d’autoprotecció 

han de ser revisats sempre que hi hagi una modificació substancial i en un termini 

màxim de quatre anys des de la seva elaboració.  Poden ser motiu d’una revisió: 

 

• Canvi important a les activitats o tipologia d’activitat. 

• Canvi en els riscos. 

• Canvi a l’entorn. 

• Canvi en els procediments, tipus i funcions d’equips. 

• Canvi en l’estructura i distribució de l’edifici. 

• Canvi en l’organització que afecti el pla d’autoprotecció: en la variació de plantilles, 

en els horaris, en el manteniment (instal·lacions/pla), etc., que impliquin noves 

actuacions, o nous equips o funcions en les respostes o en les accions de 

prevenció i manteniment del pla. 

• Quan apareguin nous riscos que no hi estiguin contemplats o canviïn els que estan 

contemplats i alterin la resposta que es tenia prevista per a aquests.  

• A conseqüència de l’anàlisi dels exercicis i simulacres que s’hagin efectuat a la 

instal·lació i s’hagin observat deficiències o directament de l’observació de 

deficiències en la resposta, o bé en el pla que impliquin noves actuacions, nous 

equips, o diverses funcions en les respostes.  

• Modificacions de la legislació vigent que afectin al pla o canvis en la reglamentació 

interna de la instal·lació o centre que impliquin canvis com els anteriors. 

 

Per activitats incloses al Decret 30/2015 la revisió del PAU ha de seguir el mateix 

procediment d’homologació inicial, a través del registre electrònic de plans 

d’autoprotecció. Aquest no és el cas. 

 

Tots les canvis que es produeixin seran comunicats a la persona responsable de 

l'actualització del PAU, definida a l'apartat 4.1.1. d'aquest document. 

 

El programa de revisió del PAU cada quatre anys o quan hi hagi una variació 

important, com a mínim per als pròxims quatre anys, és el següent: 
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ANY DATA DESCRIPCIÓ DE L'ACCIÓ CONTINGUT 

1 Semestre 1 

Reunions semestrals entre el 

titular, Cap d'emergència i 

Cap intervenció. Si es creu 

convenient es pot convidar a 

algú més. 

Revisió dels canvis que afecten a l'activitat durant aquest 

període: activitats, riscos, entorn, edificis, procediments, 

equips, horaris, conseqüència dels simulacres o nova 

normativa. Valorar les revisions fetes i si suposen una 

actualització o una revisió. En el cas que es tracti d'una 

revisió s'ha de realitzar un informe de descripció de les 

actuacions d’implantació i manteniment realitzades des de 

l’anterior homologació del PAU, signat pel cap de 

l’emergència. 

1 Semestre 2 

2 Semestre 1 

2 Semestre 2 

2 Semestre 2 Elaborar informe 
Actuacions implantació primer any: descripció de les 

actuacions d’implantació del pla realitzades en el primer 

any, signat pel cap de l’emergència 

3 Semestre 1 

Reunions semestrals entre el 

titular, Cap d'emergència i 

Cap intervenció. Si es creu 

convenient es pot convidar a 

algú més. 

Revisió dels canvis que afecten a l'activitat durant aquest 

període: activitats, riscos, entorn, edificis, procediments, 

equips, horaris, conseqüència dels simulacres o nova 

normativa. Valorar les revisions fetes i si suposen una 

actualització o una revisió. En el cas que es tracti d'una 

revisió s'ha de realitzar un informe de descripció de les 

actuacions d’implantació i manteniment realitzades des de 

l’anterior homologació del PAU, signat pel cap de 

l’emergència 

3 Semestre 2 

4 Semestre 1 

4 Semestre 2 

4 Semestre 2 Elaborar informe Descripció de les actuacions d’implantació i manteniment 

realitzades des de l’anterior homologació del PAU. 
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ANNEXOS 

ANNEX 1. DIRECTORI DE COMUNICACIONS 

 

 

TELÈFONS D’EMERGÈNCIES D’AJUDA EXTERNA 

CÀRREC / ENTITAT RESPONSABLE TEL. E-MAIL  

Telèfon d’emergències Centraleta 112 
 

Policia Local Arbúcies (CRAM) Mòbil 686.945.650 
 

CECAT Centraleta 93.551.72.85 cecat@gencat.cat  

 

TELÈFONS DEL PERSONAL D’EMERGÈNCIES DE L’ACTIVITAT 

CÀRREC / ENTITAT RESPONSABLE TEL. 

Cap d'emergència Joan Carles Codolà 626.264.180 / 872.973.870 

Suplent Cap d'emergència Martí Pujals 972.842.161 

Cap d’intervenció, EEC i EPA Miquel Torres 650.800.379 / 972.011.960 

Titular Salvador Balliu 972.842.161 

 
Responsable guies del castell Quim Mateu 659.439.015 

 

TELÈFONS D’EMPRESES DE SERVEI, MANTENIMENT I ALTRES 

CÀRREC / ENTITAT RESPONSABLE TEL. 

PROTEC (Manteniment alarmes i extintors) Centraleta 972.214.221 

 
Central alarmes (quan alguna alarma es posa en marxa o falla) Operador 932.857.878 

IMAR (manteniment instal·lacions elèctriques i aigua) Tomàs Pujolràs 656.839.335 

Servei de manteniment del Consell Comarcal de la Selva 

(manteniment general i petites reparacions) 
Ricard Galceran 659.419.464 

Segur Sat (manteniment càmeres de vigilància) Sergio Fernández 685.503.150 

Agrupació Montseny Guilleries (neteja interior, camí i vegetació) 

 

Núria Pintu  689.240.340 

Vending Costa Sergi Costa 972.858.479 

ADF La Selva Josep Riera 972.860.024 

 
Hospital General de Granollers Centraleta 938.425.000 

Hospital de Sant Celoni Centraleta 938.670.317 

Hospital de Blanes Centraleta 972.353.264 

CAP Arbúcies Centraleta 972.162.210 

CAP Hostalric Centraleta 972.864.395 

CAP Breda Centraleta 972.870.450 

FECSA- ENDESA avaries Centraleta 902.536.336 

 

Abans del inici de l’activitat s’han de revisar els telèfons adjunts.  
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ANNEX 2. FORMULARIS PER A LA GESTIÓ D’EMERGÈNCIES 

 

1.- Model avís al 112 i CRAM. 

2.- Model de preguntes a fer quan algú truqui a un responsable. 

3.- Model avís intern a treballadors. 

4.- Model avís a usuaris. 

 

FORMULARI Nº1 PER A LA GESTIÓ D'EMERGÈNCIES 

MODEL AVIS AL 112 I CRAM 

Truco del: Castell de Montsoriu 

L'accés és: 

Des de la ctra. de Fogueres de Montsoriu, km. 3,  

Arbúcies, per una pista forestal senyalitzada (davant de 

l'aparcament) 

El Pla d'emergència està activat en fase de: Emergència parcial / Emergència general 

Tenim: (descriure el tipus emergència) 

El/la (incident/accident) s'ha produït a: 
(lloc exacte on s'ha produït l'emergència: edifici, 
exterior, etc.) 

La situació es la següent:  
(descriure que ha passat, quins efectes ha tingut, si hi ha 
víctimes o ferits, el seu estat, etc.) 

El lloc de recepció ajuda externa serà: (aparcament o a l'entrada del castell) 

Les mesures que estem prenent son: (descriure: confinament / evacuació...) 

Us sol·licitem: (ajuda que es demana) 

Jo soc:  (nom i cognom) 

i truco del telèfon:  (telèfon) 

 

FORMULARI Nº2 PER A LA GESTIÓ D'EMERGÈNCIES 

MODEL PREGUNTES A FER QUAN ALGU TRUQUI A UN RESPONSABLE 

Que passa?   

A on estàs?:   

Quin és el lloc exacte de l'emergència?   

Hi ha víctimes o ferits?    

Hi ha gent a la zona?   

(Donar-li instruccions) (Si ha de fer quelcom i/o ha d'esperar ajuda) 

Estigues atent al telèfon et tornaré a trucar.   
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FORMULARI Nº3 PER A LA GESTIÓ D'EMERGÈNCIES 

MODEL AVIS INTERN A ALGUN MEMBRE DE L’ORGANITZACIÓ 

Soc: (Nom i càrrec de la persona que truca) 

Truco de: (Lloc on ets) 

Tenim: (descriure el tipus emergència) 

S'ha produït a: (lloc exacte on s'ha produït l'emergència: carrer, cruïlla) 

Has de fer el següent:  
(descriure les tasques que ha de fer i si ha de seguir amb les que 
realitzava fins ara) 

 (Si / no) T’enviaré ajuda   

Estigues atent al telèfon per si t'haig de tornar a trucar. 
  

 

FORMULARI Nº4 PER A LA GESTIÓ D'EMERGÈNCIES 

MODEL AVIS ALS USUARIS 

DEMANEM LA VOSTRE ATENCIÓ. ESTIGUEU ATENTS AL SEGÜENT MISSATGE (2 COPS) 

S'ha produït -------------------------- a causa de----------------------------------------- 

Han de (donar instruccions on anar, que fer) 

Seguiu les instruccions que us donarem a 
través de : 

(megafonia i/o membres de l’organització i/o cossos 
policials) 

No us heu de preocupar. Aquesta és una actuació preventiva. 

Us tornarem a informar en breu de la evolució de la situació. 

Gràcies a tots per col·laborar.   
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ANNEX 3. PLÀNOLS 

 

TAULA DE CORRESPONDÈNCIA DE PLÀNOLS 

Numeració 
Decret 

30/2015 
Nom 

Numeració 
cartografia 

annex III 
Nom cartografia annex III 

1.7.1. 
Zones de risc 

1 i 2 (3) 

Situació 

Castell - Planta baixa 

Castell - Nivell 1 (pati d'armes) 

Castell - Nivells superiors 

1.7.2. 
Zones vulnerables 

1.7.3. 
Instal·lacions i àrees on es realitza 

l’activitat. 

1.7.4. 
Identificació del control dels 

subministraments bàsics. 

2.4.1. 
Sectorització - (No és d'aplicació) 

2.4.2. 
Instal·lacions de detecció, d’extinció 

d’incendis i d’extracció de fum. 

1 i 2 (3) 

Situació 

Castell - Planta baixa 

Castell - Nivell 1 (pati d'armes) 

Castell - Nivells superiors 

2.4.3. 
Senyalització d’emergències i 

sistemes interns d’avís. 

2.4.4 
Vies d’evacuació 

2.4.5 
Àrees de confinament 

 

 

 

  

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació ec9598ce570a4bfb855978a9694ee2c6001

Url de validació https://seu.selva.cat/verificador

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=ec9598ce570a4bfb855978a9694ee2c6001


PJ

PJ

PJ

PJ

PJ

PJ

PJ

PJ

PJ

PJ

CS

DC

CS

T

Can Pla
del Veïnat

Turó de
Pla-ses-corts

el Roters

el Guacs

S o t
d e

P
i r o

t i

l l
o

Can Pirotillo

Requerens

Fontdellops

la Feixa
Llarga

Castanyer
del Roters

Can Gavatx

Font
de Canaleta

Font
dels Senglars

S
o

t

d
e

P
u

i g
d

a
m

u
n

t

Font
del Roters

Font
de l'Arç

S o t
d e

l e s
M

i n e s

Veïnat
de França

Font
Petita

g a

P l a - s e s - c o r t s

a
l s

Can Pere
Vidal

Turó de
Murgolers

C

a

m

í

d

e

C

a

l

G

C

a

m

í

d

e

C

a

l

G

a

l

l

C

a

m

í

d

e

Cal

G

a

l

l

Cal Bergit

Can Costa

Can Marc

Can Casacremat

S ot d e Can

P a u M a rc

Can Roc
el Morer

l' A u l e t

d e l

M o r e r

la Casanova
d'en Torrent

Can Torrent

P A R C N A T U R A L D E L M O N T S E N Y

Can Casanova
Can Barraca

el Purgatori

Torre
de Montfort

Camps

del

Morer

Camp
d'en Pla

el Sot
de l'Ànima

Font de
Can Pla

Font de la
Mare de Déu

Collet de
Can Romualdo

Can Romualdo

Bassa de
Can Roc

P l a n a

d e

l a R o u r e d a

C a m p

d ' e n

P l a

Turó de
la Casanova

Can Pere
Ponç

Turó de
Montfort

Sant
Climent

Serrat del
Pou

S o t de C a n
P a

u
M

a

S o t
d e

P
i r o t i l l o

P A R C N A T U R A L D E L M O N T S E N Y

U
N

T
A

N
Y

A

D

E

L

S
I

N
A
Í

Esqueis de
la Mosquera

Can Bernat

Corrals de
Pere Arnau

T o r r en t

d e
B

ern a
t

el Beier

Penya del
Gorg Negre

S o t d e l s
V

i m
e n e r s

i u s

l a M o s q u e r a

Esqueis de
la Burra

Collada
Xica

Collet de
la Coma

S
E

R
R

A

T

G
R

O
S

les

Dues

Rieres

Gorg
Negre

Coll de
l'Escala

S o t

d

e l s
P

a
s s

e
j a

d
o

r
s

Clot

de

l'Infern

C
a

n
a

l
L

l a
r

g
a

C
a

n

a

l

C
u

r
t

a

Collet
Xic

S o t L l o b a t e r

Portell
del Bisbe

la Mosquera

P l a

d e

l ' E s c a l a

To r r en t de T o rro
e l l a

S
o

t
d

e

C

a

l
G a t

Cal Gat

Cal Roc

els Corralets

Can Nedeu

Can Jaume

Cal Pelegrí

Sant Martí
de Riells

Can Montsant

Can Toni la Granja

Can JoiaRiells

B o s c d e l R o s s a l

C

a

m

í

v

e

ll

d

e

G

u

a

l

b

a

l e s E s c a l e t e s

Can Fortuny
de BaixCan Fortuny

de Dalt

Can ManuelCal Sastre

G

I

V

-

5

5

2

1

T o r r e n t d e T o r r o e l l a

Can Pla
de Fogueres

Can Goita

Cal Tabal

Can BoletCan Belluga

Can Llop

Can Breta

Coll de
les Fontiques

Can Clotet

Can Perarnau

Ca

m

í

V

e

ll

Can Guillem

Can Joanet

C. del T

orrent

de M

erle

t

C

.

d

e

l

P

o

n

t

d

e

l

'

À

l

i

g

a

Plaça Major

Plaça

de

Riells

Can Cervera

Can Merlet

Can Badia

Hostal
Bell-lloc

Can Gener

Creu
de Riells

Molí
d'en Joia

Can Pere
Roig

Roca dels
Llums

Turó
d'Arenys

Revolt

d'en Formiga

la Torroella

Font de
les Fogueres

Turó de
Castellar

P l a

d e

F o g u e r e s

Can Gelpí

Cementiri
de Riells

T o r r e n t d e l e s F o n t i q u e s

T
o r

re
n

t
d

e
S

a
n

t
C

l i
m

e n
t

T
orren

t
d e

C
an

B
reta

T o rren t
de

C
an

M erle t

R
i

e
r

a
d

e
R

i e l l s

S o t d e C a l G a t

P A R C N A T U R A L D E L M O N T S E N Y

e

r

a

C

a

m

í

d

e

la

R

i

e

ra

Corrals
de Can Prat

Can Prat

C

a
m

í

d

e

C

a

n

P

r

a

t

Can Berenguer

S o t d e

l e s E s p e s so l e s

S o
t

d e
C a n ' A m a t

B o s c o s d e P l a d e S a b a

Can Cervera

Barraca
d'en Renost

Castell de
Can Prat

P l a

d e

l a P o m e r a B o r d a

P l a

d e

l a R o q u e r a

P l a
d e

G r a t a l l o p s

Esquei del Llamp

Salt
de Gualba

el Prat Sec

T or re n t d e C a n Beren gu e r

C

a

m

í

v

e

l

l

d

e

G

u

a

l

b

a

Coll de
Canyelles

P l a
d e l s

T r è m o l s

P l a M a g r e

Castell
Xic

C

a

m

í

v

e

l

l

d

e

G

u

a

l

b

a

Boscos

de

Can Plana

S
E

R
R

A
T

D
E

C
U

É

Can Viader

S

E

R

R

A

T

D
E

C
A

N

P
L

A
N

A

Turó de
Can Berenguer

P l a M a j o r

Sot de la Roca
de la Por

S
o

t
d

e
C

a

l

P

l
o

m
e s

Cal Bergit

Torrent de Nogueretes

Can Joan

V a l l
d ' e n

R
o

i
g

Can Flassada

Can Rosals

Can Joanic

Can Belic

Ca n'Amat

Can Xeraia
Can Magí

B ac d'e n R oig

Can Rumia

S E R R A D E B A
I

E

R

C

a

m

í

d

e

C

a

n

P

a

ll

ó

P l a d e S a b aCan Pla
de Saba

Can Pruna

Cal Plomes

Pedreres de
Can Viader

les Barraques

Ca n'Escloper

Can Batlle

l e s O li v e t e s

l ' A u l e t d e T o r d e r a

S o t d e l s B o u e r s

Sot de
Rocabl ancaS o t d e R o c a n e g r a

Can Pere
Llop

Forn de
Can Plana

Turó de
Martinell

Font de
Can Clos

Cal Ros

Turó de
Moixell

R i e r a

X

i

c
a

T orr en t d e N ogu e re te s

Can Roig

Roca
Negra

Roca
Blanca

Coll
de Vivers

T o r r e n t d e C a n B e r e n g u e r

R i e ra d ' A rbú c i es

R
i e

r a
d

' A
r b
ú

c
ie

s

G

I

-

5

5

2

el Replà
del Morer

Cal Cucut

B o s c d e l ' A s t o r í

S o t d e l ' A s t o r í

S o t
d e

l ' A s t o r í

So
t

de

la
G en eta

Ca l'Astorí
la Casanova
d'en Pasqual

el Foguer

Q ui nt à d el V er d e g u er

el Verdeguer

P r a t M a r q u è s

R ie ra d e R i u d e cò s

Camp

de

la Dona d'Aigua

S

E

R

R

A

Feixes

de

la Teuleria

Cam p

de

la
T
u
r
bina

B o s c d ' e n P e i

B r o l l e s d ' e n B l a n c

Can Pasqual

la Perxada Nova

de

Can Pasqual

la Perxada

de

Can Foguer

el Pol

P A R C N A T U R A L D E L M O N T S E N Y

B o s c d e l e s G a v a r r e s

Pícnic La Riera d'Arbúcies

del Pont Cremat

Casa Nova
d'en Blanc

Pedrera de
les Gavarres

Turó de
la Geneta

Salt de la
Dona d'Aigua

Pícnic El Pol

la Turbina

Cal Call
del Sot

Cal Camatort
d'en Quadres

la Creu
Roja

Pitch & Putt
Can Pasqual

Can Camatort

Can Jep
Vila

Cal Xic
Pei

S o t d e l a C a s a
N o v a

S

o

t

d
e

C
a n

P l

S
o

t

d e
l ' E s q u e i B l a n c

P l a

d e

l ' A r r a l

P l a

d e l s

A r b r e s

Turó del
Replà

Turó del
Foguer

Turó del
Verdeguer

Turó de
la Caseta

l a P e r x a d a d e l R e p l à

l'Esquei

Blanc

Can Nasi

S o t d e C a n Pa u M arc

Riera d' Arbúcies

G

I

V

-

5

5

2

1

Fogueres
de Montsoriu

P A R C N A T U R A L D E L M O N T S E N Y

C
a

m
í

d

e

l

P

l

a

d
e

F
o

g

u

e

r

e

s

B o s c o s d e R i e l l s

S o t
d

e
C

o m a f o s c a

Casa Nova
del Bosc

C

am

í de

l C

ast

ell

de

Mo

nts

ori

u

C

a

m

í

d

e

l

C

a

s

t

e

l

l

d

e

M

o

n

t

s

o

r

i

u

C

a

m

í

d

e

l

C

a

s

t

e

l

l

d

e

M

o

n

t
s

o

r

i
u

P i n s B o r d s

S o t
d e

M
o n

t s o
r i u

Can Messeguer

la Perxad a

de

C an Serrat

Can Serrat

G

I

-

5

5

2

G

I-

5

5

2

G

I

-

5

5

2

C a m p

d el

V ila r

Rieral

d e

C a n Vid al

G

I

V

-

5

5

2

2

Rieral

d e

C a n'H orta

Ca n'Horta

e l C a m p à s

P r a t

d e

F o l g u e r o l e s

e l M a r f u l l a r d ' H o r t a

els Hostalets

Can Bruix

la Geneta

l a G e n e t a

C a n L l o p a r d

S o
t

de
l a

G
en

e t
a

C

.

d

e

l

T

u

r
ó

d

e

M

o
n

t
f

o

r

t

C.

de

l T

u

ró

d

e

M

o

n

tfo

r t

C

.

d

e

l

M

a

t

a

g

a

l

ls

C

.

d

e

l

S

e

r

r

a

t

d

e

T

a

b

a

l

C

.

d

e

l

a

F

o

n

t

P

g

.

d

e

l

e

s

A

g

u

d

e

s

Plaça

de

la Masia

C

.

d

e

l

S

e

r

r

a

t

d

'e

n

B

a

l

d

i r

i

C

.

d

el

T

ur

ó

d

e

M

o

r

ou

C

.

d

e

l s

V

im

e

n

e

r

s

C

.
d

e
l

C
o

l
l

d

e
C

a

s
t

e
l
l

a
r

Castell de
Montsoriu

Pont de

Can Serrat

Can Pendó

Turó de
Montsoriu

Molí
de n'Horta

el Morer
del Bosc

Torre de
les Bruixes

Coll de
Castellar

Coll de
Castellar

Font de
Castellets

S
o

t
d

e
l

s
V

e
r

n
s

Collada
de Llebrosa

les Cascades

Font de
Comafosca

Collet de
la Línia

Pla
de

Talavera

S o t d e l s H o s t a l e t s

P l a
d e

l a M i n a

P la
de l s

Cas t an y ers

Fogueres
de Montsoriu

Font de
Can Fogueres

Turó de
Palomeres

Can Baldiri

Roca
Guilleuma

Turó de
Can Tordera

Sant
Pere

R
i e r a

d e

R
e p i a

i x

Folgueroles

Can Vilar

R
i e

r a
d

' A r b ú c i e s

S o t d e M o n t s o r i u

G

I

V

-

5

5

2

1

G

I

V

-

5

5

2

1

la Freixa Gran

S o t d e l s B o u e r s

S o t de
Ro ca bl a n c a

P A R C N A T U R A L D E L M O N T S E N Y

C

a

m

í d

el C

aste

ll de Mont

sor

iu

R
i era

d e
R

e
p

i a
i x

R
i e r a

d
e

R
e

p
i a

i x

B o s c o s d e l M o l í

B o s
c d e

l e
s A

g u d
e s

C

a

m

í

d

e

P

a

l

l

ó

Ca

m

í

d

e P

al

ló

R i e r a

d
e

B r e d a

R
i e r a

d

e B r e d a

R
i e r a

d
e

B
r e d

a

Can Pega

Ca n'Iscle

Can Tordera

C

a

m

í

d

e

P

l
a

d
e

F

o
g

u
e

r
e

s

Cal Monjo

Can Manel

les Agudes

Can Patraca

Cal Pigot

Can Clenxet

Can Boïls

Cal Rajoler

Can Manta

Cal TorratCal Pedró

Can Clapers

Can Bosc

Can Pellofa

Can Garola
G

I

-

5

5

2

P l a n a d e B r e d a

C

a

m

í

r

a

l

d

e

G

a

s

e

ran

s

al

C

a

s

t

e

l

l

d

e

M

o

n

t

s

o

r

i

u

R e p i a i x i e l s T e r r e s s o s

Can Ceba

Can Miloca

Can Rafeló

Can Climent

Can Valent

Can Mariano

Cal Vellet

Can Minjolet

Ca n'Erola

Cal Ferreric

Breda

C

.

d

' A

n

to

n

i

V

il

a

d

o

m

a

t

C

.

d

e

L

le

i d

a

C

.

d

e

S

a

n

t

S

e

b

a

s

t

i

à

C

.

d

e

l

D

o

c

t

o

r

S

i

m

o

n

e l P a g è s d e D a l t

C

.

d

e

P

e

r

e

M

a

s

c

a

ró

C

.

d

e

l

C

a

n

ig

ó

C

.

d

e

P

a

u

C

a

s

a

ls

A

v

.

d

e

M

o

s

s

è
n

P
e

r
e

R

i
b

o

t

C

.

d

e

S

a

n

t

H

i

p

ò

l

i

t

C

.

 

d

e

 

D

o

l

o

r

s

 

C

a

l

l

o

l

C

.

 

d

e

l

 

P

a

r

e

 

F

r

a

n

c

e

s

c

 

S

a

g

r

e

r

a

C

.

 

d

e

 

C

a

r

l

e

s

 

B

a

s

t

ú

s

C

.

 

d

e

 

R

i

c

a

r

d

 

M

a

t

e

o

C

.

 

d

e

 

l'

E

m

p

o

r

d

à

C

.

d

e

l
e

s

A

g

u

d

e

s

C

.

d

e

M

o

n

t

s

o

r

i

u

C

. 

d

e

 M

o

s

s

è

n

 C

in

to

 V

e

rd

a

g

u

e

r

C

.

 

d

e

 

S

a

l

v

a

d

o

r

 

E

s

p

r

i

u

C

.

 

d

e

 

J

o

a

n

 

M

a

r

a

g

a

l

l

C

.

 

d

e

 

l

a

 

I

n

d

e

p

e

n

d

è

n

c

i

a

C

.

d

e

J

o

a

n

X

X

I

I

I

C

.

d

'

A

n

t

o

n

i

M

e

s

s

e

g

u

e

r

C

l

a

v

e

l

l

C

.

 

d

e

 

M

a

r

g

a

r

i

d

a

 

X

i

r

g

u

C

.

 

d

e

 

l

a

 

S

e

l

v

a

C

.

 

d

'À

n

g

e

l 

G

u

im

e

r

à

Ptge. de le

s Guilleries

C

a

r

r

e

t

e

r

a

d

e

l

e

s

A

i

g

ü

e

s

C
t
r
a
.
 
d
'
A

r
b
ú
c
i
e
s

Collet de
Can Julià

Font d'en
Menjahòsties

S ot d'e n M
en jahòsties

S o t d ' e n X e m a n i

S o t d e C a n P i s t ol a

S
ot

d ' en
P

on
cella

S
o

t
d

e

L l a
n

ce rs

S
E

R
R

A
D

E
L

L
L

A
M

P

S o t
d e l s

R o u r e s

S E R R A C U R T A

Can Bosc

Peça d'en Pla de Saba

Collet de
Can Pistola

Turó de
Can Tordera

Plaça

dels

Països Catalans

Torre
d'en Pega

Cal Baró
de Baix

Cal Baró
de Dalt

Can Pere
Bord

Torre de
Robert

Molí
d'en Bosc

C

.

d

e

M

o

r

o

u

A

v

.

d

e

F

r

a

n

c

e

s

c

M

a

c

i

à

C

.

Coll
de n'Orri

Repiaix i
els Terressos

Pont

del Mut

Font
Nova

el Pagès
de Dalt

S
o

t
d

e
C

a
n

'
I

s
c

l
e

S o t d e C a
n ' A m a t

Font de
Can Tordera

S
E

R
R

A
D

E
C

A
N

P
E

L

L
Ó

Refugi
de Caçadors

Font de
Cal Vila

Font de
la Pintoresca

Font de
Ca n'Erola

Font
d'en Ratica

Can Martí
Escarré

C

.

d

e

M

o

s

s

è

n

P

e

r

e

P

r

a

t

s

P l a

d e

C a n N e p e s

Coll de
n'Orri

Cal Maton

Can Móra

Can Roc

Cal SastreCan Mateu

Can Pau
Curt

la Casa
Nova

Can Quatre

T
o r r e n t

d e
V

i l a - s e c a
el Ranxo

Cal Ros

Can Maldonado

Turó del
Botiró

Turó del
Montseny

Can Tosell

Can BielCan Tomàs

Font d'en
Tomàs

G

I
-

5

5

2

C

.

d

e

J

a

u

m

e

I

Basses de
Ca l'Huguet

Ca l'Huguet

R
i

e
r

a
d

e
R

i
e

l
l

s

C

a

m

í

d

e

S

a

n

t

F

e

li

u

d

e

B

u

i

x

a

l

l

e

u

a

S

a

n

t

S

e

g

i

m

o

n

C

a

m

í

d

e

S

a

n

t

F

e

l

i

u

d

e

B

u

i

x

a

l

l

e

u

a

S

a

n

t

S

e

g

i

m

o

n

Can Mananna

S

E

R

R

A

T

D

E

la Ferreria

le s F eixes

d e

la F erreria

Ca

m

í d

elC

los

C

a

m

í d

e

l C

lo

s

Cal Rajoler

B o s c o s d e F o n t s e c a

Fontseca

Cal Sard

Cal Minyó

S
E R R

A
D

E
S A N T A

B
À

R
B

A
R

A

Bertran

Can Xacó

Quintà

de

Can Feliu

Can Pei

Can Feliu Cal Pigot

Cap-del-camp

C

amí

de

Sant

a Bà

rbara

Can Boïls

la Rectoria

Ca l'Albera

Can Vernedes

el Clos

el Bac

S o t d e
l

B a c

l ' O l i v e r e d a

B o s c d e M o l l e t

O

b

a

g

u

e

s
d e

F
o

r

a

v

i

l

a

Foravila

C

a

m

í

d

e

S

a

n

t

R

o

m

à

Ca l'Isidret

Cementiri de
Sant Feliu de Buixalleu

C

a

m

í

d

e

l

C

e

m

e

n

t

i

r

i

l ' A u l e t

Cal Foguer

Rient

Can Ponç
Xic

l a

C

o n
c

a

C

a

m

í

d

e

S

a

n

t

a

B

à

r

b

a

r

a

S
o

t

d
e

P o m e r e d a

Puig
d'Ull

Turó de
Can Ponç

Can Roquet

Turó de
Foravila

Foravila
Nou

R
i e ra

d e
l a

C
asa

N
o va

d ' e n
M

as

Cal Ferrer
de Dalt

Turó de
Santa Bàrbara

Santa
Bàrbara

G

I

V

-5

5

2

2

G

I

V

-

5

5

2

2

Buixalleu

G

I-55

3

Can Llopard

R
i e

r a
d

e
B

u
i x

a
l l

e
u

R
ie

r a
d

e
B

u
ix

a
l l e u

Can Torres

Restaurant El Rieral
(Can Gall)

l a R e c t a d e l G a r d u i x

el Garduix

S
E

R
R

A
P

L
A

N
A

l e s A l z i n e s B a l l a d o r e s

l e s A i g ü e s

S
E

R
R

A
T

D
E

L
A

C

R
E

U

Q uintà

d e

C a l'Iglésie s

C

C

a

m

í

d

e

S

a

n

t

F

e

l

i

u

d

e

B

u

i

x

a

l

l

e

u

a

G

r

i
o

n

s

C

a

m

í

d

e

S

a

n

t

F

e

l

i

u

d

e

B

u

i

x

a

l

l

e

u

a

G

r

i

o

n

s

C

a

m

í

d

e

M

a

s

s

a

n

e

s

a

S

a

n

t

F

e

l

i

u

d

e

B

u

i

x

a

l

Buixalleu

Rio Park

Turó de
Ca l'Iglésies

C

.

d

e

S

a

n

t

F

e

l

iu

Plaça

de

Catalunya

Ca l'Iglésies

les Cases
Ramones

Sant
Feliu

Centre cívic
Cal Mestre

Sant Feliu

de Buixalleu

Sitges de
Buixalleu

Turó de
Mas Ferran

R
i e r a

d
' A

rb
ú

c
ie

s

la Mena R i e r a d ' A r b ú c i e s

Can Pere
Tosell

Caseta
d'en Buixalleu

Turó del
Brau

Turó de
Can Bieló

Turó de
Buixalleu

R
i e r a

d e
R

e p i a i x

C

a

m

í

r

a

l

d

e

G

a

s

e

r

a

n

s

a

l

C

a

ste

ll d

e

M

o

n ts

or

iu

C

.

 

d

e

 

S

a

n

t

 

S

e

b

a

s

t

i

à

Barri de
la Cooperativa

G

I

-

5

5

3

G

C

a

m

í

d

e

S

a

n

t

F

e

l

i

u

d

e

B

u

i

x

a

l

l

e

u

a

G

r

i

o

n

s

Cal Gavatx

Cal Trempat

Turó de Brugueres

B o s c
d

'
e

n T o s e l l

To
r r

e n

t de Ca
l'

Al
be

rt

C

a

m

í

d

e

l

a

M

ó

r

a

B o s c d e C a n D o m è n e c

C

a

m

í

d

e

Gasera

n

s

a

l

C

a

s

t

e

l

l

d

e

M

o

n

t

s

o

ri

u

C

a

m

í

d

e

G

a

s

e

r

a

n

s

a

l

C

a

s

te

l

l

d

e

M

o

n

t

s

o

r

i

u

Can Lledó

Can Vilar

Can Bosquets

Can Moner

Can Vendrell

B o s c d e C a n M o n e r

S

E

R

R

A

D

E
L

P
I

R
O

T
I

L
L

O

A l z i n a r d e l D o m è n e c

Cal Notari

el Q uintà de M as G elat

B o s c d e l a M ó r a

l e s B r u g u e r e s

Can Draper

C a m

de

C a n V en

B o s c d e

Can Noguera

P l a D o m è n e c

Can Toni

Cal Formiguer

Cal Mestre

Can Joanic

les Alzines Can Miloca

Cal Vermell

Can Brugueró

Can Noguera

Cal Llanillí

Cal Banyut

Can Vinyó Can Franquesa

Can Nazari

Can Pere

Ca l'Alano

Can Sotracs Ca n'Ivorra

Ca l'Olius

Can Cordon

Can Troncal

Can Tosell

Cal Ferrer
Lluís

Polígon industrial
de Repiaix

el Turó
d'en Blanc

Torre de
la Móra

Mas Gelat

Can Casiques

Can Reveixí

Revolt

del Ginebró

Q u i n t à d e C a n M o n e r

Can Pujol

Ca la Montse

Cal Boter

Can Portuguès

Can Balet
de Dalt

la Rectoria
Vella

R

i e r a
d ' A

r b ú c i e s

Turó de
la Móra

Tor re n t
de

C
a

l'A
lb ert

Cal Sanador

Cal Roig dels
Pins Bords

Can Grapes

Can Soca

Can Tatlara

Cementiri
de Breda

Deixalleria
de Breda

Torren t de Can
L lega n ya

Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació ec9598ce570a4bfb855978a9694ee2c6001

Url de validació https://seu.selva.cat/verificador

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=ec9598ce570a4bfb855978a9694ee2c6001


Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació ec9598ce570a4bfb855978a9694ee2c6001

Url de validació https://seu.selva.cat/verificador

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=ec9598ce570a4bfb855978a9694ee2c6001


Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació ec9598ce570a4bfb855978a9694ee2c6001

Url de validació https://seu.selva.cat/verificador

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=ec9598ce570a4bfb855978a9694ee2c6001


Podeu consultar l'autenticitat del document a:

Codi Segur de Validació ec9598ce570a4bfb855978a9694ee2c6001

Url de validació https://seu.selva.cat/verificador

https://seu.selva.cat/verificador?codigoVerificacion=ec9598ce570a4bfb855978a9694ee2c6001


PLA D’AUTOPROTECCIÓ –CATELL DE MONTSORIU 

www.plansautoproteccio.cat  Pàgina 113 

ANNEX 4. FITXES D’ACTUACIÓ 

 

- Responsable del CCAC 

- Cap d’emergència 

- Cap d’intervenció 

- Equip de primera intervenció 

- Equip primers auxilis 

- Equip d’evacuació i confinament 

- Fitxa resum quan a hi ha el personal mínim 
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RESPONSABLE DEL CCAC 

TIPUS D'EMERGÈNCIA CONAT EMERG. PARCIAL EMERG. GENERAL 
Instruccions 
Específiques 

General / Accions 
inicials 

Primera persona de la instal·lació en rebre l’avís d’una emergència 
(intern o extern) 

 Portar sempre 
ràdio (dins 

l'activitat) i mòbil 

Rebre tots avisos d' emergència interns o externs, identificar l'origen 
de l'avís, el nom de qui truca i recollir la màxima informació de la 

ubicació, característiques de l'emergència, nombre d'afectats i la seva 
gravetat. 

Estar en contacte 
permanent amb 

el CE i el CI                                       
Informar immediatament al CE, i si no el localitza actuar com a tal, es a 

dir, establir i activar el nivell de l'emergència / conat 

Fer d'acord amb el CE, l’avís al 112, CRAM i els avisos interns  
(treballadors, usuaris) 

Confirmar-ho al 
CE 

Seguir ordres del CE, estar informat de l'evolució de l'emergència, 
mantenir la coordinació amb el CRAM, d'acord amb el CE, i es 

coordinarà amb els serveis/operatius d’ajuda externa.  

Tenir el telèfon 
del CRAM al llistat 

de contactes 

Riscos externs    

Incendi forestal 
1. Rebre la trucada per part del centre de control extern (CRAM) i 
seguir les seves instruccions.                                                                                                                                     
2.- Avisar al CE, si no el  troba actuarà com a tal.                                                                            
3.- D'acord amb el CE, comunicar l'activació del pla d'autoprotecció en 
alerta o emergència.                                                                                                                                                  
4. Donar ordres, d'acord amb el CE, al CI, Cap d'EPA o Cap d'EEC.                                                                                                                                                               
- Indicar la ruta a seguir en cas d'evacuació i el punt segur.                                                        
- En cas de confinament, indicar el lloc/s de confinament. En cas 
d'incendi forestal no es confinarà a ningú i s'evacuarà a totes les 
persones presents a la instal·lació.                                                                                                                                       
5. Donar els avisos i les instruccions a seguir als usuaris a través del 
personal de la instal·lació:                                                                                                                                  
- Si s'han de confinar a la sala noble, ruta a seguir.                                                                                                        
- Si han d'evacuar: ruta a seguir, punt d'evacuació, temps per fer-ho.     
6. Rebre les informacions de la  situació per part de EPI, EPA o EEC i 
informar al CE.                                                                                                                                                                      
7. Segons la informació rebuda, d'acord amb el CE:                                                                                                              
- Sol·licitar ajuda externa al 112 i CRAM.                                                                                 
- Mantenir l'estat d'alerta fins a nova ordre.    
8. En el cas d’arribada de l'ajuda externa, aquests assumiran el 
comandament de l'emergència i el CCAC es posarà a la seva disposició. 

Estar en contacte 
permanent amb 

el CRAM 

Condicions 
meteorològiques  

Risc per fortes ventades 

Emergències per nevades 

Risc sísmic 

Elements externs en zona 
influencia 

Riscos interns    

Problemes d'ordre públic i 
altercats 

1. Rebre l'avís per part d'alguna persona de l'activitat.                                                              
2. Avisar al CE, si no el  troba actuarà com a tal.  
3. D'acord amb el CE, comunicar l'activació del pla d'autoprotecció en 
alerta o emergència.   
3. Donar ordres, d'acord amb el CE, al CI, Cap d'EPA o Cap d'EEC.                                                                                                                                                               
- Indicar la ruta seguir en cas d'evacuació i el punt segur.                                                        
- En cas de confinament, indicar el lloc/s de confinament.                                                                                                                                        
4. Donar els avisos i les instruccions a seguir als usuaris a través del 
personal de la instal·lació:                                                                                                                                  
- Si s'han de confinar a la sala noble i  ruta a seguir.                                                                                                       
- Si han d'evacuar: ruta a seguir, punt d'evacuació, temps per fer-ho.                                                                                                                             
6. Rebre les informacions de la  situació per part de EPI, EPA O EEC i 
informar al CE.                                                                                                                                                                      
7. Segons la informació rebuda, d'acord amb el CE:                                                                                                              
- Sol·licitar ajuda externa al 112 i CRAM.                                                                                 

Estar en contacte 
permanent amb 

el CRAM 

Robatori / Intrusisme 

Comportament de risc 
usuaris 

Accident / urgència mèdica 

Explosió 

Incendi 

Sabotatge instal·lació 
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Atemptat - Mantenir l'estat d'alerta fins a nova ordre.    
8. En el cas d’arribada de l'ajuda externa, aquests assumiran el 
comandament de l'emergència i el CCAC es posarà a la seva disposició. Fallada serveis  

Trucar a la 
companyia 

elèctrica 

Problemes estructurals 

Es refereix a 
problemes 

d'evolució ràpida, 
pels  d'evolució 

lenta es 
contactarà amb 

els serveis tècnics 
de l'Ajuntament. 

Amenaça de Bomba 

La persona que rebi la trucada actuarà de la forma següent:  
1. Mantindrà la tranquil·litat.  
2. Tractar d’allargar al màxim la conversa per aconseguir la màxima 
informació sobre la possible ubicació de la bomba, l’hora prevista 
d’activació, tipus d’artefacte i motivacions per que s’ha col·locat.  
3. Tractar de prendre el màxim de notes per recordar la màxima 
quantitat de dades.  
4. Tractar de posar atenció sobre l’accent del interlocutor, educació, 
sexe i edat aproximada, sorolls de fons, facilitat de paraula, estar 
anímic (nerviós, terminant,...), si divaga o reitera els detalls, etc.  
5. Una cop acabada la trucada, avisar al CCAC. 
6. No informar a ningú més de la amenaça.  
Al rebre l’avís, el CCAC:  
1. Trucarà immediatament al 112 i CRAM. 
2. No informarà a ningú de l’amenaça, dient a la persona que ha rebut 
la trucada que faci el mateix, dient a la persona que ha rebut la 
trucada que faci el mateix. 

Estar en contacte 
permanent amb 

el CRAM 

Fi de l'emergència 

Seguir ordres del CE, estar informat de l'evolució de l'emergència, 
mantenir la coordinació amb el CRAM, d'acord amb el CE, i  coordinar-

se amb els serveis/operatius d’ajuda externa.  
  

Comunicar, d’acord amb els responsables de l’ajuda exterior, la 
finalització de l’emergència i la desactivació del pla. 
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CAP D'EMERGÈNCIA 

TIPUS D'EMERGÈNCIA CONAT EMERG. PARCIAL EMERG. GENERAL 
Instruccions 
Específiques 

General / Accions 
inicials 

Màxima autoritat en el control i presa de decisions de l’emergència. 
 Portar sempre 

ràdio (dins 
l'activitat)  i mòbil 

Rebre tots avisos d' emergència interns o externs, directament o a 
través del CCAC. Cal que es posicioni al CCAC o hi contacti 
immediatament després de rebre l’avís de l’emergència.  

Estar en contacte 
permanent amb el 

CCAC i el CI                                       
Recollir la màxima informació i avaluar la situació d'emergència 

Establir o confirmar el nivell de l'emergència / conat Notificar-ho al 
CCAC Activar el Pla d'Autoprotecció amb el nivell d'alerta establert 

Fer o encarregar-se que algú altre els faci l’avís al 112, CRAM i els 
avisos interns  (treballadors, usuaris) 

Confirmar-ho al 
CCAC 

Estar informat de l'evolució de l'emergència i mantenir la coordinació 
amb el CRAM com a part fonamental de la gestió de l’emergència i es 

coordinarà amb els serveis/operatius d’ajuda externa.  

Tenir el telèfon del 
CRAM al llistat de 

contactes 

Riscos externs    

Incendi forestal 
1. Seguir les instruccions de les autoritats i transmetre-les, si escau, al 
CCAC.                                                                                                                   
2. Activar el pla d'autoprotecció en alerta o emergència segons la 
informació rebuda.                                                                                           
3. Donar ordres o confirmar que el CCAC ordena actuar a CI, Cap d'EPA 
o Cap d'EEC.                                                                                                                                                               
4. En cas d'evacuació, decidirà la ruta d'evacuació i el punt segur.                                          
5. En cas de confinament, confirmar el lloc/s de confinament. Si 
l'emergència és per incendi forestal no es confinarà a ningú i 
s'evacuarà a totes les persones presents a la instal·lació, excepte si les 
autoritats indiquen el contrari.                                                                                                                                                                                                                                                                          
6. Confirmar que el CCAC dona els avisos i les instruccions a seguir als 
usuaris, d'acord amb les instruccions rebudes.                                                                                                 
7. Rebre les informacions de la  situació per part de EPI, EPA O EEC.                                                                                                                      
8. Segons la informació rebuda:                                                                                                              
- Si hi ha danys importants, ferits o una imminent situació greu, 
confirmar l'estat d'emergència i sol·licitar ajuda externa al 112 i CRAM.                                                                                                                 
- Si pel contrari la situació es pot controlar fàcilment i no hi ha ferits, 
es mantindrà l'estat d'alerta fins a nova ordre.    
9. En el cas d’arribada de l'ajuda externa, aquests assumiran el 
comandament de l'emergència i el CE es posarà a la seva disposició. 

Estar en contacte 
permanent amb el 

CRAM 

Condicions 
meteorològiques  

Risc per fortes ventades 

Emergències per nevades 

Risc sísmic 

Elements externs en zona 
influencia 

Riscos interns    

Problemes d'ordre públic i 
altercats 

1. Rebre l'avís per part d'alguna persona de l'activitat o directament 
del CCAC. 
2. Activar el PAU en la fase que consideri necessària fins a esbrinar els 
danys: 
- En fase d’ALERTA si no hi ha hagut danys, o son mínims. 
- En fase d’EMERGÈNCIA, si hi ha danys importants o si s'ha confirmat 
l’existència de molts ferits.  
3. Donar ordres o confirmar que el CCAC ordena actuar a CI, Cap d'EPA 
o Cap d'EEC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
4. Confirmar que el CCAC dona els avisos i les instruccions a seguir als 
usuaris via radio, d'acord amb les instruccions rebudes.                                                                                                 
5. Rebre les informacions de la  situació per part de EPI, EPA o EEC.                                                                                                                     
6. Segons la informació rebuda:                                                                                                              

Estar en contacte 
permanent amb el 

CRAM 

Robatori / Intrusisme 

Comportament de risc 
usuaris 

Sabotatge instal·lació 

Explosió 

Incendi 
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Problemes estructurals 
- Si hi ha danys importants, ferits o una imminent situació greu, 
confirmar l'estat d'emergència i sol·licitar ajuda externa al 112 i CRAM.                                                                                                                       
- Si pel contrari la situació es pot controlar fàcilment i no hi ha ferits, 
es mantindrà l'estat d'alerta fins a nova ordre. Si ho considera 
convenient es realitzarà una evacuació o confinament preventiu. En el 
cas de fallada de serveis, ordenarà trucar al telèfon d'urgències de la 
companyia                                                                                                         
7. En cas d'evacuació, decidirà la ruta d'evacuació i el punt segur.                                          
8. En cas de confinament, confirmar el lloc/s de confinament. 
9. En el cas d’arribada de l'ajuda externa, aquests assumiran el 
comandament de l'emergència i el CE es posarà a la seva disposició. Si 
no cal l'actuació de l'ajuda externa, decidirà quan es dona l'alerta per 
finalitzada. 

Accident / urgència mèdica 

Atemptat 

Amenaça de Bomba 

Fallada serveis  
Confirmar trucada 

companyia elèctrica 

Fi de l'emergència 

Coordinar les operacions de control, fi emergència, informació 
(interna i amb els centres externs) i de retorn a la normalitat. 

 
Decretar, d’acord amb els responsables de l’ajuda exterior, la 

finalització de l’emergència i la desactivació del pla. 
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CAP D'INTERVENCIÓ 

TIPUS D'EMERGÈNCIA CONAT EMERG. PARCIAL EMERG. GENERAL 
Instruccions 
Específiques 

General 

Màxim responsable de la gestió de l'emergència "in situ".   

Periòdicament verificar l'operativitat dels elements importants 
del Pla. Si hi ha qualsevol anomalia comunicar-ho al CE. 

Notificar-ho al CE 

Estar en contacte permanent amb el CCAC.  Cal que després de 
rebre l’avís de l’emergència, es dirigeixi al lloc de l'emergència, 

sempre que sigui segur.  Portar sempre ràdio 

Recollir la màxima informació i avaluar la situació d'emergència 

Riscos externs    

Incendi forestal 
1. Seguir les instruccions del CCAC o directament del CE  i 
transmetre-les al seu equip.                                                                                                                                                               
2. Ordenar preparar a l'EPI el material necessari i dirigir-se amb 
el seu equip al lloc de l'emergència.  Si és possible i ràpid, fer-ho 
amb el vehicle de l'activitat.                                                                                                           
4. Actuar donant sempre prioritat a la seva seguretat i la del seu 
equip.                                                                                                     
5. Recollir la màxima informació a la zona de l'emergència.                                                                                                                                           
6. Confirmar o desestimar la gravetat de l'emergència i 
comunicar-ho al CCAC, i si escau, demanar ajuda externa.                                                                                                               
- En fase d’ALERTA si no hi ha hagut danys, o son mínims. Si ho 
considera convenient proposarà fer una evacuació o 
confinament preventiu. 
- En fase d' EMERGÈNCIA, si hi ha danys importants o si s'ha 
confirmat l’existència de molts ferits.                                                                                                                                                   
7. Mentre no arribi l'ajuda externa fer-se càrrec de les 
operacions "in situ" i valorar quines mesures cal prendre per 
solucionar l'emergència o tractar  d'estabilitzar-la fins l'arribada 
de l'ajut extern. El principal objectiu és protegir la vida de les 
persones ocupants i treballadors.                                                      
8. Donar ordres precises al seu equip, d'acord amb el CE o el 
CCAC (si el CE no és localitzable). Degut al poc personal de 
l'activitat, el CI també és el responsable de l'EPI, EEC i EPA, i les 
persones que formen l'EPI formen també l'EEC.                                                                                                                                                     
- En cas d'una urgència mèdica o si hi han ferits, avisar a l'EPA 
directament, i si la situació presenta certa gravetat avisar al 
CCAC per a que demani ajuda externa.                                                                                        
- En cas d'incendi: No confinar. Indicar al seu equip i usuaris la 
ruta d'evacuació i el punt segur, excepte si les autoritats 
indiquen el contrari.  
- En cas d'atemptat: evacuar la zona fins a punt segur 
d'evacuació i no permetre que ningú accedeixi a la zona.                                                                                                                            
- En cas de requerir el confinament: indicar el lloc/s de 
confinament i confirmar la ruta d'accés. Demanar el tancament 
de finestres, portes i equip de climatització dels espais utilitzats.                                                                                                                                                              
- En cas de problemes estructurals, comprovar "in situ" l'estat 
de l'estructura, i en cas de dubte, ordenar l'evacuació.                                                                                                                
- En cas de risc sísmic: detenir les tasques en curs  fins que no 
hagi acabat el nou sisme, i informar a totes les persones que es 
desplacin pel centre del vial.                                                                                                                                                                                                                                 
En el cas d'evacuació o confinament, un cop al punt de reunió 
esbrinaran si falta algú. Si es trobés a faltar alguna persona, 
s’informarà al Cap d'emergència: número de persones que 
falten i tipus (treballador, clients...), últim lloc on han estat 
vistes i en quin moment, i qualsevol altra informació que es 
consideri necessària.  
10. En el cas d’arribada de l'ajuda externa, informar-los de la 

Estar en contacte 
permanent amb el 

CCAC I CE 

Condicions meteorològiques  

Risc per fortes ventades 

Emergències per nevades 

Risc sísmic 

Elements externs en zona 
influencia 

Riscos interns  

Problemes d'ordre públic i 
altercats 

Robatori / Intrusisme 

Comportament de risc usuaris 

Sabotatge instal·lació 

Explosió 

Incendi 

Problemes estructurals 

Accident / urgència mèdica 

Atemptat 
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Amenaça de Bomba 
situació de l'emergència i posar-se a la seva disposició. Si no cal 
l'actuació de l'ajuda externa, proposarà al CE quan es dona 
l'alerta per finalitzada.  

Fallada serveis  
Avisar CCAC truqui 

companyia elèctrica 

Fi de l'emergència 
En el cas que no sigui necessària l'ajuda externa, proposar al CE 

la fi emergència, informació  i el retorn a la normalitat. 
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EQUIP DE 1ª  INTERVENCIÓ 

TIPUS D'EMERGÈNCIA CONAT EMERG. PARCIAL EMERG. GENERAL 
Instruccions 
Específiques 

General 

Equip que realitzarà les primeres accions "in situ" per donar 
resposta a una  emergència 

  

Periòdicament verificar l'operativitat dels elements importants 
del Pla. Si hi ha qualsevol anomalia comunicar-ho al CE. 

Notificar-ho al CI 

Conèixer els riscos específics i la ubicació dels mitjans d’extinció i 
comprovar que l’accés als elements més propers en la seva zona 

està lliures d’obstacles. 
  

Participar a les activitats de formació i exercicis pràctics 
d’intervenció i evacuació.  Portar sempre 

ràdio i mòbil 
Recollir la màxima informació al lloc de l'emergència 

Riscos externs    

Incendi forestal 
1. Notificar per ràdio qualsevol incident que pugui ser el focus 
d’una situació d’emergència i no pugui resoldre personalment. 
Allunyar-se a una distància prudent, si considera que hi ha risc.                                                   
2. Seguir les instruccions del CI.                                                                                                                   
3. Preparar el material necessari i dirigir-se d'acord les 
instruccions del CI al lloc de l'emergència.                                                                                             
4. Actuar donant sempre prioritat a la seva seguretat.                                       
5. Recollir la màxima informació a la zona de l'emergència.                                                                                                                                           
6. El primer membre de l'EPI en arribar al lloc de l’emergència, 
actuarà dins les seves possibilitats donant prioritat a la seva 
seguretat:                                                                                                           
- S’aturarà en lloc segur. 
- Allunyarà a les persones presents de la zona de risc.                                     
- Si escau, senyalitzarà la zona fins l’arribada de la resta de 
l’equip.                                                                                                        
- Intervindrà abans de l’arribada de la resta de l’equip únicament 
quan no suposi un risc per la seva salut i sigui necessari.                                                                                                                                               
7. Mentre no arribi l'ajuda externa, el principal objectiu és 
protegir la vida de les persones ocupants i treballadors.                                                            
8. Les principals accions a realitzar són:                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- En cas d'una urgència mèdica o si hi han ferits, protegir al 
malalt fins que arriba l'ajut.                                                                                                                 
- En cas d'incendi: utilitzar els mitjans d'extinció propers si és 
necessari.  No confinar.                                                                                                  
- En cas d'atemptat: evacuar la zona fins a punt segur 
d'evacuació i no permetre que ningú accedeixi a la zona.                                                                                                                            
- En cas d'evacuació:  La persona o persones assignades es 
desplaçaran, el més ràpid possible, i si no és perillós, fins al punt 
més allunyat ubicat a cota superior. Pel camí avisaran que  a les 
persones que es trobin. Un cop allí, aniran avisant una per una, 
en sentit descendent a totes les persones. 
- S’asseguraran que es transmet l’alarma a totes les persones 
que es trobin a la instal·lació (també mirar als lavabos). Si es 
passa per llocs amb fum, ajupir-se i caminar a quatre grapes, si 
pot ser, amb un drap humit tapant les vies respiratòries. 
- En cas de requerir el confinament: s'avisarà de la mateixa 
manera que a l'evacuació i  s'indicarà el lloc/s de confinament i la 
ruta d'accés. Tancar les finestres, portes i equip de climatització 
dels espais utilitzats.                                                                                                                                                               
- En cas de risc sísmic: detenir les tasques en curs  fins que no 
hagi acabat el nou sisme, i informar a totes les persones que es 
desplacin pel centre del vial.                                                                                                                                                                                                                                 
Un cop al punt segur d'evacuació o confinament, realitzar el 

Estar en contacte 
permanent amb el 

CI 

Condicions meteorològiques  

Risc per fortes ventades 

Emergències per nevades 

Risc sísmic 

Elements externs en zona 
influencia 

Riscos interns  

Problemes d'ordre públic i 
altercats 

Robatori / Intrusisme 

Comportament de risc usuaris 

Sabotatge instal·lació 

Explosió 

Incendi 

Problemes estructurals 

Accident / urgència mèdica 
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Atemptat 
recompte amb les llistes d'hostes. Si es trobés a faltar alguna 
persona, s’informarà al CI: número de persones que falten i tipus 
(treballador, clients...), últim lloc on han estat vistes i en quin 
moment, i qualsevol altra informació que es consideri necessària.  
9. En el cas d’arribada de l'ajuda externa posar-se a la seva 
disposició, I d'acord amb el cap d'intervenció, col·laborar en les 
actuacions de control de l’incident o emergència com, per 
exemple, senyalització, control accessos, informació, etc. 

Amenaça de Bomba 

Fallada serveis  

Fi de l'emergència Seguir instruccions del CI   
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EQUIP DE PRIMERS AUXILIS 

TIPUS D'EMERGÈNCIA CONAT EMERG. PARCIAL EMERG. GENERAL 
Instruccions 
Específiques 

General 

Equip encarregat de valorar la situació de les persones afectades 
per una emergència, siguin visitants o personal del centre, i 

assumir la direcció de l’equip de primers auxilis.  

  
Notificar-ho al 

CCAC 

Periòdicament verificar la farmaciola i DEA 

Conèixer els riscos específics i els recorreguts d’evacuació, les 
zones de confinament i les sortides de l'activitat. 

  

Participar a les activitats de formació i exercicis pràctics 
d’intervenció i evacuació. 

 Portar sempre 
ràdio i mòbil 

Donat els reduïts mitjans humans i materials existents a 
l'activitat i la seva limitada formació en assistència sanitària 

immediata, per qualsevol atenció que suposi certa gravetat es 
trucarà al 112, si no es pot comprovar la gravetat de l'accidentat. 
En el supòsit que l'emergència generi o pugui generar afectació a 

l’interior o a l’exterior i siguin susceptibles d’aplicar mesures 
d’emergència per a la protecció de la població a l’interior o a 

l’exterior de l’activitat, també el CCAC trucarà al CRAM.    

Riscos externs    

Incendi forestal 1. El responsable del CCAC contactarà amb el Cap de l'EPA (ràdio, 
mòbil o en persona). Proporcionarà la informació de 
l'emergència i donarà les instruccions a seguir per aquest, 
d'acord amb el Cap d'emergència. Si el CCAC te clar que hi ha 
ferits de certa gravetat demanarà directament ajuda externa al 
112, CRAM.                                                                                                 
2. Si l'emergència arriba primer a algun membre de l'EPA, 
contactarà amb el CCAC en quan rebi l’avís d’emergència i 
seguirà les seves  instruccions.                                                                                                                
3. Preparar el material necessari i dirigir-se d'acord les 
instruccions del CCAC al lloc de l'emergència per a fer una 
primera avaluació de les condicions del/s ferit/s o afectat/s per 
l’emergència.                                                                                             
4. Actuar donant sempre prioritat a la seva seguretat. Allunyar-se 
a una distància prudent, si considera que hi ha risc.                                                   
5. Després d'una primera valoració de les persones que 
necessiten atenció, el Cap de l'EPA contactarà per ràdio amb el 
CCAC i proporcionarà informació sobre del nombre i la gravetat 
dels ferits, la seva ubicació exacte i si cal demanar ajuda externa 
(112, CRAM) o es tracta d'una atenció de poca importància, que 
es pot solucionar amb mitjans propis.                                                                                                                                               
6. Prendre les decisions adients per la determinació de les 
mesures a prendre per a l’estabilització dels ferits i/o 
l’establiment de prioritats en la seva atenció i trasllat.                                                                                                                                         
7. No abandonar l'afectat fins l'arribada de l'ajuda externa. Cap 
membre de l’EPA ha d’evacuar l’afectat. Haurà de romandre al 
seu costat fins que rebi assistència mèdica “in situ”. Únicament 
el podrà moure, si es comprova que no respira o hi no te de pols, 
llavors s’iniciaran les maniobres de reanimació bàsica. 
8. A l’arribada de les ajudes externes, el responsable de l'EPA 
serà el interlocutor amb el dispositiu del SEM desplaçat i 
informarà al CCAC informant de l’estat dels ferits i donant les 
indicacions adients.                                                                                
9. Col·laborarà en el trasllat i/o evacuació dels ferits i farà un 
seguiment de l’estat del pacient, d’acord amb l’ajuda externa. 

Estar en contacte 
permanent amb 
el Cap de l'equip. 

Condicions meteorològiques  

Risc per fortes ventades 

Emergències per nevades 

Risc sísmic 

Elements externs en zona 
influencia 

Riscos interns  

Problemes d'ordre públic i 
altercats 

Robatori / Intrusisme 

Comportament de risc usuaris 

Sabotatge instal·lació 

Explosió 

Incendi 

Problemes estructurals 

Accident / urgència mèdica 

Atemptat 

Amenaça de Bomba 

Fallada serveis  

Fi de l'emergència 
Guardar un llistat de totes les actuacions efectuades amb nom, 

cognom i telèfon de l’accidentat.  
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EQUIP D'EVACUACIÓ I CONFINAMENT 

TIPUS D'EMERGÈNCIA CONAT EMERG. PARCIAL EMERG. GENERAL 
Instruccions 
Específiques 

General 

Equip encarregat de guiar una evacuació o confinament davant 
una  emergència que ho requereixi 

  

Conèixer les sortides i rutes d'evacuació, i verificar de manera 
habitual que estan lliures d'obstacles i que les zones de 

confinament presenten bones condicions. 

En cas de 
necessitat 

d'actuar notificar-
ho al seu Cap Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans de prevenció, 

protecció i actuació a l'activitat 

Participar a les activitats de formació i exercicis pràctics 
d’intervenció i evacuació.  Portar sempre 

ràdio i mòbil 
Recollir la màxima informació al lloc de l'emergència 

Riscos externs    

Incendi forestal 1. Notificar per ràdio qualsevol incident que pugui ser el focus 
d’una situació d’emergència . Allunyar-se a una distància 
prudent, si considera que hi ha risc.                                                                                                               
2. Seguir les instruccions del Cap de l'equip directament o a 
través del CCAC.                                                                                                                       
3. Preparar el material necessari i dirigir-se d'acord les 
instruccions del CCAC al lloc de l'emergència.                                                                                             
4. Actuar donant sempre prioritat a la seva seguretat.                                       
5. Recollir la màxima informació a la zona de l'emergència.   Si 
l'emergència és per incendi forestal no es confinarà a ningú i 
s'evacuarà a totes les persones presents a la instal·lació, excepte 
si les autoritats indiquen el contrari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6. La persona o persones assignades es desplaçaran, el més ràpid 
possible, i si no és perillós, fins al punt alt del castell. Pel camí 
avisaran que  a les persones que es trobin. Un cop allí, aniran 
avisant una per una, en sentit descendent a totes les persones. 
 - S’asseguraran que es transmet l’alarma a totes les persones 
que es trobin a la instal·lació (també mirar als lavabos). Si es 
passa per llocs amb fum, ajupir-se i caminar a quatre grapes, si 
pot ser, amb un drap humit tapant les vies respiratòries. 
- Els membres de l’equip intentaran, en tot moment, mantenir la 
calma perquè no s’estengui el pànic, el que podria provocar 
conductes incontrolables.                                                                                                         
- Ajudaran als usuaris que no es poden valdre per si mateixos. 
7.  En el cas del confinament, una vegada confinats, al punt de 
confinament cal garantir que es para el sistema de climatització i 
tancar les obertures existents (portes, finestres). 
8. Una vegada evacuats o confinats, al punt de reunió es farà un 
recompte amb la llista d'hostes per esbrinar si falta algú. Si es 
trobés a faltar alguna persona, s’informarà al Cap d'emergència: 
número de persones que falten i tipus (treballador, clients...), 
últim lloc on han estat vistes i en quin moment, i qualsevol altra 
informació que es consideri necessària. impediran que tornin a la 
zona de perill i romandran amb ells fins que s’informi del final de 
l’emergència.  
9. Sempre que sigui possible, un cop efectuada l’evacuació o el 
confinament, es revisaran els espais (també lavabos) per garantir 
que aquesta s’ha produït completament. 
10. En el cas d’arribada de l'ajuda externa posar-se a la seva 
disposició, I d'acord amb el cap d'intervenció, col•laborar en les 
actuacions de control de l’incident o emergència. 

Estar en contacte 
permanent amb 

el CI 

Condicions meteorològiques  

Risc per fortes ventades 

Emergències per nevades 

Risc sísmic 

Elements externs en zona 
influencia 

Riscos interns  

Problemes d'ordre públic i 
altercats 

Robatori / Intrusisme 

Comportament de risc usuaris 

Sabotatge instal·lació 

Explosió 

Incendi 

Problemes estructurals 

Accident / urgència mèdica 

Atemptat 

Amenaça de Bomba 

Fallada serveis  

Fi de l'emergència Seguir instruccions del Cap de l'equip.   
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PROCEDIMENT GENERAL QUAN A L'ACTIVITAT EL PERSONAL ÉS MÍNIM 

PROCEDIMENT GENERAL 

1. El CCAC o al CE reben avís per part d'algun centre de control extern o l'avís d'alguna persona a la zona. 

 

2. En el cas d'avís d'algun centre de control extern, el CCAC  sol·licita al responsable del centre extern que avisa:  
- Confirmació de l’ordre d’evacuació o de confinament.  
- Existència o no de mitjans de suport: policia, SEM, etc..  
- Existència o no se recursos materials: aliments, mantes, etc.  
- Durada prevista del confinament.  
- La informació que s’ha de transmetre a totes les persones presents.  
 
3. El CCAC localitza al CE. En cas contrari, el CCAC actua com a CE. 
 
4. El CE activa el PAU en la fase indicada pel centre de control extern, o en cas d'avís intern, en la que consideri 
necessària fins a esbrinar els danys: 
- En fase d’ALERTA, si a priori no hi ha hagut danys, o son mínims. 
- En fase d’EMERGÈNCIA, si a priori hi ha danys importants, ferits o en cas de dubte. En aquest cas avisa al 112 i 
CRAM. 
 
5. El responsable del CCAC avisarà als usuaris mitjançant el personal de la instal·lació. De manera general, per a 
tots els riscos excepte en el cas d'urgència mèdica d'algun usuari, ordenarà l’evacuació preventiva de la zona 
afectada o de tota la instal·lació, indicant el sentit a seguir, tot informant als presents que és una mesura de 
seguretat temporal fins a avaluar els possibles danys.  
 
6. Posteriorment, i si les característiques de l'emergència ho permeten, es desplaçarà per donar l'avís, portant a 
sobre el telèfon mòbil i radio. Actuarà donant sempre prioritat a la seva seguretat. Si es possible, es desplaçarà el 
més ràpid possible, i si no és perillós, fins al punt més allunyat ubicat a cota superior. Pel camí avisarà a les 
persones que es trobin. Un cop allí, anirà avisant una per una, en sentit descendent a totes les persones. 
 
6. S’assegurarà que es transmet l’alarma a totes les persones que es trobin a la instal·lació (també mirar el mòdul 

de lavabos). Si es passa per llocs amb fum, ajupir-se i caminar a quatre grapes, si pot ser, amb un drap humit 

tapant les vies respiratòries. En cas d'incendi forestal no confinarà excepte ordre contraria de les autoritats. 

7. En cas d'urgència mèdica, no abandonarà l'afectat fins l'arribada de l'ajuda externa. Únicament el podrà moure, 

si es comprova que no respira i no te de pols, llavors s’iniciaran les maniobres de reanimació bàsica. 

8. Una vegada evacuats, al punt de reunió es farà un recompte amb la llista d'hostes per esbrinar si falta algú. Si 

es trobés a faltar alguna persona, s’informarà a l'ajuda externa del número de persones que falten, últim lloc on 

han estat vistes i en quin moment, i qualsevol altra informació que es consideri necessària. Impediran que tornin 

a la zona de perill i romandran amb ells fins que s’informi del final de l’emergència. 

9. En el cas d’arribada de l'ajuda externa posar-se a la seva disposició, I d'acord amb el cap d'intervenció, 

col•laborar en les actuacions de control de l’incident o emergència. 

10. El CCAC Mantindrà en tot moment la comunicació amb el 112 i el CRAM. 
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ANNEX 5. FITXA D’ACCIDENTS SUCEÏTS EN EL CENTRE. 

 

Data Hora Lloc Tipus d’incident i explicació Aspectes destacables 
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ANNEX 6. SIMULACRES REALITZATS 
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FULL DE RECOLLIDA DE DADES DEL 

SIMULACRE D’EMERGÈNCIA 

 

 

DATA: 29/11/17 

 

NOM DE L’EMPRESA: PATRONAT PER LA GESTIÓ, 

CONSERVACIÓ I MILLORA DEL CASTELL DE MONTSORIU 
 

ADREÇA: Ctra. a  FOLGUERES de MONTSORIU Km,3 

 

POBLACIÓ: Arbúcies (Girona) 

 

TÈCNIC SUPERIOR SUPERVISOR DEL SIMULACRE: 
Gisela Romeu Vázquez (SERVEI PREVENCIÓ ALIÉ – SPASS, S.L.). 

 

ACCIDENT PROPOSAT (BREU DESCRIPCIÓ): 
Incendi Sala Nord. 

 

POSSIBLES CONSEQÜÈNCIES: Propagació de l’incendi a les 

instal·lacions. 

 

 

MÈTODE DE DETECCIÓ: Ho detecta un guia i fa sonar la veu d’alarma. 

 

MÈTODE D’AVÍS: Personal (walkie-talkie). 

 

PROCEDIMENTS O INSTRUCCIONS APLICABLES: 
Els descrits en el Pla d’Emergència de l’empresa. 

 

MEDIS IMPLICATS: Interns. 
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SEQÜÈNCIA DE LES OPERACIONS: 

 
 

El simulacre es realitza totalment fictici amb el Cap d’Emergència i els membres de la 

Brigada d’Emergències i els treballadors externs a l’empresa (guies). 

 

 

TEMPS 

 
11h 26´07´´  Un dels guies detecta la presència de foc i activa la veu d’alarma a tot el 

personal a través de walkie-talkie. L’inici del simulacres s’endarrereix 

per què el volum del walkie-talkie del Cap d’Emergències està molt baix 

i no sent la veu d’alarma del guia. 

  

11h 27´45´´ El Cap d’Emergències agafa un extintor de la zona d’oficines i puja a la 

Torre Nord on s’ha comunicat la presència de fum.  

 

11h 28´23´´ El Cap d’Emergències comunica a tot el personal a través dels walkie-

talkies que s’ha de procedir a l’evacuació de les instal·lacions. Es 

reparteixen les tasques i les zones a evacuar.  

  

11h 30´33´´  Es produeix la trucada als serveis exteriors d’emergència (112) informant 

de la situació (Cap Emergència). 

 

11h 31’03’’ El personal es troba al punt de reunió de l’empresa i es procedeix amb el 

recompte. 

 

11h 31’54’’ Es comprova que hi és tothom, i el Cap de l’Emergència dona per 

finalitzada l’emergència. 
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RECOMPTE DE PERSONAL I USUARIS 
 

. Total personal evacuat. 

 

- Treballadors: 2 

- Treballadors externs (guies): 3 

- Usuaris:         - 
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CONCLUSIONS 

 
 

 El simulacre es considera satisfactori degut a que tot el personal coneix els 

mecanismes d’actuació en cas d’emergència i les diferents vies d’evacuació.  

 

 Cal mantenir sempre a tot volum els walkie-talkies des de l’inici fins el final de 

la jornada laboral. 

 

 Es recomana col·locar un extintor a la part alta de les instal·lacions, per evitar, 

en cas d’emergència, carregar amb l’extintor des de la part baixa fins a d’alt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Girona, a 03 de gener de 2017. 

 

 

 

 

 

 

Gisela Romeu Vázquez 

Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals 

     SPASS, S.L. 
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