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IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. 
INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ DEL RISC 
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1.0  INTRODUCCIÓ I ABAST 

 
Aquest Pla d’Autoprotecció és aplicable a l’edifici de l’Institut del Teatre situat a la Plaça 
Margarida Xirgu s/n de la ciutat de Barcelona. 
 
Aquest edifici té diferents usos, tots ells relacionats amb el teatre i la dansa.  
 
Inclou tres escoles (amb estudiants des de secundària fins a estudis superiors) i tres teatres de 
petites dimensions (325, 150 i 90 persones). 
 
Es troba inclòs, segons l’annex I del Decret 30/2015, en la següent categoria: 
A: Catàleg d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya 
g) Activitats docents: Qualsevol altre establiment docent sempre que disposi una altura 
d’evacuació igual o superior a 28 metres, o d’una ocupació igual o superior a 2.000 persones. 
 
Els motius de la inclusió es deu a la seva ocupació doncs, calculada segons el Codi Tècnic de 
l’Edificació és de 4.866 persones (els càlculs realitzats d’ocupació real actual resulten inferiors: 
1.000 persones aproximadament). 
 
D’altra banda l’altura de l’edifici és de 22,4 metres des de l’atri (Plaça Margarida Xirgu) i de 
32,25 metres des de la rampa d’accés a l’aparcament de la planta soterrani 3 (Carrer França 
Xica). 
 

 
 
També li és d’aplicació allò indicat a l’article 46  del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual 
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 
 
La seva aprovació per part del Titular de l’activitat va ser al gener de 2013, al març de 2014 es 
va realitzar l’alta de la instal·lació a la plataforma Hermes, es va comunicar la seva afectació 
d’acord amb el Decret 82/2010 i es va lliurar el PAU (incloent les diferents actualitzacions 
realitzades des de l’aprovació del Titular). Al desembre de 2014 es va rebre la resolució de la 
Generalitat de Catalunya homologant el PAU lliurat. 
  
La versió actual inclou els canvis introduïts pel Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova 
el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut 
d’aquestes mesures (i deroga el Decret 82/2010). 
 
Aquest Pla d’Autoprotecció serà revisat, com a mínim cada 4 anys. També es revisarà sempre 
que hi hagi modificacions d’importància. 
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1.1  IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. 

 

1.1.1 Nom 

1.1.2 Raó social 
Organisme Autònom Institut del Teatre

 
1.1.3 CIF P5800024A 

     

1.1.4 Adreça postal Plaça Margarida Xirgu s/n (Barcelona – 08004) 
     

1.1.5 Dades de contacte en cas d’emergència 

Telèfon      Fax:  
     

Correu electrònic:  

 

Dades de 
contacte en 
cas 
d’emergència 

Noms  Càrrec Correu Telèfon Fax Adreça 

      

 
 
 
1.1.6 IDENTIFICACIÓ DE LES PERSONES TITULARS DE L’ACTIVITAT 
 

Titular de 
l’activitat 

Noms  Càrrec Correu Telèfon Fax Adreça 

      

 
 
 
1.1.7 NOM DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ I 
RESPONSABLES 
 

 Noms Càrrec Correu Telèfon Fax Adreça 

Direcció del Pla       

Cap 
d’emergència 

      

Responsable 
control i 
prevenció de 
riscos 

      

Persona 
redactora del 
Pla 
d’autoprotecció 
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1.2  EMPLAÇAMENT: DESCRIPCIÓ I PLÀNOLS, COORDENADES UTM DEL CENTRE 

 
Situació 
 
L’Institut del Teatre de Barcelona és un edifici aïllat ubicat al recinte comú de la «Ciutat del 
Teatre» dins del barri del Poble Sec – Districte de Sants-Montjuïc (Barcelona). 
 

 
 
 

Coordenades UTM Easting Northing 

UTM31n – ED50 429622.5 4580556.5

UTM31N – ETRS84 429528.4 4580352.2

Geogràfica – ETRS89 2.157318 41.371601

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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Emplaçament 
L’edifici es troba ubicat entre els carrers França Xica (façana posterior - Nord), Plaça d’Ovidi 
Montllor (Oest) i carrer Concòrdia (Est) pels lateral i té la seva entrada principal per la Plaça 
Margarida Xirgu (Sud). L’Institut del Teatre es troba ubicat en un context urbà envoltat de 
carrers amb una gran plaça central.  
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La superfície construïda és de 19.985 m² amb 11 plantes: quatre per sota de nivell de terra i set 
per sobre, destinades a la realització d’activitats lúdiques, culturals i formatives relacionades 
amb el món de l’espectacle i les arts escèniques, 

 
Edificis propers amb activitats amb risc especial  
 
Els edificis propers (habitatges, col·legi públic, aparcaments, Mercat de les Flors...) no 
constitueixen activitats de risc especial i, en qualsevol cas, no comparteixen estructura ni murs.   
 
 

 
 
 
 
Altres riscos a considerar:  
 

Risc Descripció Distància aproximada 

Risc d’incendi Entorn forestal muntanya de Montjuic 150 metres 

Risc químic Instal·lacions afectades per la normativa Seveso 1.750 metres 

 
 
Activitats centre 
 
A més de les activitats docents és realitzen espectacles al Teatre Ovidi Montllor. Habitualment 
els espectacles no coincideixen temporalment amb els horaris docents (les activitats 
relacionades amb el món de l’espectacle es realitzen els caps de setmana al vespre i les 
activitats docents pel matí - tarda en dies laborables).  
 
El Teatre Ovidi Montllor està gestionat de forma autònoma durant 6 mesos a l’any pel Mercat 
de les Flors (Consorci format per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya). 
 
D’altra banda l’àrea de teatre forma part d’un sector d’incendi diferenciat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCAT DE 
LES FLORS 

TEATRE LLIURE 
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1.3  ACCESSIBILITAT PER A AJUDA EXTERNA: DESCRIPCIÓ I PLÀNOLS 

 
Descripció general de les vies d’aproximació per VEHICLES 
 
Hi ha  dos accessos diferents per a vehicles: 
 

Carrer d’accés a Institut del 
Teatre 

Amplada útil 
carrer  

Amplada 
interior 

Altura Accessos a edifici 

1 
Carrer de Baix (per carrer 

Lleida) fins a Plaça Margarida 
Xirgu 

4,20 m  3,50 m  
Sense 
límit 

Atri principal  

2 
C/ França Xica [Sentit únic: 

Oest-Est]). Vial direcció 
aparcament 

3,67 m  3,50 m 
Sense 
límit 

Façana posterior   

3 
C/ França Xica [Sentit únic: 

Oest-Est]). Vial direcció Atri de 
l’Institut del Teatre 

3,67 m  2,50 m 4,40 m 
Façana posterior  i 
mitjançant rampa  a 
Atri principal 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Àrees destinades a l’apropament i estacionament de vehicles d’emergència. 
 
Al tractar-se d’un edifici aïllat és necessari l’accés pels llocs indicats. Cal considerar les 
limitacions d’accés que ofereix l’entrada per C/França Xica (ample i gàlib). 
 
L’accés per Plaça Margarida Xirgu es troba limitat per unes pilones fixes (+ possible falta 
resistència del paviment > graella metàl·lica instal·lacions Mercat de les Flors). 
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Punt de rebuda a l’ajuda externa 
S’estableixen dos punts de rebuda externa que es corresponen als dos accessos principals: 
 

Carrer d’accés a Institut del Teatre Punt de rebuda ajuda externa Accessos a edifici 

1 Carrer de Baix (per carrer Lleida) fins a 
Plaça Margarida Xirgu 

Encreuament Carrer Lleida i Carrer 
de Baix 

Atri principal  

2 C/ França Xica [Sentit únic: Oest-Est]) Accés França Xica 
Façana posterior  i 
mitjançant rampa  a 
atri principal 

 
 
 
Temps d’arribada previst dels cossos de seguretat exteriors: 
 
S’estima que el temps d’arribada pels cossos de seguretat exteriors (bombers, policia, 
ambulàncies, …) en cas d’urgència no hauria d’excedir de 10 minuts des del moment de l’avís. 
 
El Parc de Bombers més pròxim a l’edifici es troba ubicat al Carrer Aragó nº 2, a la nova 
esquerra de l’Eixample (parc Joan Miró). 
 
 
Accessos a l’edifici per a PERSONES 
 
Es disposa de tres accessos principals per a persones a l’edifici (s’indiquen al següent plànol i 
taula): 
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Planta soterrani 2

 
 

Sortida Planta 
Nre. 

portes 

Amplada 
de porta 

(cm) 

Nre. 
Fulles 
/porta 

Sentit obertura Carrer d’accés 

Pe/s1 Planta Baixa 3 2x103 2 Tots dos Pl. Margarida Xirgú

Pe/s2 Planta Baixa 1 2x100 2 Porta corredissa Pl. Margarida Xirgú

Pe/s3 Soterrani 2 2 2x85 2 Tots dos C/ França Xica 

 
 
La vigilància exterior i interior de totes les instal·lacions es realitza durant les 24 hores del dia 
(tots el dies de l’any) per dues persones (vigilants de seguretat).  
 
Aquestes persones coordinen les seves activitats de tal forma que sempre hi ha una persona al 
Centre de Control, Alarma i Comunicació (on es troba la centraleta d’alarmes / Sala de control). 
 
D’altra banda sempre estan comunicats mitjançant intercomunicadors (“walkie-talkies”) que 
tenen cobertura a tot l’edifici.  
 
Les entrades i permanència de persones a l’edifici es controla per empreses de seguretat 
externa. Els dies festius no està permès l’accés a persones no autoritzades (excepte àrees 
habilitades per espectacles i Teatre). D’altra banda els caps de setmana poden haver 
estudiants treballant a les aules de forma autònoma i empreses externes que lloguen espais. 
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1.4  DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

 
1.4.1 CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES DE L’EDIFICI. 
 
Característiques generals de l’edifici 
 

L’edifici, construït a l’any 2000, consta de planta baixa (en endavant PB) amb sis nivells per 
sobre de la rasant (en endavant P1 a P6) i quatre nivells soterranis (en endavant S1 a S4). 
 
No hi ha cap reforma o ampliació important realitzada. 
 
 
Sistemes constructius 
 

Element Sistema utilitzat 

Fonamentació - Profunda a base de pilots. 

Estructura - Estructura de formigó amb EF > 120 

Tancaments 
exteriors 

- Revestiment de pedra airejat  (façanes Sud sobre coberta de l’atri i 
Oest, i laterals interiors de l’atri). 

- Murs cortina (façana Sud sota coberta de l’atri). 

- Formigó prefabricat (façanes Nord i laterals). 

- Tancament de formigó traslluït (plantes inferiors de façana Nord) 

Particions - Diferents tipus, però principalment parets de totxana de 10 cm. 

Fals sostres 

- Pladur llis sobre estructura penjada del forjat. 

- Pladur perforat a zones on es necessita absorció. 

- Heraklit registrable on passen instal·lacions. 

- Fusta registrable. 

Paviments 

- Microgrà 60x40 amb junta discontinua 

- Llosetes ceràmiques antilliscants (vestidors i serveis). 

- Parket de fusta als teatres. 

- Linòleum en aules de dansa i moviment. 

- Tarimes de fusta de 3 cm sobre llistons en algunes aules de dansa. 

- Linòleum sobre terratzo de 2ª a Biblioteca, Centre de Documentació i 
Departaments. 

- Paviment de formigó 

 
Les superfícies del solar, i construïdes s’indiquen a la següent taula: 
 

SUPERFÍCIE DEL SOLAR 6.660 m2 
  

Planta 
Superfície 

construïda (m2) 
Planta baixa 3.195 m2 
Planta 1 1.738 m2 
Planta 2 2.293 m2 
Planta 3 1.220 m2 
Planta 4 2.123 m2 
Planta 5 661 m2 
Planta 6 948 m2 

TOTAL SOBRE RASANT 12.178 m2 
Soterrani 1 1.616 m2 
Soterrani 2 2.761 m2 
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Soterrani 3 2.199 m2 
Soterrani 4 1.231 m2 

TOTAL SOTA RASANT 7.808 m2 
 

TOTAL CONSTRUÏT 19.985 m2 

 
 
 
 
1.4.2 ÀREES DE LA INSTAL·LACIÓ. 
 
L’edifici de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, és un centre amb diferents usos 
que dedica les seves instal·lacions a activitats culturals, lúdiques i d’ensenyament. 
 
 
 
1.4.3 ACTIVITATS A LA INSTAL·LACIÓ. 
 
A l’Institut del Teatre es desenvolupen diferents activitats, ocupant les següents superfícies: 
 

Activitats (ús) 
Superfície 

utilitzada (m2) 
Ensenyament – Escola superior d’art dramàtic i 
dansa 

5.061,2 m2 

Ensenyament – Escola de grau mig de dansa 2.584,2 m2 
Administratius – Serveis centrals 571,7 m2 
Centre de documentació i museu 2.049,3 m2 
Espais escènics 2.021,8 m2 
Zones comunes 3.404,7 m2 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 15.692,9 m2 
 
A continuació es descriuen breument les activitats a cada una d’aquestes àrees. 
 
Ensenyament. 

 
A les escoles superiors es fan els cursos corresponents a l’Escola Superiors d’Art Dramàtic 
amb les seves diferents especialitats, curs de postgrau de perfeccionament per a graduats de 
dansa tutelat pel grup de teatre nomenat “IT Dansa”; així com l’existència del Conservatori 
Superior de dansa amb les seves dues especialitats de pedagogia de la dansa i coreografia i 
tècniques d’interpretació de la dansa.  
 
Per altra banda està l’Escola d’Ensenyament Secundari (alumnat de 12 a 16 anys) amb les 
especialitats de dansa clàssica, dansa contemporània i dansa espanyola i el Conservatori 
Professional de Dansa.  

 
Aquestes activitats es desenvolupen majoritàriament en els anomenats MÒDUL DANSA i MÒDUL 
ESCOLA SUPERIOR, encara que esporàdicament es realitzen activitats de pràctiques, tallers o 
assaigs en el Teatre principal (MÒDUL TEATRE). 
 
 
Documentació i museu. 

 
El centre de documentació és l’encarregat de mantenir i ampliar el fons documental existent en 
l’actualitat i de la gestió de la biblioteca i la mediateca. En l’actualitat estan registrats més de 
125.000 volums i prop de 5.000 manuscrits de diferent caire. Es poden trobar tanmateix tot 
tipus de documents audiovisuals i sonors. 
 
La biblioteca és d’ús públic i de suport als estudiants del centre. 
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Al Museu de les Arts Escèniques (MAE) es realitza l’exposició de manuscrits, gravats, 
fotografies, indumentària, titelles, màscares, impresos, mobiliari, incunables i quadres. 
 
El centre de documentació i el Museu es troben ubicats al MÒDUL DANSA. 
 
 
Espais Escènics 

 
Teatre Ovidi Montllor: Aquest edifici d’accés públic (MÒDUL TEATRE) consta d’un teatre 
principal amb capacitat (aforament) per a 325 espectadors i tots els serveis tradicionals per a 
aquest tipus de recintes. 
 
A l’entrada existeix un vestíbul amb una cafeteria i que serveix de distribuïdor per a accedir al 
pis superior on es troba l’accés per espectadors al teatre. 
 
Les instal·lacions estan previstes per cobrir la possibilitat d’accés de persones amb 
discapacitats, doncs hi ha una plataforma elevadora dissenyat amb aquest fi ubicada a la 
cafeteria.  

 
Teatre Estudi: Es troba al pis inferior i està orientat fonamentalment per a les pràctiques i 
proves dels alumnes. Té capacitat per a 150 espectadors amb part de les seves grades mòbils. 
 
Sala Escàner: Es troba al soterrani dos. Té capacitat per a 90 espectadors. 
 
 
Altres activitats. 

 
Aquesta multidisciplinarietat d’activitats i usos està gestionada bàsicament des de les oficines i 
despatxos que es troben situades majoritàriament a les diferents plantes de l’edifici central on 
es troben els despatxos de Gerència, Direcció General, recepció, administració, sala de control 
i d’altres.  
 
El centre té també dos gimnasos, un auditori, tallers de construcció i disseny i un petit centre 
mèdic. 
 
 
Resum d’instal·lacions i activitats 

 
 Tres teatres amb capacitats per a 325, 150 i 90 espectadors. 
 Un Auditori amb capacitat per a 84 persones. 
 Disset aules de dansa i tècniques del moviment amb capacitat per aproximadament 40 

alumnes cadascuna d’elles. 
 Dos gimnasos amb una capacitat aproximada de 20 i 40 alumnes. 
 Vuit aules d’interpretació i direcció amb una capacitat aproximada per a 25 alumnes. 
 Setze aules teòriques i set aules de dicció, cant, fonètica, etc., amb capacitats que no 

superen els 30 alumnes. 
 Un taller de construccions escenogràfiques i tres aules de sastreria, tints, disseny, etc. 

 
 

Codi Sector Superfície Plantes 

Sector 1 Interpretació i direcció 1.766 m2 S4 + S3 
Sector 2 Aparcament 1.868 m2 S3 
Sector 3 Taller de manteniment 137 m2 S3 
Sector 4 Teatre estudi 490 m2 S3 + S2 + S1 
Sector 5 Magatzems i laboratori 567 m2 S2 + S1 
Sector 6 Plató audiovisual 439 m2 S2+S1 
Sector 7 Magatzem museu 402 m2 S2 
Sector 8 EGM (Accés) 810 m2 S2+S1 
Sector 9 Escenografia i sastreria 1.747 m2 S2+S1 
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Sector 10 Aula titelles 165 m2 S2 
Sector 11 Teatre 1.805 m2 S1+PB+P1+P2+P3+P4+P5+P6

Sector 12 
Reprografia i magatzem 
documentació 

417 m2 S1 

Sector 13 
Vestíbul, serveis centrals i aules 
E.G.M. 

2.118 m2 PB+P1 

Sector 14 
Museu, biblioteca i centre 
documentació 

1.764 m2 PB+P1+P2+P3 

Sector 15 Camerinos 65 m2 P2 
Sector 16 Aules E.S. i E.G.M. 2.144 m2 P2+P3 
Sector 17 Camerinos 40 m2 P3 
Sector 18 Camerinos 39 m2 P3 
Sector 19 Aules i despatxos E.S. i E.G.M. 2.140 m2 P4+P5 
Sector 20 Despatxos E.S. 685 m2 P6 
Sector 21 Cuina 53 m2 PB 
 
 
Separació de l’edifici en mòduls: 
 

A fi i efecte de facilitar la identificació de les àrees de l’Institut del Teatre, d’aquí en endavant 
utilitzarem la següent nomenclatura per diferenciar els mòduls de l’edifici. 
 

Mòdul 
Plantes que 

ocupa 
Comentaris 

Escola superior P0-P5 A les plantes baixa i sisena aquests dos mòduls 
formen una sola unitat. Mòdul dansa P1-P5 

Mòdul teatre P0 – P6  

 
Observacions: 
 Aquesta divisió no implica sectorització, sinó divisió a nivell de tipus d’activitats (la 

sectorització, molt més complexa, queda reflectida en els annexos d’aquest Pla 
d’Autoprotecció).  

 Aquesta divisió no existeix a les plantes soterrani. 
 A efectes d’evacuació cada mòdul és independent i s’han de procurar evacuacions 

independents (recorreguts independents per mòdul). 
 
 

Mòdul dansaMòdul escola superior

Mòdul teatre
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1.5  OCUPACIÓ 

 
 
Per a la definició de l’ocupació es tindrà en compte per una banda la estimació d’acord al Codi 
Tècnic de l’Edificació (CTE) i per una altra la estimació pel nombre de treballadors i alumnes. 
Aquestes dades s’indiquen a les següents taules. 
 
Ocupació teòrica calculada d’acord amb la normativa d’aplicació utilitzant les densitats 
d’ocupació segons usos: centres docents, administratiu, pública concurrència, aparcament, etc. 
(segons taula 2.1 del DB SI del CTE): 
Ocupació segons CTE: 
 

Planta 
ESCOLA 

SUPERIOR
MÒDUL 
DANSA 

MÒDUL 
TEATRE 

Total 
planta 

Planta 6ª 48 30 - 78 
Planta 5ª 23 61 - 84 
Planta 4ª 498 300 - 798 
Planta 3ª 162 39 45 201 
Planta 2ª 216 547 45 763 
Planta 1ª 162 39 533 734 
Planta Baixa 58 346 497 901 
Total mòdul 1167 1362 1120   
Soterrani 1 201 201 
Soterrani 2 759 759 
Soterrani 3 170 170 
Soterrani 4 177 177 

TOTAL GLOBAL 4.866 
 
Ocupació estimada màxima d’acord amb els usos i activitats actuals (estudiants, espectadors, 
docents, personal administratiu, etc.): 
 

Planta 
ESCOLA 

SUPERIOR
MÒDUL 
DANSA 

MÒDUL 
TEATRE 

Total 
planta 

Planta 6ª 48 25 - 73 
Planta 5ª 15 60 - 75 
Planta 4ª 110 225 - 335 
Planta 3ª 85 40 15 140 
Planta 2ª 100 150 15 265 
Planta 1ª 85 40 375 500 
Planta Baixa 70 370 306 746 
Total mòdul 525 930 711   
Soterrani 1 110 110 
Soterrani 2 206 206 
Soterrani 3 88 88 
Soterrani 4 126 126 

TOTAL GLOBAL 2.664 
 
El número d’alumnes matriculats i les característiques de les aules fa que els nivells reals 
d’ocupació siguin molt inferiors a les indicades al CTE, motiu pel qual es calcula una ocupació 
màxima d’unes 1.000 persones (encara que mai, fins ara, s’ha arribat a aquesta xifra) tal com 
s’especifica detalladament al punt 1.5.2. 
  
Si es planifiquen actes o esdeveniments que superen aquesta ocupació caldrà realitzar un PAU 
específic on es valori exactament quines característiques i riscos suposa, doncs es tractarà 
d’una circumstància aliena a l’ús que es fa actualment de l’edifici. 
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El número d’ocupants i la seva distribució en planta varia en funció del calendari docent i els 
espectacles que es desenvolupen als teatres. 
 
 
 
 
1.5.1 PLANTILLA. 
 
Ocupació estimada segons plantilla: 
 

Planta 
ESCOLA 

SUPERIOR
MÒDUL 
DANSA 

MÒDUL 
TEATRE 

Total 
planta 

Planta 6ª 30 21 - 51 
Planta 5ª 12 36 - 48 
Planta 4ª 12 15 - 27 
Planta 3ª 6 13 3 22 
Planta 2ª 35 32 0 67 
Planta 1ª 9 0 0 9 
Planta Baixa 33 7 0 40 
Total mòdul 137 124 3 264 
Soterrani 1 14 14 
Soterrani 2 20 20 
Soterrani 3 25 25 
Soterrani 4 22 22 

TOTAL GLOBAL 345 
 
Del tota de 345 treballadors, aproximadament 200 són docents. Aquestes persones es poden 
trobar a qualsevol de les plantes (ja sigui perquè hi ha aules o perquè hi tenen despatxos).  
Un altre gruix important de treballadors son el personal administratiu de suport ubicat 
especialment a la planta baixa i a la planta tercera (encara que hi ha també a la resta de pisos). 
Per últim a la planta baixa hi ha personal de recepció i subalterns i treballadors d’empreses 
externes (personal de cuina i vigilància). 
 
 
 
 
 
1.5.2 QUADRES DE PRESÈNCIA EN LES DIFERENTS HORES DEL DIA DE PERSONAL I 
OCUPANTS. 
 
 
Ocupació estimada segons tipologia d’ocupació i número de persones segons horari. 
 

QUADRE DE 
PRESÈNCIA 

Laborables Festius  

07:30-15:00 15:00-22:00 
Amb 

espectacle  
Sense 

espectacle  
Nits  

(22:00-07:30) 
Personal propi 200 100 0 0 0 
Personal aliè 40 30 10 6 4 
Personal amb discapacitat 1 0 0 0 0 
Total personal laboral 241 130 10 6 4 
Alumnes 300 300 0 0 0 
Alumnes amb discapacitat 0 0 0 0 0 
Visites 139 20 150 150 0 
Espectadors 320 0 325 0 0 
Totals 1000 450 475 162 4 
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Aquesta ocupació és molt inferior en període de vacances (no lectiu): 
 
 

QUADRE DE 
PRESÈNCIA 

Laborables Festius  

07:30-15:00 15:00-22:00 
Dia  

(07:30 – 22.00) 
Nit 

(22:00-07:30) 
Personal propi 32 12 0 0 
Personal aliè 40 30 6 4 
Personal amb discapacitat 1 0 0 0 
Total personal laboral 73 42 6 4 
Alumnes 0 0 0 0 
Alumnes amb discapacitat 0 0 0 0 
Visites 139 20 150 0 
Espectadors 0 0 0 0 
Totals 212 62 162 4 

 
 
 
 
 
1.5.3 ORGANIGRAMA. 
 
A continuació s’adjunta organigrama funcional del centre: 
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1.6  ANÀLISI DE RISC 

 
La metodologia utilitzada per avaluar els diferents riscos (en incendis també el CTE en relació 
amb els locals d’especial risc) és el mètode general d’avaluació de riscos laborals de l’«Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo» (INSHT). Aquest mètode valora per a 
cadascun dels escenaris plantejats (identificats) la probabilitat que es doni l’escenari en 
qüestió: 
 

 
 
 
Per a cadascun dels escenaris esmentats es valoren les seves conseqüències: 
 

 
 
L’estimació del risc per a cada escenari es valora a partir de les probabilitats i les 
conseqüències en la taula següent: 
 
 

 
 
 
1.6.1 ANÀLISI HISTÒRICA. 
 
Des de l’any 2000 que van iniciar-se les activitats en el centre de treball actual hi ha els 
següents incidents comunicats ressenyables: 
 

RISC Número Dates Detall 

Incendi 0 - - 

Explosió 0 - - 

Fuita de gas 0 - - 

Bomba 0 - - 

Avís de bomba 3 2006 
Es sospita què van ser trucades 
realitzes per estudiants 
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Agressions per part dels ocupants  1 15/06/2010
Agressió a l’exterior de l’edifici en 
horari no laboral. Un ferit lleu. 

Patologies a l’estructura  0 - - 

Caiguda ascensor  0 - - 

Tall elèctric  0 - - 

Fuita d’aigua  1 02/02/2009
Ruixadors automàtics en 
funcionament sense motiu real 
(no incendi). Danys materials. 

Accidents laborals Cap greu - - 

Risc químic en establiments 
industria 

0 - - 

Risc Transport Mercaderies 
Perilloses 

0 -  

Risc Radiològic 0 - - 

Inundacions 1 30/07/2011

Dia festiu (porta per a vehicles 
tancada): l’aigua que baixava per 
la rampa no podia sortir i entrava 
a l’edifici.  

Incendis Forestals  0 - - 

Nevades 1 08/03/2010

Les diferents Escoles van aturar 
l’activitat perquè els alumnes 
poguessin marxat un cop es va 
activar l’alerta per part de la 
Generalitat. 

Risc sísmic 0 - - 

 
 
D’altra banda es té constància d’accidents com els indicats a centres amb característiques 
equiparables, motiu pel qual s’han considerat en aquest PAU. 
 
Per últim es té constància d’accidents externs patits a l’entorn que no van afectar a l’Institut del 
Teatre. Entre els més propers: 

 Fuita d’àcid clorhídric que va provocar un núvol tòxic al maig del 2011 produït per 
l’empresa Clariant Ibérica (consultables els antecedents sobre accidents químics a la 
URL http://www10.gencat.net/int_pseqta/AppJava/ES/plaseqta/opc9.jsp). 

 Terratrèmol patit a la Costa del Maresme l’abril de 2012 de magnitud 2.9 . 
 
 
1.6.2 INVENTARI I AVALUACIÓ DE RISCOS INTERNS. 
 
1.6.2.1 Substàncies perilloses segons normativa de control dels riscos inherents als 
accidents greus en què intervenen substàncies perilloses. 
1.6.2.2 Incendi (risc general) 
1.6.2.3 Explosió (risc general) 
1.6.2.4 Fuita (risc general) 
1.6.2.5 Altres 

- Bomba 
- Avís de bomba (riscos antròpics) 
- Agressions per part dels ocupants (riscos antròpics) 
- Patologies a l’estructura (risc intrínsec a l’edifici o instal·lació) 
- Caiguda d’ascensor, muntacàrregues o gòndola (risc general) 
- Tall elèctric (risc general) 
- Fuita d’aigua (risc general) 
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- Caigudes, traumatismes, etc. (risc laboral). 
L’element o localització dels orígens de les possibles emergències, així com els locals de risc 
especial estan indicats en cada un dels apartats específics (per risc): 
 
 
 
 
1.6.2.1 SUBSTÀNCIES PERILLOSES SEGONS NORMATIVA DE CONTROL DELS RISCOS 
INHERENTS ALS ACCIDENTS GREUS EN QUÈ INTERVENEN SUBSTÀNCIES 
PERILLOSES. 
 
No aplicable. 
 
 
1.6.2.2 INCENDI. 
 
A la següent taula s’indica el risc d’incendi estimat segons el mètode d’avaluació del INSHT, 
així com els locals i zones de risc especial d’acord al que estableix el punt 2 del DB-SI 1 del 
Codi Tècnic de l’Edificació. 
 

Planta Us 
Superfície 

(m2 ) 
RISC 

Local de risc 
especial 

Planta 6ª 

Administratiu 610 Baix - 
Sala màquines ascensors 19 Especial Baix 
Sala calderes 41 Especial Baix 
Instal·lacions 64 Especial Baix 

Planta 5ª 
Administratiu 350 Baix - 
Sala màquines ascensors 15 Especial Baix 

Planta 4ª 

Docent 1.080 Baix - 
Biblioteca 66 Baix - 
Gimnàs 360 Baix - 
Instal·lacions (clima) 68 Especial Baix 
Sala màquines ascensors 14 Especial Baix 

Planta 3ª 
Camerinos 87 Especial Baix 
Docent 285 Baix - 
Administratiu 382 Baix - 

Planta 2ª 
Camerinos 53 Especial Baix  
Docent 1.300 Baix - 
Biblioteca 360 Baix - 

Planta 1ª 
Administratiu 470 Baix - 
Museu 292 Baix - 
Teatre 780 Mitjà - 

Planta 
baixa 

Administratiu 405 Baix - 
Bar – Restaurant 685 Baix - 
Cuina 64 Especial Baix 
Auditori 102 Mitjà - 
Museu 160 Baix - 

Soterrani 
1 

Reprografia i arxiu 350 Especial Alt 
Docent 504 Baix - 
Camerino 30 Especial Baix 

Soterrani 
2 

Magatzem decorats, 
vestuaris 

440 Especial Alt 

Tallers 375 Especial Alt 
Docent 736 Baix - 
Camerino 30 Especial Baix 
Teatre estudi 770 Mitjà - 

Soterrani 
3 

Taller manteniment 140 Especial Mitjà 
Aparcament 1.890 Especial Mitjà  
Est. Transf. 23569 50 Especial Baix 
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Soterrani 
4 

Docent 795 Baix - 
Instal·lacions 84 Baix - 
Magatzem decorats  40 Especial Alt 

 
S’ha de destacar, per tant, com a zones d’un important risc d’incendi gran part del soterrani 2  i 
la zona ‘arxiu i reprografia del soterrani 1. 
 
 
 
1.6.2.3 EXPLOSIÓ 
 
Existeix risc d’explosió de les calderes que es troben a la sisena planta (coberta exterior) i per 
acumulació de gas després d’una fuita no controlada. Ambdós instal·lacions són controlades 
periòdicament per empreses acreditades d’acord amb els requisits de manteniment establerts 
legalment. 

Detall Probabilitat Conseqüències Risc 
Explosió caldera Baixa Nociu Tolerable 
Explosió fuita gas Baixa Nociu Tolerable 

 
 
 
1.6.2.4 FUITA DE GAS 

Existeix risc de fuita de gas (especialment a la cuina). A la següent taula s’indica el risc 
d’explosió utilitzant el mètode general d’avaluació de riscos laborals de l’INSHT: 

Detall Probabilitat Conseqüències Risc 
Fuita gas Baixa Nociu Tolerable 
Fuita / vessament caldera Baixa Poc nociu Tolerable 

 
 
 
1.6.2.5 ALTRES 

A la següent taula s’indica el risc per altres riscos a considerar utilitzant el mètode general 
d’avaluació de riscos laborals de l’INSHT: 
 

Detall Probabilitat Conseqüències Risc 
Bomba   Baixa Nociu Tolerable 
Avís de bomba Mitja Poc nociu Tolerable 
Agressions per part dels ocupants  Baixa Poc nociu Trivial 
Patologies a l’estructura  Baixa Nociu Tolerable 
Caiguda d’ascensor / muntacàrregues  Baixa Nociu Tolerable 
Tall elèctric  Baixa Poc nociu Trivial 
Fuita d’aigua  Baixa Poc nociu Trivial 

 
 
 
 
1.6.3 INVENTARI I AVALUACIÓ DEL RISC LABORAL (REFERÈNCIA LIMITADA ALS 
RISCOS QUE PODEN ORIGINAR EMERGÈNCIES) 
 

Tots els riscos laborals es consideren de probabilitat baixa i conseqüències nocives (risc 
tolerable). Entre els riscos laborals considerats estan aquells que impliquen treballar amb 
possibles fonts d’ignició (existeix un procediment per treballs en calent que s’ha d’aplicar 
sempre).  

Altres riscos laborals, com per exemple caigudes a diferent nivell (per part de treballadors o en 
activitats teatrals), es consideren que no poden afectar al col·lectiu: només a persones 
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concretes, motiu pel qual s’integren en el pla d’autoprotecció només per a determinar el 
sistema d’avisos intern i extern per donar ràpida resposta.  
 
 
1.6.4 INVENTARI I AVALUACIÓ DE RISCOS EXTERNS. 
 
Com a conseqüència de la situació de l’edifici hem de considerar els següents riscos externs: 
 
Riscos tecnològics 
Risc químic en establiments industrials 
Risc transport de mercaderies perilloses  
Risc químic en els conductes de matèries perilloses 
Risc radiològic 
Risc per transport de viatgers per ferrocarril 
Risc aeronàutic 
 
Riscos naturals 
Risc per inundacions 
Risc per incendis forestals  
Risc per nevades 
Risc sísmic 
 
 

RISCOS TECNOLÒGICS  

Risc Químic en Establiments Industrials  

L’Institut del Teatre és troba dins l’àrea d’alerta màxima segons el plànol de Protecció Civil com 
a conseqüència de la distància a empreses afectades per PLASEQCAT (a l’altra banda de la 
muntanya de Montjuic). 
 

 
 
 
 
La més propera és l’empresa CLH (a 1700 metres), empresa Seveso de risc alt: 
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. 

A la següent taula s’indica el risc químic utilitzant el mètode general d’avaluació de riscos 
laborals de l’INSHT: 
 

Probabilitat Conseqüències Risc 
Baixa Nociu Tolerable 

 
 
Risc Transport Mercaderies Perilloses  
 
Donat que una de les vies principals de transport per carretera de mercaderies perilloses 
(Ronda Litoral), i de transport per ferrocarril es troba a la mateixa distància que les 
instal·lacions industrials hem de considerar també aquest risc. La importància i perillositat 
d’aquest risc és inferior als considerats en l’apartat anterior donat que les quantitats 
involucrades seran sempre inferiors, 
 





A la següent taula s’indica el risc químic com a conseqüència de l’accident d’un vehicle de 
transport de mercaderies perilloses utilitzant el mètode general d’avaluació de riscos laborals 
de l’INSHT: 
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Probabilitat Conseqüències Risc 
Baixa Poc nociu Trivial 

 



Risc químic en els conductes de matèries perilloses 
 
Risc assimilable en el cas anterior. Utilitzant el mètode general d’avaluació de riscos laborals 
de l’INSHT: 
 

Probabilitat Conseqüències Risc 
Baixa Poc nociu Trivial 

 





Risc Radiològic 

L’Institut del Teatre es troba en un municipi en el que s’ubiquen instal·lacions radioactives. 

A la següent taula s’indica el risc químic com a conseqüència d’un accident d’un vehicle de 
transport de mercaderies perilloses utilitzant el mètode general d’avaluació de riscos laborals 
de l’INSHT: 
 

Probabilitat Conseqüències Risc 
Baixa Poc nociu Trivial 

 
 
Risc per transport de viatgers per ferrocarril 
 
No aplicable. 
 
 
Risc aeronàutic 
 
No aplicable. 







RISCOS NATURALS  

Risc Inundacions  

L’orografia fa què el risc per inundacions sigui baixa: 
 Gran plaça plana (més de 12.000 m²) a l’accés principal (part més elevada). 
 Dos carrers amb pendent als dos laterals de l’Institut del Teatre. 
 No es troba a la zona de risc de zona inundable d’acord amb la diagnosi realitzada per 

l’Ajuntament de Barcelona. 
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A la següent taula s’indica el risc per inundacions utilitzant el mètode general d’avaluació de 
riscos laborals de l’INSHT: 
 
 

Probabilitat Conseqüències Risc 
Baixa Poc nociu Trivial 

 

 

 

Risc Incendis Forestals  

L’edifici es troba en un municipi identificat tant pel perill d’incendi forestal com per vulnerabilitat 
segons el plànol de riscos de protecció civil.  

D’altra banda, encara que l’edifici està integrat dins la xarxa urbana, hi ha massa forestal a 
menys de 500 metres. 

La distribució de l’edifici (amb sortides a diferent rasant) i les característiques de la trama 
urbana en què s’ubica fa que tant el confinament com l’evacuació siguin respostes senzilles 
tenint en compte els temps d’evolució i avanç del foc en cas d’incendi forestal. 



A la següent taula s’indica el risc per incendi forestal utilitzant el mètode general d’avaluació de 
riscos laborals de l’INSHT: 
 

Probabilitat Conseqüències Risc 
Baixa Poc nociu Trivial 
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Risc Nevades  

L’edifici es troba situat al “costat mar” de la ciutat de Barcelona (a 1500 metres de la costa) a 
una altitud de 40 metres sobre el nivell del mar. D’altra banda es troba al costat de dos de les 
vies considerades prioritàries en les actuacions de recuperació de la normalitat en cas de 
nevada (retirada de la neu). 

A la següent taula s’indica el risc per nevades utilitzant el mètode general d’avaluació de riscos 
laborals de l’INSHT: 
 

Probabilitat Conseqüències Risc 
Baixa Poc nociu Trivial 









Risc Sísmic  

El risc (probabilitat i dany esperat) associats al risc sísmic estan detallats al Pla d’actuació 
d’emergència municipal de l’Ajuntament de Barcelona. Són les següents: 

 

 

 

Escenari VII (període de retorn 500 anys) 
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A la següent taula s’indica el risc sísmic utilitzant el mètode general d’avaluació de riscos 
laborals de l’INSHT: 
 

Probabilitat Conseqüències Risc 
Baixa Poc nociu Trivial 
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1.6.5 AVALUACIÓ DE LES CONDICIONS D’EVACUACIÓ. 
 
Donat que les escales són a la seva major part protegides, a efectes del càlcul de la capacitat 
d’evacuació de les escales i de la distribució dels ocupants no es considerarà inutilitzada cap 
escala tal com s’estableix al punt 4.1.2 del DB SI-3 del CTE. [Cal revisar el disseny de les 
escales E1 i E2 per assegurar que realment siguin protegides i fer les modificacions pertinents, 
en cas contrari les evacuacions no estarien assegurades d’acord amb els càlculs d’ocupació]. 
 
A la següent taula s’indica l’assignació d’ocupants per planta i escala, així com l’amplada 
exigible i la real. 
 

EVACUACIÓ DESCENDENT 

Plantes Escala 
Protegida /  
No proteg. 

Assignació 
d’ocupants

Mòdul 
Amplada  

necessària 
Amplada 

real 

P6-P5 
E1 Protegida 48 Escola Sup 120 150 
E2 Protegida 15 Dansa 120 150 

EEx2 Exterior 10 Dansa 120 120 

P5-P4 
E1 Protegida 75 Escola Sup 120 150 
E2 Protegida 65 Dansa 120 150 

E18 Protegida 40 Teatre 120 120 

P4-P3 

E1 Protegida 135 Escola Sup 120 150 
E2 Protegida 145 Dansa 120 150 
E5 Protegida 115 Dansa 120 120 
E8 Protegida 50 Teatre 120 150 
E9 Protegida 70 Teatre 120 150 

P3-P2 

E1 Protegida 180 Escola Sup 120 150 
E2 Protegida 165 Dansa 120 150 
E5 Protegida 155 Dansa 120 120 
E8 Protegida 60 Teatre 120 150 
E9 Protegida 95 Teatre 120 150 

P2-P1 

E1 Protegida 200 Escola Sup 125 150 
Eex1 Exterior 50 Escola Sup 120 120 

E2 Protegida 215 Dansa 134 150 
E5 Protegida 185 Dansa 120 120 
E8 Protegida 115 Teatre 120 150 
E9 Protegida 155 Teatre 120 150 

P1-PB 

E1 Protegida 220 Escola Sup 137 150 
Eex1 Exterior 50 Escola Sup 120 120 

E4 Protegida 50 Escola Sup 120 120 
E2 Protegida 215 Dansa 134 150 

E14 No proteg. 40 Dansa 120 120 
E5 Protegida 200 Dansa 125 120 
E7 Protegida 75 Teatre 120 125 
E8 Protegida 115 Teatre 120 150 
E9 Protegida 155 Teatre 120 150 

E11 No proteg. 150 Teatre 120 180 
E13 No proteg. 150 Teatre 120 180 

PB-S1 
E1 Protegida 220 Escola Sup 137 150 
E7 Protegida 75 Teatre 120 150 

S1-S2 
E1 Protegida 235 Escola Sup 146 150 
E7 Protegida 93 Teatre 120 150 
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EVACUACIÓ ASCENDENT 

Plantes Escala 
Protegida /  
No proteg. 

Assignació 
d’ocupants

Mòdul 
Amplada  

necessària 
Amplada 

real 

S4-S3 

E1 Protegida 32 Escola Sup 120 150 
E2 Protegida 31 Dansa 120 150 
E7 Protegida 21 Teatre 120 125 
E8 Protegida 21 Teatre 120 150 

E10 Protegida 21 Teatre 120 125 

S3-S2 

E1 Protegida 47 Escola Sup 120 150 
E2 Protegida 31 Dansa 120 150 
E5 Protegida 5 Dansa 125 120 
E7 Protegida 21 Teatre 120 125 
E8 Protegida 31 Teatre 120 150 

E10 Protegida 21 Teatre 120 125 

S2-S1 

E2 Protegida 82 Dansa 120 150 
E5 Protegida 35 Dansa 125 120 
E8 Protegida 65 Teatre 120 150 

E10 Protegida 51 Teatre 120 125 
E15 Protegida 15 Teatre 120 125 

S1-PB 

E2 Protegida 122 Dansa 120 150 
E5 Protegida 35 Dansa 125 120 
E8 Protegida 65 Teatre 120 150 

E10 Protegida 51 Teatre 120 125 
E12 Protegida 52 Teatre 120 125 

 
S’ha de tenir en compte que hi ha sortides a l’exterior a les plantes soterrani 2, soterrani 1 i 
planta baixa, i que això implica que ha d’haver recorreguts d’evacuació descendent des de les 
plantes baixa i soterrani 1 a la planta soterrani 2 tant al mòdul teatre com al mòdul dansa. 

 
 

Comunicacions verticals – escales interiors. 
 A la taula i a l’esquema següents s’indiquen les principals característiques de les escales 
interiors de l’edifici i la seva ubicació que passen per la planta baixa i que per tant poden 
utilitzar-se per la sortida de l’edifici: 

 

Escala Plantes 
Planta per on 

s’evacua 
Mòdul 

Amplada
(cm) 

Petjada
 (cm) 

Contrapetjada 
(cm) 

Protegida /  
No protegida

E1 S4-P6 PB Escola Sup 150 30 15,9 Protegida 

E2 S4-P6 S2 Dansa 150 30 15,9 Protegida 

E3 PB-P3 - Escola Sup 145 30 15,9 No protegida

E4 PB-P1 PB Escola Sup 120 30 15,9 Protegida 

E5 S3-P4 S2 Dansa 120 30 15,9 Protegida 

E6 S2-PB PB Dansa 120 30 15,9 Protegida 

E7 S4-P1 S2 Teatre 125 30 15,9 Protegida 

E8 S4-P4 S1 Teatre 150 30 15,9 Protegida 

E9 PB-P4 PB Teatre 150 30 15,9 Protegida 
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E10 S3-PB PB Teatre 125 30 15,9 Protegida 

E11 PB-P1 PB Teatre 180 30 15,9 No protegida

E12 S1-PB PB Teatre 180 30 15,9 No protegida

E13 PB-P1 PB Teatre 180 30 15,9 No protegida

E14 PB-P1 PB Escola Sup 120 30 15,9 No protegida

 

Esquema d’escales que s’inicien o passen per la planta baixa. 
 

2

3

7
1

4

5

6

8 9

10

11

12

13

14

 

Addicionalment existeixen altres escales que comuniquen dues o tres plantes entre si (sense 
arribar a la planta baixa) i que, en alguns casos, comuniquen amb escales que permeten baixar 
fins a la planta baixa. A continuació s’indiquen les característiques d’aquestes escales i la seva 
ubicació. 

 

Escala Plantes 
Planta per on 

s’evacua 
Mòdul 

Amplada
(cm) 

Petjada
 (cm) 

Contrapetjada 
(cm) 

Protegida /  
No protegida

E15 S2-S1 S1 Dansa 100 30 15,9 No Proteg. 

E16 S2-S1 S1 Escola sup 100 30 15,9 No Proteg. 

E17 S2-S1 S2 Escola sup 150 30 15,9 No Proteg. 

E18 P4-P6 P4 Teatre 120 30 15,9 Protegida 

 

Al següent gràfic es mostra la ubicació d’aquestes escales senyalant en color blau el tall a la 
planta 6ª mentre que la resta del plànol correspon a la planta soterrani 1. 
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15
16

1718

Planta 6ª Planta soterrani 1

 

Comunicacions verticals – escales exteriors. 
 
Existeixen també dues escales exteriors, les característiques i ubicació de les quals s’indiquen 
a continuació: 

 

Escala Plantes 
Planta per on 

s’evacua 
Mòdul 

Amplada
(cm) 

Petjada
 (cm) 

Contrapetjada 
(cm) 

EEx 1 P2-PB PB Dansa 120 28 16 

EEx 2 P6-P5 P5 Escola sup 120 28 16 

 

 

 

Ex 2

Planta 6ª

Planta 2ª
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Sortides exteriors. 
 
A la següent taula s’indiquen les sortides a l’exterior, així com la planta per la qual s’accedeix i 
les característiques principals d’aquestes sortides (estan inclosos els accessos indicats al punt 
1.3.1 d’aquest document) : 

 
 

Sortida Planta Nombre 
portes 

Amplada 
(cm) 

Nombre 
Fulles / porta

Amplada 
total (cm.) Sentit obertura 

Capacitat 
evacuació 

Pe/s1 Planta Baixa 3 2x103 2 6,18 Tots dos 1236 

Ps1 Planta Baixa 1 2x103 2 2,06 Tots dos 
(porta tancada) - 

Ps2 Planta Baixa 2 2x80 2 3,2 Tots dos 640 
Pe/s3 Soterrani 2 2 2x85 2 3,4 Tots dos 680 
Ps3 Planta Baixa 1 90 1 0,9 Cap a l’exterior 180 
Ps4 Soterrani 2 1 90 1 0,9 Cap a l’exterior 180 

Pe/s2 Planta Baixa 1 2x100 2 2 Porta 
automàtica 400 

Ps5 Soterrani 1 1 2x90 2 1,8 Tots dos - 
Ps6 Planta Baixa 1 90 1 0,9 Cap a l’exterior 180 
Ps7 Soterrani 2 1 90 1 0,9 Cap a l’exterior 180 
Ps8 Planta Baixa 1 2x90 2 1,8 Cap a l’exterior 360 

      4036 
 

 
 

Planta soterrani 1

Planta soterrani 2 Planta soterrani 2

 
 
 
Les escales, passadissos i sortides d’edifici són correctes per una adequada evacuació total o 
parcial de l’edifici. 
 
 
El temps estimat d’evacuació de l’edifici és cinc minuts des del moment en què es comunica 
per megafonia la necessitat d’abandonar l’edifici d’acord amb l’experiència existent en els 
diferents simulacres realitzats. 
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Punt de trobada 
 
Seguint les recomanacions de Bombers de Barcelona, existeix un únic punt de trobada a plaça 
Margarida Xirgu ubicat a l’espiral pintada sobre el paviment a Plaça Margarida Xirgu (en 
aquesta plaça no hi ha circulació de vehicles i la distància als diferents edificis que l’envolten és 
d’uns 40 metres). 
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1.6.6 AVALUACIÓ DE LES CONDICIONS DE CONFINAMENT. 
 
Es defineix confinament com l’acció de tancar-se en un local per protegir-se de l’exterior.  
 
La possibilitat de confinament de l’edifici és molt superior al número de persones i usuaris al 
seu interior tal i com es determina a la taula següent: 
 
 

Sector 
Àrees amb 
possibilitat 
confinament 

Superfície 
confinable (m2) 

Plantes Nº 
persones

Capacitat Avaluació 

20 Despatxos. 685  P6 73 342,5 Correcte 
19 Aules i despatxos  2.140  P4+P5 410 1070 Correcte 
16 Aules  2.144  P2+P3 

415 
1072 Correcte 

14 Museu, biblioteca  1.764  PB+P1+P2+P3 882 Correcte 

11 Teatre 1.805  
S1+PB+P1+P2+
P3+P4+P5+P6 746 

902,5 Correcte 

13 Vestíbul, serveis 
centrals i aules  2.118  PB+P1 1059 Correcte 

12 
Reprografia i 
magatzem 
documentació 

417  S1 110 208,5 Correcte 

8 Accés escola 810  S2+S1 

307 

405 Correcte 

9 Escenografia i 
sastreria 1.747  S2+S1 873,5 Correcte 

6 Plató audiovisual 439  S2+S1 219,5 Correcte 

5 Magatzems i 
laboratori 567  S2 + S1 283,5 Correcte 

7 Magatzem museu 402  S2 201 Correcte 
4 Teatre estudi 490 S3 + S2 + S1 

214 

245 Correcte 

3 Taller de 
manteniment 137  S3 68,5 Correcte 

1 Interpretació i 
direcció 1.766  S4 + S3 883 Correcte 

 
En cas de confinament per risc químic caldrà obturar les obertures, portes i finestres i les 
entrades d’aire. D’altra banda caldrà aturar el funcionament de les instal·lacions de climatització 
i ventilació. Els diferents usuaris i persones podran romandre als llocs que ocupin al moment de 
comunicar-se l’obligació de confinar-se. 
L’edifici es troba, d’acord amb el plànol del Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, en zona d’alerta. Així doncs, cal considerar a priori només els grups crítics de 
població (i no tota la població com succeeix a les zones considerades d’intervenció). Els grups 
crítics de població són, bàsicament, persones malaltes (problemes respiratoris...) i nens de 
menys de cinc anys. 
 
En cas d’inundació es realitzarà el confinament als pisos superiors. La capacitat és adequada 
doncs les plantes P1 a P6 tenen una capacitat (sense contar sector teatre) per 3365 persones i 
el número de persones en màxima ocupació està al voltant de 2500 persones. 
 
 
 
 
1.6.7 DIAGRAMA DE PERSONES PER ZONES. 
 
La informació referida a l’ocupació per zones ha quedat recollida al capítol 1.5. Ocupació 
d’aquest document. 
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1.6.8 ELEMENTS VULNERABLES. 
 
ELEMENTS VULNERABLES     
      
NOM Adreça Telèfon 

 Mercat de les Flors Carrer de Lleida 59, Barcelona 93 256 26 00

 Teatre Lliure Passeig de Santa Madrona 40, Barcelona 932 89 27 70

 Habitatges de tercers - - 

      

      

ELEMENTS ESPECIALMENT VULNERABLES   
      
NOM Adreça Telèfon 

 Llar d’infants La Gavina Carrer Concòrdia 82, Barcelona 93 329 20 51
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1.7  PLÀNOLS 

 
PLÀNOLS D’UBICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (1.2) 
 Plànol Ubicació 01 UTM (Escala 1:25.000). 
 Plànol Ubicació 02 UTM (Escala 1:5.000). 
 
 
PLÀNOLS D’ACCESSIBILITAT PER A L ‘AJUDA EXTERNA (1.3) 
 Plànol ACC.01 Accés bombers. 
 Plànol HPT1.01 Hidrants i punts trobada. 
 Plànol REC.01 Punts de recepció serveis externs. 
 
 
1.7.1 ZONES DE RISC. 
 Plànol RISC.01 Àrees de risc - Soterrani 4. 
 Plànol RISC.02 Àrees de risc - Soterrani 3. 
 Plànol RISC.03 Àrees de risc - Soterrani 2. 
 Plànol RISC.04 Àrees de risc - Soterrani 1. 
 Plànol RISC.05 Àrees de risc - Planta 0. 
 Plànol RISC.06 Àrees de risc - Planta 1. 
 Plànol RISC.07 Àrees de risc - Planta 2. 
 Plànol RISC.08 Àrees de risc - Planta 3. 
 Plànol RISC.09 Àrees de risc - Planta 4. 
 Plànol RISC.10 Àrees de risc - Planta 5. 
 Plànol RISC.11 Àrees de risc - Planta 6. 
 
 
1.7.2 ZONES VULNERABLES. 
 Plànol VUL.01 Àrees vulnerables - Planta 0. 
 Plànol VUL.02 Àrees vulnerables - Planta 1. 
 Plànol VUL.03 Àrees vulnerables - Planta 4. 
 Plànol VUL.04 Àrees vulnerables - Exterior. 
 
 
1.7.3 PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS I ÀREES ON ES REALITZA L’ACTIVITAT. 
 Plànol Institut del Teatre - Soterrani 4. 
 Plànol Institut del Teatre - Soterrani 3. 
 Plànol Institut del Teatre - Soterrani 2. 
 Plànol Institut del Teatre - Soterrani 1. 
 Plànol Institut del Teatre - Planta 0. 
 Plànol Institut del Teatre - Planta 1. 
 Plànol Institut del Teatre - Planta 2. 
 Plànol Institut del Teatre - Planta 3. 
 Plànol Institut del Teatre - Planta 4. 
 Plànol Institut del Teatre - Planta 5. 
 Plànol Institut del Teatre - Planta 6. 
 
 
1.7.4 IDENTIFICACIÓ DEL CONTROL (CLAU DE PAS) DELS SUBMINISTRAMENTS 
BÀSICS (AIGUA, GAS, ELECTRICITAT). 
 Plànol ESC.01 Escomesa (Clau de pas) - Soterrani S2. 
 Plànol ESC.02 Escomesa (Clau de pas) - Soterrani S3. 
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2 
 
 
 

INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS I 
MESURES D’AUTOPROTECCIÓ 
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2.1  MITJANS MATERIALS DISPONIBLES 

 
2.1.1 SECTORITZACIÓ. 
 
A la següent taula es fa una relació de tots els sectors d’incendi de l’edifici, indicant-hi les 
plantes a les que corresponen i la seva superfície. Per una millor comprensió veure els plànols 
de sectorització (plànols SEC.01 a SEC.11 de l’annex 3). 
 
No s’inclou a aquesta llista els sectors corresponents a escales, vestíbuls i zones d’ocupació 
nul·la que sí que es poden identificar als plànols dels annexos. 
 
 

Codi Sector Superfície Plantes 

Sector 1 Interpretació i direcció 1.766 m2 S4 + S3 
Sector 2 Aparcament 1.868 m2 S3 
Sector 3 Taller de manteniment 137 m2 S3 

Sector 4 Teatre estudi 490 m2 S3 + S2 + S1 
Sector 5 Magatzems i laboratori 567 m2 S2 + S1 
Sector 6 Plató audiovisual 439 m2 S2+S1 

Sector 7 Magatzem museu 402 m2 S2 
Sector 8 EGM (Accés) 810 m2 S2+S1 
Sector 9 Escenografia i sastreria 1.747 m2 S2+S1 

Sector 10 Aula titelles 165 m2 S2 
Sector 11 Teatre 1.805 m2 S1+PB+P1+P2+P3+P4+P5+P6

Sector 12 
Reprografia i magatzem 
documentació 

417 m2 S1 

Sector 13 
Vestíbul, serveis centrals i aules 
E.G.M. 

2.118 m2 PB+P1 

Sector 14 
Museu, biblioteca i centre 
documentació 

1.764 m2 PB+P1+P2+P3 

Sector 15 Camerinos 65 m2 P2 

Sector 16 Aules E.S. i E.G.M. 2.144 m2 P2+P3 
Sector 17 Camerinos 40 m2 P3 
Sector 18 Camerinos 39 m2 P3 
Sector 19 Aules i despatxos E.S. i E.G.M. 2.140 m2 P4+P5 

Sector 20 Despatxos E.S. 685 m2 P6 
Sector 21 Cuina 53 m2 PB 
 
 
 
 
 
2.1.2 INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ. 
 
A les taules següents es resumeixen les instal·lacions de detecció i equips d’extinció d’incendis 
amb indicació del sector/planta en que es troben. 
 
Les instal·lacions existents a l’edifici es visualitzen als plànols de instal·lacions contra incendis 
annexos (plànols INC.01 a INC.11 de l’annex 3). 
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2.1.2.1 DETECCIÓ D’INCENDIS. 
 
Detectors de fum d’espectre ampli amb Algo Logic model DO1151 (Siemens).  
 

Sector Planta Detectors Sector Planta Detectors 

1 
S4 

11 
P4  

S3  P5  
2 S3 - P6  
3 S3  12 S1  

4 
S3 

13 
PB  

S2  P1  
S1 

14 

PB  
5 S2-S1  P1  
6 S2-S1  P2  
7 S2  P3  

8 
S2  15 P2  
S1 

16 
P2  

9 
S2  P3  
S1  17 P3  

10 S2  18 P3  

11 

S1 
19 

P4  
PB  P5  
P1  20 P6  
P2 - 21 PB - 
P3     

[Detectors per planta:  
P6: 20 / P5: 33 / P4: 61 / P3: 40 / P2: 46 / P1: 79 / P0: 56 / S1: 79 / S2: 42 / S3: 26 / S4: 20] 

 
 
 
2.1.2.2 DETECCIÓ DE MONÒXID DE CARBONI. 
 
Quatre equips Cosensor  model 50 per a la detecció de Monòxid de Carboni a l’aparcament. 
 
 
2.1.2.3 ALTRES. 
Polsadors d’alarma. 
 

Sector Planta Polsador Sector Planta Polsadors 

1 
S4 

11 
P4  

S3  P5  
2 S3  P6  
3 S3  12 S1  

4 
S3 

13 
PB  

S2  P1  
S1 

14 

PB  
5 S2-S1  P1  
6 S2-S1  P2  
7 S2  P3  

8 
S2  15 P2  
S1 

16 
P2  

9 
S2  P3  
S1  17 P3  

10 S2  18 P3  
11 S1  19 P4  
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PB  P5  
P1  20 P6  
P2  21 PB  
P3     

 
[Polsadors per planta:  

P6: 5 / P5: 5 / P4: 6 / P3: 9 / P2: 8 / P1: 7 / P0: 6 / S1: 9 / S2: 8 / S3: 6 / S4: 3] 
 
La central d’alarma es troba a la Sala de Control (Centre de Control, Alarma i Comunicació) de 
la Planta 0, on es troben els vigilants de seguretat (365 dies / 24 hores). 
 
 
 
2.1.3 INSTAL·LACIONS D’EXTINCIÓ D’INCENDIS. 
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1 
S4 3 - - 3 -  

11 

P4 5 - - 2 - 
S3 3 - - 1 -  P5 - 1 1 2 - 

2 S3 2 1 - 5   P6 1 1 - 2  

3 S3 1 2 3 - -  12 S1 2 - - 1  

4 

S3 2 - - - -  
13 

PB 7 1 - 5 - 
S2 2 1 1 2   P1 1 - - 3 - 

S1 2 - 1 2   

14 

PB 1 - - 1 - 

5 S2-S1 2 - - -   P1 1 - - 1 - 

6 S2-S1 - 3 2 1   P2 1 - - 1 - 

7 S2 1 - - 2   P3 1 - - 2 - 

8 
S2 3 - - 1 -  15 P2 - - - 1 - 

S1 - - - 2 -  
16 

P2 3 1 - 4 - 

9 
S2 4 - - 2   P3 2 - - 2 - 

S1 2 - - 1   17 P3 - - - - - 

10 S2 1 - - - -  18 P3 - - - 1 - 

11 

S1 4 1 - 3 -  
19 

P4 6 - - 4 - 
PB - 2 - 3 -  P5 1 1 - 3 - 

P1 - - - 4 -  20 P6 4 1 4 3 - 

P2 - - - 1 -  21 PB 1 1 1 - - 

P3 2 - 1 1 -         

 
 
Amb sistema de bombeig  Jockey extinció hidràulica. 
 
La central d’alarma es troba a la Sala de Control (Centre de Control, Alarma i Comunicació) de 
la Planta 0, on es troben els vigilants de seguretat (365 dies / 24 hores). 
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2.1.4 INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ / EXTRACCIÓ I DEPURACIÓ DE FUMS. 
 
Existeix extracció de fums a l’aparcament de la planta S3 (soterrani). 
 
D’altra banda hi ha 2 exutoris a la caixa escènica (sector teatre) que es controlen directament 
des de la sala de control. 
 
 
 
 
2.1.5 EQUIPAMENTS PER A LA LLUITA CONTRA SINISTRES. 
 
Existeixen càmeres de videovigilància en tots els accessos. 
 
Hi ha vigilant de seguretat / personal auxiliar que controla accessos i instal·lacions 24 hores / 
365 dies l’any. 
 
D’altra banda es disposa d’una ràdio al centre de control d’emergències per poder escoltar 
avisos en casos de risc extern d’emergència que impliqui actuacions per part dels usuaris de 
l’edifici (núvol tòxic, etc.). A la sala de control també disposen de dos llanternes. 
 
D’altra, d’acord amb les obligacions establertes a l’annex 3 del Decret 82/2010 (ara Decret 
30/2015), existeixen 2 desfibril·ladors ubicats a:  l’accés a l’edifici pel soterrani 2 (accés 
Carrer França Xica n. 17) i  a la planta zero al cantó sector teatres. 
 
 
 
2.1.6 SENYALITZACIÓ D’EMERGÈNCIES. 
 
Es disposa, a totes les plantes, de senyalització d’emergència dels elements de protecció 
contra incendi indicats i dels recorreguts d’evacuació, incloent-hi plànols “Vostè està aquí” 
(actualment s’està revisant i completant la senyalització d’emergència). 
 
Els recorreguts d’evacuació es troben il·luminats mitjançant il·luminació d’emergència amb 
lluminàries autònomes (també s’està revisant actualment el sistema d’il·luminació d’emergència 
per comprovar que totes les zones de pas disposen del nivell d’il·luminació necessari). 
 
 
 
2.1.7 SISTEMES INTERNS D’AVÍS. 
 
L’edifici disposa d’un sistema de comunicació d’alarma mitjançant megafonia que arriba a totes 
les zones ocupables de l’edifici. 
 
Existeixen telèfons d’ús ordinari a totes les plantes que poden ser utilitzats com a sistema intern 
d’avís. 
 
D’altra banda existeixen Walkie talkies per comunicar directament amb el personal de 
manteniment, vigilància, auxiliars i neteja. 
 
La centraleta es troba a la sala de control (ubicada darrere la recepció de la planta baixa). 
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2.2  MITJANS HUMANS DISPONIBLES 

 
Els Mitjans Humans disponibles constitueixen el conjunt de persones especialment 
organitzades per a la prevenció i actuació en cas d’emergència. Hi ha els següents equips a 
l’Institut del Teatre. 
 
Torn matí 
 

Mitjans humans Nº persones Observacions 
Cap d’emergència 1 Més 2 suplents 
Cap d’intervenció 1 Més 1 suplent 
Cap evacuació i confinament 1 Més 1 suplent 
Cap primers auxilis 1  
Centre de Control, Alarma i Comunicació 2 24 hores / 365 dies 
Equip intervenció 15  
Equip alarma, evacuació i confinament 24  
Equip primers auxilis 22  
Equip recolzament 3  
Vigilants - Auxiliars 4  
 
Torn tarda 
 

Mitjans humans Nº persones Observacions 
Cap d’emergència 1 Més 1 suplent 
Cap d’intervenció 1 Més 1 suplent 
Cap evacuació i confinament 1 Més 1 suplent 
Cap primers auxilis 1  
Centre de Control, Alarma i Comunicació 2 24 hores / 365 dies 
Equip intervenció 8  
Equip alarma, evacuació i confinament 13  
Equip primers auxilis 14  
Equip recolzament 2  
Vigilants 3  
 
Torn nit 
 

Mitjans humans Nº persones Observacions 
Centre Alarma i Comunicació 2 24 hores / 365 dies 
Vigilants 2  
 
Caps de setmana (amb espectacles teatrals) 
 

Mitjans humans Nº persones Observacions 
Centre Alarma i Comunicació 2 24 hores / 365 dies 
Equip intervenció 2-5  
Equip alarma, evacuació i confinament 2-5  
Equip primers auxilis 2-5  
Vigilants 2  
 
Caps de setmana (sense espectacles teatrals) 
 
Mitjans humans Nº persones Observacions 
Centre Alarma i Comunicació 2 24 hores / 365 dies 
Vigilants 2  
 
El detall dels mitjans humans disponibles s’indiquen al punt 3.3. d’aquest Pla d’autoprotecció 
 
 
 



 
Barcelona

47 / 141 Versió 1.31 │ 12/2018
 

2.3  MESURES CORRECTORES DE RISC I D’AUTOPROTECCIÓ 

 
Existeixen les següents mesures correctores de risc: 

- Permisos de treball per treballs en calent (soldadura, etc.). 
- Control d’ús de pirotècnia i foc en espectables 
- Instruccions de seguretat i descripció de consignes per tots els col·lectius: docents, 

estudiants, personal d’administració, visites, etc. 
Existeixen dos desfibril·ladors semiautomàtics d’acord amb les obligacions de l’annex 3 del 
Decret 30/2015. 

 
 
 
 

2.4  PLÀNOLS 

 
 
 
2.4.1 SECTORITZACIÓ. 
 Plànol SEC.01 Sectors d’incendi - Soterrani 4. 
 Plànol SEC.02 Sectors d’incendi - Soterrani 3. 
 Plànol SEC.03 Sectors d’incendi - Soterrani 4. 
 Plànol SEC.04 Sectors d’incendi - Soterrani 1. 
 Plànol SEC.05 Sectors d’incendi - Planta baixa. 
 Plànol SEC.06 Sectors d’incendi - Planta 1. 
 Plànol SEC.07 Sectors d’incendi - Planta 2. 
 Plànol SEC.08 Sectors d’incendi - Planta 3. 
 Plànol SEC.09 Sectors d’incendi - Planta 4. 
 Plànol SEC.10 Sectors d’incendi - Planta 5. 
 Plànol SEC.11 Sectors d’incendi - Planta 6. 
 
 
2.4.2 INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ, D’EXTINCIÓ D’INCENDIS I D’EXTRACCIÓ DE 
FUMS / 2.4.3 SENYALITZACIÓ D’EMERGÈNCIA 
 Plànol INC.01 Instal·lacions contra incendis - Soterrani 4. 
 Plànol INC.02 Instal·lacions contra incendis - Soterrani 3. 
 Plànol INC.03 Instal·lacions contra incendis - Soterrani 4. 
 Plànol INC.04 Instal·lacions contra incendis - Soterrani 1. 
 Plànol INC.05 Instal·lacions contra incendis - Planta baixa. 
 Plànol INC.06 Instal·lacions contra incendis - Planta 1. 
 Plànol INC.07 Instal·lacions contra incendis - Planta 2. 
 Plànol INC.08 Instal·lacions contra incendis - Planta 3. 
 Plànol INC.09 Instal·lacions contra incendis - Planta 4. 
 Plànol INC.10 Instal·lacions contra incendis - Planta 5. 
 Plànol INC.11 Instal·lacions contra incendis - Planta 6. 
 
 
2.4.4 VIES D’EVACUACIÓ. 
 Plànol EVA.01 Recorreguts d’evacuació - Soterrani 4. 
 Plànol EVA.02 Recorreguts d’evacuació - Soterrani 3. 
 Plànol EVA.03 Recorreguts d’evacuació - Soterrani 4. 
 Plànol EVA.04 Recorreguts d’evacuació - Soterrani 1. 
 Plànol EVA.05 Recorreguts d’evacuació - Planta baixa. 
 Plànol EVA.06 Recorreguts d’evacuació - Planta 1. 
 Plànol EVA.07 Recorreguts d’evacuació - Planta 2. 
 Plànol EVA.08 Recorreguts d’evacuació - Planta 3. 
 Plànol EVA.09 Recorreguts d’evacuació - Planta 4. 
 Plànol EVA.10 Recorreguts d’evacuació - Planta 5. 
 Plànol EVA.11 Recorreguts d’evacuació - Planta 6. 
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 Plànol Teatre Ovidi Montllor – Planta 1. 
 Plànol Teatre Estudi – Soterrani 1. 
 Plànol Teatre Estudi – Soterrani 2. 
 
 
 
2.4.5 ÀREES DE CONFINAMENT. 
 Plànol CON.01 Àrees confinament - Soterrani 4. 
 Plànol CON.01 Àrees confinament - Soterrani 3. 
 Plànol CON.01 Àrees confinament - Soterrani 2. 
 Plànol CON.01 Àrees confinament - Planta 0. 
 Plànol CON.01 Àrees confinament - Planta 1. 
 Plànol CON.01 Àrees confinament - Planta 2. 
 Plànol CON.01 Àrees confinament - Planta 3. 
 Plànol CON.01 Àrees confinament - Planta 4. 
 Plànol CON.01 Àrees confinament - Planta 5. 
 Plànol CON.01 Àrees confinament - Planta 6. 
 
 
Tots el plànols a l’annex 3.
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MANUAL D’ACTUACIÓ 
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3.1  OBJECTE 

 
L’objecte d’aquest document és establir el criteri d’actuació, la seqüència d’accions a realitzar i 
les responsabilitats dels equips d’emergència de manera que la seva actuació sigui operativa i 
eficaç en qualsevol situació d’emergència. 
 
D’altra banda, el Pla d’Autoprotecció pretén aconseguir l’efectivitat dels mitjans de prevenció i 
de proteccions existents, garantint la seguretat de les instal·lacions i de les persones mitjançant 
la intervenció immediata, el confinament o l’evacuació segons es consideri necessari. 
 
Els continguts permeten disposar d’unes instruccions clares i detallades per evitar 
improvisacions  en cas d’emergència, minimitzant el risc d’actuacions incorrectes i per tant 
situacions de perill per a tots els seus ocupants. 
 
Les instruccions inclouen consignes per totes les persones que poden trobar-se al centre 
(inclosos usuaris, visites i estudiants). 
 
El Manual està estructurat en diferents capítols que incorporen de forma ordenada una 
classificació general de les emergències en funció dels riscos (3.2), l’estructura organitzativa 
dins l’organització (3.3), etc. 
  
 
 

3.2  IDENTIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE LES EMERGÈNCIES 

 
 
3.2.1 EN FUNCIÓ DE LA GRAVETAT O NIVELL DE L’EMERGÈNCIA. 
 
D’acord amb allò establert a la «GUIA PER A LA REDACCIÓ DE PLANS D’AUTOPROTECCIÓ DE 
CENTRES EDUCATIUS» elaborada per la Direcció General de Protecció Civil (Departament 
d’Interior) de la Generalitat de Catalunya s’estableixen dos nivells bàsics de classificació 
d’emergències: 
  

 Conat / Alerta: qualsevol accident o incident localitzat i de petita extensió que pugui ser 
controlat de manera senzilla pel personal propi i els mitjans de protecció de cada 
planta. La característica fonamental del Conat/Alerta és que la seva resolució es fa 
amb els mitjans de protecció disponibles al lloc on es produeix. 

 
 Emergència: aquesta situació pot comportar des del confinament a una evacuació 

parcial o total d’un o diversos sectors o plantes, i precisa de la mobilització de tots els 
mitjans tècnics i humans propis previstos en el Pla d’Autoprotecció, així com l’ajuda de 
mitjans d’auxili externs. 

 
 
 
3.2.2 EN FUNCIÓ DEL TIPUS DE RISC. 
 
Les Emergències que poden ocórrer en el centre depenen dels Riscos Interns, Laborals i 
Externs identificats en el Document Nº1. Identificació de la Instal·lació. Inventari, Anàlisi i 
Avaluació del Risc (capítols 1.6.2, 1.6.3 i 1.6.4):  
 
RISCOS INTERNS 
RI1 Incendi  
RI2 Explosió  
RI3 Fuita de gas  
RI4 Bomba 
RI5 Avís de bomba (riscos antròpics) 
RI6 Agressions per part dels ocupants (riscos antròpics) 
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RI7 Patologies a l’estructura (risc intrínsec a l’edifici o instal·lació) 
RI8 Caiguda d’ascensor / muntacàrregues (risc general) 
RI9 Tall elèctric (risc general) 
RI10 Fuita d’aigua (risc general) 
 
RISCOS LABORALS 
RL11 Caigudes, traumatismes, etc. 
 
 
RISCOS EXTERNS 
Riscos tecnològics 
RE12 Risc químic en establiments industrials 
RE13 Risc Transport Mercaderies Perilloses  
RE14 Risc Radiològic 
 
Riscos naturals 
RE15 Risc inundacions 
RE16 Risc Incendis Forestals  
RE17 Risc nevades 
RE18 Risc sísmic 
 
A la taula següents s’identifiquen i classifiquen els diferents tipus d’emergència d’acord amb la 
gravetat i tipus de risc: 
 

RISCOS INTERNS    

RISCOS CONSIDERATS CODI CONAT / ALERTA EMERGÈNCIA 

Incendi  RI1 
Combustió localitzada 
(paperera, quadre elèctric...) 

Incendi a un sector d’incendi 
(biblioteca, magatzem, etc.) 

Explosió RI2 - Explosió  

Fuita de gas RI3 Petita fuita 
Gran fuita o fuita que no pot 
aturar-se 

Bomba RI4 - Verificació presència bomba 

Avís de bomba  RI5 - Avís de presència de bomba  

Agressions per part dels 
ocupants  

RI6 Agressions verbals Agressions físiques 

Patologies a l’estructura  RI7 
Caiguda de parts de 
l’estructura 

Víctimes o afectació sobre 
l‘estabilitat de l’estructura 

Caiguda d’ascensor / 
muntacàrregues  

RI8 
Caiguda d’ascensor / 
muntacàrregues 

Víctimes 

Tall elèctric  RI9 Tall elèctric limitat en el temps Tall elèctric de llarga duració 

Fuita d’aigua  RI10 Detecció fuita 
Un Sector complet o més d’un 
afectat 

 
RISCOS LABORALS     

RISCOS CONSIDERATS CODI CONAT / ALERTA EMERGÈNCIA 

Caigudes, traumatismes, 
cremades... 

RL11 Víctimes greus 

No existeix possibilitat 
d’emergència general excepte si 
produeix altres riscos (exemple: 
incendi). 
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RISCOS EXTERNS    

Riscos tecnològics CODI CONAT / ALERTA EMERGÈNCIA 

Risc químic en 
establiments industrials 

RE12 Avís risc químic (fuita) 
Informació actuacions serveis 
externs 

Risc Transport 
Mercaderies perilloses  

RE13 Avís risc químic (accident) 
Informació actuacions serveis 
externs 

Risc Radiològic RE14 Avís risc radiològic 
Informació actuacions serveis 
externs 

Riscos naturals CODI CONAT / ALERTA EMERGÈNCIA 

Risc inundacions RE15 Avís de risc d’inundació 
Inundació de planta baixa i 
soterranis 

Risc Incendis Forestals  RE16 Avís d’incendi forestal 
Informació actuacions protecció 
civil 

Risc nevades RE17 Avís de nevades 
Informació actuacions protecció 
civil 

Risc sísmic RE18 Avís de risc sísmic Moviment sísmic 

 
 
 
3.2.3 EN FUNCIÓ DE L’OCUPACIÓ I ELS MITJANS HUMANS. 
 
Amb caràcter general (però amb ocupació variable) es donen les següents diferències 
d’ocupació: 

 Màxima ocupació i disposició de tots els mitjans humans: 9:00 – 15:00 hores. 
 Ocupació variable: 15:00 - 21:30 hores. 
 Ocupació nul·la o molt baixa: dissabtes, diumenges i festius (pot haver-hi grups que 

han llogat espais concrets de l’Institut del Teatre, per exemple aules). 
 
A la taula següent es relacionen els trams horaris i calendari d’ocupació del centre, i la 
disponibilitat de persones dels equips d’emergència en cadascun d’aquests trams temporals. 
 

QUADRE DE 
PRESÈNCIA 

Laborables Festius  

08:00-15:00 15:00-21:00 amb espectacle sense espectacle i nits 
(21:00-08:00) 

Cap emergència 1 1 1 1 
Cap intervenció 1 1 1 1 
Centre Control 2 2 2 2 
Vigilants (auxiliars) 4 4 4 - 
Equip primera 
intervenció 19 12 

Personal espectacle 
(2) - 

Equip segona 
intervenció 

4 1 1 - 

Equip alarma i 
evacuació 

21 14 
Personal espectacle 

(2) 
- 

Equip primers auxilis 12 2 
Personal espectacle 

(2) - 

Equip recolzament 2 2 -  
Personal actuant 66 39 15 4 
Personal no actuant 599 417 333 - 
Totals ocupants 665 456 348 2 
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3.3  EQUIPS D’EMERGÈNCIA 

 
Els equips d'Emergència constitueixen el conjunt de persones especialment entrenades i 
organitzades per a la prevenció i actuació en cas de sinistres dintre del centre. 
 
A més dels membres actuants existeix, també, un consell assessor (Comitè Autoprotecció 
format per tos el Directors d’escola i Responsables de Serveis i Unitats), un responsable de 
recepció de l’ajuda externa (treballador de l’empresa de control d’accessos) i està previst 
disposar d’un Equip de Segona Intervenció. 
 
Cadascun dels equips d’emergència que figuren a l’organigrama precedent es descriuen amb 
detall als apartats següents, on s’indiquen els seus responsables i membres, així com les 
funcions i responsabilitats de cadascú. 
 
 
3.3.1 RESPONSABLE DEL CENTRE DE CONTROL, ALARMA I COMUNICACIONS (CCAC). 
 
És el lloc en el que es centralitza la informació i la presa de decisions davant una emergència.  
 
En el Centre de Control, Alarma i Comunicacions (CCAC) estan centralitzats tots els mitjans de 
comunicació interior i exterior: circuits de televisió, control d’entrades i sortides, control de 
centrals d’alarma, plànols i la informació necessària durant l’emergència. És el lloc on es 
gestionaran les emergències, centralitzant i coordinant totes les accions de notificació d’alerta, 
activació d’alarmes parcials i generals, intervenció, evacuació i/o confinament i comunicació 
interna i externa del centre educatiu. 
 
Ubicació  
Sala de Control ubicada en despatx independent darrere de la Recepció de l’Institut del Teatre 
(accés principal a l’edifici per Plaça Margarida Xirgu). 
 
Horari  
Al CCAC es troba sempre present un responsable (24 hores - 365 dies) de l’empresa de 
vigilància format i informat sobre quines han de ser les seves actuacions en cas d’emergència. 
 
Funcions   

 Conèixer el PAU i controlar que té a l’abast tot els mitjans tècnics que s’especifiquen. 
 Rebre informació de la situació d’emergència. 
 Rebre els avisos d’emergència d’acord amb els mitjans disponibles i previstos existents 

en el centre. 
 Assegurar la realització dels avisos d’ajuda externa en cas d’emergència exterior: 112, 

080 i CECAT. 
 Organitzar el pla de comunicacions internes per avisar al Cap d’emergència, Cap 

d’intervenció i als Equips d’Emergència. 
 Facilitar la informació / comunicació a tots els integrants afectats per la situació dels 

diferents Equips d’Emergència. 
 Activar les alarmes i donar els avisos generals en cas d’evacuació o confinament. 
 Informar de la situació d’emergència a altres entitats que poden veure’s afectades. 
 

Dotació disponible   
 Còpia actualitzada del PAU 
 Telèfon exclusiu per rebre / realitzar avisos d’emergència. 
 Mitjans de recepció d’avisos (telèfon i walkie talkies) i comunicació (megafonia). 
 Directori telefònic intern i extern. 
 Formularis d’avís. 
 Clau mestra  
 Aparell de ràdio i dos llanternes amb piles. 
 Centraleta amb control sobre portes, ascensors, exutoris, etc. 
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3.3.2 CAP D’EMERGÈNCIA. 
 
Màxim responsable de les accions a realitzar en cas d’emergència. 
 
 

 

 
 

 

 
 
És el cap superior de l’emergència: actuarà des de la Sala de Control donant les ordres 
pertinents sobre les actuacions que calgui realitzar.  
 
Valorarà l’emergència i decidirà, segons les informacions facilitades per al cap d’intervenció i 
resta de comunicacions, les actuacions a realitzar (per exemple determina la necessitat 
d’evacuar l’edifici). 

 

Funcions   

 Conèixer el PAU.  

 Portar el telèfon mòbil actiu permanentment. 

 Ser la persona responsable de mantenir actualitzat i visible el directori de telèfons. 

 Ser la persona responsable de que es tingui a disposició el Pla d’autoprotecció. 

 

Funcions en situació d’emergència   

- Determinar avisos a equips d’intervenció exterior (bombers...) garantint que es facin els 
següents avisos a l’ajuda externa: 112, 080 i CECAT. 

- Informar de la fi de la incidència o emergència al 112, 080 i CECAT. 

- Acudir o contactar amb el CCAC (Centre de Control, Alarma i Comunicacions) quan 
rebi l’avís d’emergència. 

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

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

- Donar les instruccions de comunicació i d’actuació pertinents, ja sigui a través del 
CCAC o directament als equips d’emergència. 

- Coordinar totes les actuacions dels diferents equips d’emergència. 

- Coordinar les operacions de control, supressió de l’emergència i d’informació. 

- Coordinar-se amb els serveis / operatius d’ajuda externa i cedir-los el comandament de 
l’emergència una vegada arribin a la instal·lació. 

- Decidir i donar ordre de canvi de nivell d’emergència. 

- Decidir i donar l’ordre d’evacuació, si és que es considera pertinent. Indicar si 
l’evacuació és parcial o general. 

- Decidir i donar l’ordre de confinament, si és que es considera pertinent. Indicar el lloc o 
llocs de confinament segons el nombre de persones en risc. 

- Quan es donen les circumstàncies necessàries, notificar el final de l’emergència i 
desactivar el pla. 

- Informar al CECAT de l’emergència amb el contingut establert a Decret 30/2015 
(descripció emergència, causes, etc.). 
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3.3.3 EQUIP D’INTERVENCIÓ. 
 
La seva missió és anar al lloc on s’ha produït l’emergència i intervenir / evacuar segons sigui 
necessari. 
 
 
3.3.3.1 CAP D’INTERVENCIÓ. 
 
Persona responsable que ha d’assumir la direcció i coordinació dels equips d’intervenció en el 
lloc de l’emergència, informant i coordinant-se amb el Cap d’emergència. 
 

 

  

 

Funcions   

 Conèixer el PAU.  

 Portar el telèfon mòbil actiu permanentment. 

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

 

Funcions en situació d’emergència: 

- Quan rebi l’avís d’emergència del CCAC informar-se de la magnitud i les 
característiques de la situació d’emergència. 

- Personar-se al lloc de l’emergència per a fer una primera avaluació de la situació. 

- Mantenir-se en contacte amb el cap d’emergència. 

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

- Coordinar les maniobres de l’equip de recolzament. 

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

- Establir zones de seguretat. 

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

- Un cop finalitzada l’emergència, col·laborar amb les activitats post-emergència. 
 
 
3.3.3.2 ACTUANTS / MEMBRES DE L’EQUIP 
 
Equip Primera Intervenció: 
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Equip Segona Intervenció: 
 

   

   

 
Algunes d’aquestes persones no estan formades adequadament. Cal reciclatge o formació 
inicial per alguns dels membres de primera i segona intervenció (previst realitzar-la dins del Pla 
de Formació de l’IT per 2017). 
 
 
3.3.3.2.1 EQUIP DE PRIMERA INTERVENCIÓ. 

Els Equips de Primera Intervenció (EPIs) estaran formats, sempre que sigui possible, per 
membres del personal del centre amb presència permanent i fàcil localització, ja que el seu 
coneixement de l’edifici i la seva feina a dins del mateix els permet realitzar la primera actuació 
davant d’un sinistre, realitzant la comprovació inicial de l’abast i la magnitud del succés i 
efectuant les primeres alertes i comunicacions 
 
 

Funcions   

 Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans d’actuació de l’àrea assignada. 

 Verificar que les condicions per intervenció / evacuació - confinament són correctes 
(extintors, passadissos... sense obstruccions per material emmagatzemat, etc). 

 

Funcions en situació d’emergència   

En cas de detectar-la: 

- Rescatar les persones en perill immediat. 

- Avisar ràpidament al CCAC. 

- Evitar la propagació del perill per l’edifici mitjançant el tancament de les elements de 
confinament. 

- Si la gravetat de l’incident és menor, intentar eliminar el perill amb els mitjans 
disponibles a tal efecte. 

 

En ser informats pel CCAC de l’activació del PAU: 

- Equipar-se degudament amb els Equips de Protecció Personal adients. 

- Rebre informació i seguir les instruccions del cap d’intervenció. 

- Coordinar-se amb els altres equips d’intervenció i emergència d’acord amb les 
instruccions del cap d’intervenció. 

- Acudir al lloc on s’ha produït l’emergència. 

- Realitzar la primera intervenció davant de l’emergència. 

- En cas d’evacuació i/o confinament, donar suport a l’equip d’evacuació i confinament 
segons les indicacions del Cap d’Emergència. 

- En cas de perill, o si així o indica el Cap de l’emergència, abandonar la zona. 

- Col·laborar, si es requereix, amb els equips exteriors d’ajuda (sota la seva demanda o 
les ordres del Cap d’intervenció. 
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3.3.3.2.2 EQUIP DE SEGONA INTERVENCIÓ. 

L’Equip de Segona Intervenció (ESI) és un equip d’intervenció de nivell avançat amb una 
formació específica referida a la identificació dels riscos concrets inherents a l’activitat i 
característiques del centre, a la identificació i ús dels mitjans específics de protecció davant 
d’aquests riscos i als procediments d’actuació en cas d’emergència, complementant la de l'EPI.  

 

Funcions   

 Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans d’actuació de l’àrea assignada. 

 Verificar que les condicions per intervenció / evacuació - confinament són correctes 
(extintors, passadissos... sense obstruccions per material emmagatzemat, etc). 

 

Funcions en situació d’emergència   

- Equipar-se degudament amb els Equips de Protecció Personal adients. 

- Rebre informació i seguir les instruccions del cap d’intervenció. 

- Coordinar-se amb els altres equips d’intervenció i emergència d’acord amb les 
instruccions del cap d’intervenció. 

- Acudir al lloc on s’ha produït l’emergència. 

- Realitzar la intervenció de nivell avançat complementant l’actuació de l’EPI,. 

- En cas d’evacuació i/o confinament, donar suport a l’equip d’evacuació i confinament 
segons les indicacions del Cap d’Emergència. 

- En cas de perill, o si així o indica el Cap de l’emergència, abandonar la zona. 

- Col·laborar, si es requereix, amb els equips exteriors d’ajuda (sota la seva demanda o 
les ordres del Cap d’intervenció. 

 
 

 

3.3.3.2.3  EQUIP DE RECOLZAMENT. 

Equip amb funcions de suport a les actuacions realitzades pels equips d’intervenció [Personal 
de Manteniment]. 

 

Funcions   

 D’acord amb la informació rebuda pel Cap d’emergència / Cap d’intervenció: tancar 
clau de pas de gas, aigua, etc. 

 
 
 
 
 
3.3.4 EQUIP D’EVACUACIÓ I CONFINAMENT (EEC). 
 
Hi ha persones que formen part de l’Equip d’Evacuació i Confinament a cada planta del centre.  
 
Els Equips d’Evacuació i Confinament estaran informats i preparats per coordinar i facilitar en 
cas d’emergència el confinament o l’evacuació de tots els usuaris. 
 
D’altra banda cada docent és responsable d’evacuar / confinar als estudiants als seu càrrec 
(així com és responsabilitat de les persones que realitzen visites, guiar l’evacuació de grups 
externs). 
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3.3.4.1  CAP D’EVACUACIÓ I CONFINAMENT 
 
La seva missió és assumir la direcció i coordinació dels equips d’evacuació i confinament. 
 

 

 

 
 
3.3.4.2 ACTUANTS / MEMBRES DE L’EQUIP 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

3.3.4.3 FUNCIONS 

 

Funcions   

 Conèixer els riscos específics i l’actuació al centre educatiu o de la zona assignada. 

 Verificar que les condicions per intervenció / evacuació-confinament són correctes 
(extintors, passadissos... sense obstruccions per material emmagatzemat, etc). 

 Conèixer els recorreguts d’evacuació, les zones de confinament i les sortides 
d’emergència del centre o sector sota la seva responsabilitat. 

 

Funcions en situació d’emergència   

 Fer una primera avaluació de les condicions per l’evacuació i el confinament. 

 Establir les zones de seguretat. 

 Coordinar les accions d’evacuació i/o confinament que porten a terme l’equip 
d’evacuació i confinament, d’acord amb la informació facilitada per aquest. 

 Comprovar que portes i finestres dels passadissos estan tancades i que no hi ha ningú 
a les aules, estàncies i/o als serveis.  

 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 d’Evacuació i 
Confinament (al Cap d’Emergència en el seu defecte) i comunicar les possibles 
incidències (absència d’algun alumne, dificultats per l’evacuació o confinament, etc.). 
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D’altra banda cada docent és responsable de l’evacuació - confinament dels estudiants al seu 
càrrec en el moment de l’emergència. 

 

Funcions  en evacuació 

 Comunicar les instruccions d’evacuació als alumnes. 

 Esperar les ordres i indicacions del Cap d’Evacuació i Confinament o Cap 
d’Emergència. 

 Organitzar la sortida de l’aula dels alumnes sota la seva responsabilitat, de forma 
ordenada. 

 Sortir l’últim de l’aula, comprovar que no queda ningú i que les finestres i portes estan 
tancades. 

 Conduir a l’alumnat a la sortida d’evacuació segons els itineraris establerts i la ubicació 
del punt de reunió. 

 Un cop fora del centre conduir a les persones evacuades al punt de reunió. 

 Fer el recompte de persones per si falta algú. 

 Informar al responsable de planta de l’Equip d’evacuació i confinament de la finalització 
de l’evacuació i de si hi hagut alguna incidència. 

 Tranquil·litzar als alumnes i mantenir la calma 

 

 

Funcions en confinament 

 Comunicar les instruccions de confinament als alumnes. 

 Esperar les ordres i indicacions del Cap d’Evacuació i Confinament o Cap 
d’Emergència. 

 En cas de trobar-se en una zona definida com de confinament (aules, despatxos, 
passadissos, etc.): tancar portes i finestres i romandre fins que s’indiqui el final de 
l’emergència.  

 En cas de que la zona de confinament sigui altre, organitzar la sortida de forma 
ordenada: conduir a l’alumnat a la zona de confinament indicada. 

 Mantenir als alumnes confinats controlant que estiguin tancades les portes, finestres i 
sistemes d’intercanvi d’aire amb l’exterior. 

 Tranquil·litzar als alumnes i mantenir la calma. 

 Informar a l’Equip d’evacuació i confinament de que estan tots el ocupants confinats i/o 
de si hi ha alguna incidència. 

 
 
 
3.3.5 EQUIP DE PRIMERS AUXILIS. 
 
L’Equip de Primers Auxilis és un equip especialment preparat per coordinar i facilitar en cas 
d’emergència la prestació dels primers auxilis a les persones que puguin estar afectades per la 
mateixa. 
 
3.3.5.1  CAP DE PRIMERS AUXILIS 
 
La seva missió és assumir la direcció i coordinació dels equips de primers auxilis. 
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3.3.5.2 ACTUANTS / MEMBRES DE L’EQUIP 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

3.3.5.3 FUNCIONS 

- Dirigir-se al lloc de l’emergència si així se li comunica. 

- Protegir / apartar al ferit del perill. 

- Informar de la situació de l’afectat per tal de requerir ajuda externa en cas necessari. 

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

- Col·laborar amb el personal d’ambulància quan arribi. 
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3.4  ACCIONS A REALITZAR (PER A CADA RISC) 

 
Es descriuen amb detall tots els protocols d’actuació previstos al PAU del centre per fer front a 
qualsevol emergència que es pugui donar. Per estructurar aquesta resposta es segueix la 
seqüència d’esdeveniments que impliquen una emergència. Aquests esdeveniments seran: 
 

- Detecció i alerta. 
- Comunicacions i alarma. 
- Intervenció. 
- Evacuació. 
- Confinament. 
- Recepció de les ajudes externes. 
- Actuacions després de l’emergència. 

 
 
 
3.4.1 DETECCIÓ I ALERTA. 
 
Es poden realitzar amb els següents mitjans: 
 

- Incendis: Detecció automàtica mitjançant detectors d’incendis i càmeres de 
videovigilància. 

- Avís bomba: Trucades telefòniques d’avís. 
- Resta de riscos interns (inclosos incendis i detecció objectes sospitosos - bomba): 

Detecció a través de persones: empleats, usuaris, vigilants, alumnes, etc. En aquest 
cas l’alerta es realitza mitjançant telèfon (trucant al CCAC) o pitjant polsadors d’alarma. 

- Riscos externs: Avisos d’imminent afectació per part de Centres de control extern, 
activitats veïnes o d’altres (Mossos d’esquadra, avisos Servei Meteorològic de 
Catalunya, etc). 

 
Totes les alertes es centralitzen al Centre de Control, Alarma i Comunicacions (CCAC). 
 
 
 
3.4.2 COMUNICACIONS I ALARMA. 
 
3.4.2.1 Identificació de la persona que fa els avisos 
 
El Responsable del CCAC realitzarà els diferents avisos (externs i interns: telèfon / megafonia / 
walkie talkies) d’acord amb les instruccions rebudes per part del Cap d’emergència. 
 
 
3.4.2.2 Avisos a realitzar 
 
La detecció i notificació d’una possible emergència activarà l’alarma en els seus diferents 
nivells d’emergència. Diferenciem: 
 
Alarma restringida en cas de Conat (segons la classificació de l’apartat anterior 3.2.) que 
implica: 

- Verificació de l’emergència (quan calgui: per exemple detecció automàtica d’incendi). 
- Comunicació al Cap d’emergència i al Cap d’intervenció. 
- Notificació preventiva de l’alerta al telèfon d’emergències 112.  

 
Alarma general (en cas d’emergència que pot comportar la mobilització de tots els mitjans 
humans i l’evacuació – confinament parcial o total dels ocupants). El pas d’un nivell a altre ho 
determinarà el Cap d’Emergència en coordinació amb el Cap d’intervenció. Implica: 

- Notificació de l’emergència sol·licitant mitjans externs al número de telèfon 112. 
- Notificació de l’emergència al número de telèfon 080. 
- Notificació de l’emergència a CECAT (93.551.72.85). 
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- Notificació de l’emergència al CRA municipal (93.312.63.71). 
- Activació dels diferents protocols  d’acord amb el tipus d’emergència. Per cada tipus de 

risc s’estableixen unes necessitats de comunicació: 
o Necessitat d’intervenció (per exemple incendi): Comunicació a Equips de 

primera intervenció mitjançant Megafonia o telèfon. 
o Ferits: Comunicació a Equips de primers auxilis mitjançant Megafonia o telèfon. 
o Evacuació/Confinament: Comunicació a Equips d’evacuació i confinament 

mitjançant Megafonia. 
o Altres actuacions (per exemple inundacions): Comunicació a Equip de 

Recolzament mitjançat Walkie Talkie 
 
Els mitjans a utilitzar i els avisos a realitzar estan en funció de les ordres rebudes per part del 
Cap d’emergència segons estableixen les fitxes d’actuació. 
 
 
3.4.3 INTERVENCIÓ. 
 
Els equips actuants davant una situació d’emergència (d’acord amb el procediments d’actuació 
previstos a les diferents fitxes) iniciaran les tasques directes sobre el terreny per al control i 
resolució de l’emergència.  
 
Encara que les actuacions depenen del tipus de risc, els equips actuants portaran a terme en 
un primer moment les següents accions: 

- Assegurar la zona de l’emergència i controlar els accessos i sortides. 
- Actuar directament sobre el motiu de l’emergència (utilització d’extintors pel foc, 

tamponament de fuites, etc.). 
- Rescatar allunyar i atendre a les persones afectades. 
- Prevenir l’empitjorament de la situació (evacuació del centre, confinament dels 

ocupants, tall de subministraments energètics, supervisió d’instal·lacions o d’equips 
amb risc, bloqueig d’ascensors, etc.). 

- Mantenir informats als responsables de l’emergència i al CCAC de la situació existent. 
 
Aquestes actuacions consisteixen en un llistat d’instruccions específiques per a cadascú dels 
òrgans actuants (CCAC, Cap d’Intervenció, EPIs, ESIs, Equips d’Evacuació i Confinament i 
Equips de primeres auxilis), detallant totes les accions que conformaran el procés de control 
d’una situació d’emergència des del seu origen i detecció fins a la seva neutralització: Fitxes 
d’actuació.  
 
Les intervencions per cada tipus de risc estan establertes a les Fitxes d’actuació (un resum en 
què es poden observar les diferents actuacions i la seva interacció queda reflectit a les taules 
del final d’aquest capítol). 
 
 
 
3.4.4 EVACUACIÓ. 
 
L’evacuació es portarà a terme, des de cada punt del centre, pels recorreguts prèviament 
establerts i assenyalats en els plànols d’evacuació, seguint la senyalització instal·lada en el 
centre i d’acord amb les indicacions dels membres de l’equip d’evacuació i confinament que 
estigui previst. La decisió d’evacuar el centre o sector la prendrà el Cap d’emergència. Aquest 
tipus d’actuació està associada habitualment a un risc intern (incendi, avís de bomba, etc.). 
 
 
 
3.4.5 CONFINAMENT. 
 
Aquesta és una acció de protecció que consisteix a tancar-se en un espai segur durant el 
temps que dura la situació d’emergència. Aquesta acció, quan es dóna l’ordre, l’han de portar a 
terme tots els ocupants del sector afectat o tots els ocupants del centre. 
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La idea del confinament és la de refugiar-se en un lloc tancat, que a efectes de la possible 
emergència es considera segur, a fi d’aïllar-se el màxim possible de la zona exterior a aquest 
lloc tancat, per evitar els efectes nocius de la situació d’emergència. 
 
Existeixen diferents tipus d’emergència que poden requerir d’una acció de confinament. Per 
exemple: 

 Presència de fums, núvol tòxic per accident en una indústria química propera, etc. 
(confinament total). 

 Incendi en una part de l’edifici (confinament parcial si no hi ha passadissos i sortides 
d’emergència segures). 

També cal tenir present que les autoritats poden ordenar el confinament en els casos que el 
considerin adient. Així mateix, les accions de confinament a l’activitat o centre es portaran a 
terme sempre i quan les autoritats no ordenin alguna altra acció, com per exemple l’evacuació.  
 
El confinament implica tancar obertures (finestres i portes) i aturar el sistema de climatització. 
 
 
 
3.4.6 PRESTACIÓ DE LES PRIMERES AJUDES. 
 
En cas d’existir persones que precisen de primeres ajudes sanitàries és comunicarà per telèfon 
al Cap de l’equip de primers auxilis (metge) perquè pugui assistir a la persona afectada i decidir 
si cal demanar l’assistència de serveis externs (quan sigui evident la necessitat de rebre suport 
extern es realitzaran les trucades sense cap pas previ ni demanar autorització – principi de 
precaució).  
En cas de no poder localitzar al Cap de l’equip de primers auxilis, el CCAC es posarà en 
contacte telefònicament amb les persones que formen part de l’equip de primers auxilis (trucant 
a les persones que es trobin a la mateixa planta). 
En cas necessari es portarà a la persona afectada al local de primers auxilis. 
En cas de demanar ajuda externa (ambulància), el CCAC comunicarà per Walkie Talkie als 
auxiliars de vigilància on es troba el ferit perquè aquests vagin als punts de recepció definits al 
pla i puguin orientar als serveis externs. 
 
 
 
3.4.7 RECEPCIÓ DE LES PRIMERES AJUDES EXTERNES. 
 
En aquells casos en què s’hagi demanat la intervenció de recursos externs es procedirà de la 
següent forma per assegurar d’adequada recepció de les ajudes externes: 

- Garantir les vies d’accés al centre pels serveis d’assistència externs alliberant la pilona 
extraïble existent a l’accés principal. 

-  Dues persones de l’empresa auxiliar seran els responsables de la recepció de les 
ajudes externes esperaran a aquestes a la zona exterior (planta baixa i planta soterrani 
2 d’acord amb el plànol de l’annex 3 REC.01 i REC.02) amb clau mestre, PAU 
actualitzat i walkie talkie per contactar amb el Cap d’emergència.  Tan aviat com 
arribin els mitjans externs, es posaran en contacte amb el Centre de Control, alarma i 
Comunicació perquè aquest informi al Cap d’Emergència de l’arribada. El Cap 
d’Emergència recepcionarà als mitjans externs cedint la Direcció de l’emergència i 
informant de la situació. 

 
 
 
 
A continuació es desenvolupen, per a cada risc, les accions a realitzar per cada Equip / 
Responsable: FITXES RESUM D’ACTUACIÓ PER CADA RISC (el detall de les actuacions apareix 
a les Fitxes del punt 3.5) 
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FITXA RESUM EN CAS D’INCENDI 
 
 CONAT / ALERTA EMERGÈNCIA 

Centre de Control, 
Alarma i 
Comunicacions  
(CCAC) 

Notificar-ho al Cap d’Emergència 
Notificar-ho al Cap d’Intervenció 

Mantenir línia de comunicació oberta / lliure 
Trucar al 112 notificant alarma Trucar al 112 notificant emergència 

 Trucar al CECAT 
Verificar avís d’incendi  

Enviar notificacions als EPI i ESI 
Enviar notificacions a tots els Equips 

Actuants 
 Comunicar missatges de megafonia 

 
Desbloquejar portes que funcionen 

amb targetes 

 
Enviar ascensors a planta baixa i 

bloquejar funcionament 
 Obrir exutoris 

 
Desbloquejar portes de sectorització 

amb retenidor  

Cap d’emergència 

Avaluar la situació d’emergència 
Activar nivell d’alarma restringida Activar nivell d’alarma general 

Ordenar l’activació dels Equips d’Intervenció 
Ordenar l’evacuació / 
confinament parcial 

Ordenar l’evacuació parcial o total 

Cap d’intervenció 

Intervenir directament sobre la font de risc 
Informar al Cap d’Emergència de la situació real en el lloc de 

l’emergència 
Determinar actuacions dels Equips d’actuació sobre l’emergència 

Equips de primera 
intervenció (EPI) 

Protegir, allunyar i atendre a les persones afectades 
Extingir el conat d’incendi  

Tancar portes per evitar propagació 
Assegurar la zona d’emergència i controlar els accessos i sortides 

Informar al CCAC de l’evolució del incendi 
 Evacuar 
 Col·laborar en l’evacuació 

Equips de segona 
intervenció (ESI) 

Acudir al lloc d’incendi 
Col·laborar amb els EPI en l’extinció del foc 

Equips 
d’evacuació i 
confinament (EEC) 

 
Coordinar evacuació del centre cap 

al punt de trobada. 

 
Conduir als usuaris pels itineraris 

d’evacuació existents 
 Tancar les portes de sectorització 

 
Fer revisió final de la zona evacuada 

per garantir que no queda ningú 

 
Realitzar recompte de persones al 

punt de trobada 

 
Informar al Cap d’emergència del 

resultat de l’evacuació 

Equips de primers 
auxilis (EPA) 

Protegir als afectats del perill allunyant-los del foc 
Atendre als ferits  

 
Informar a les ajudes externes de 

l’estat dels ferits 

Equips de 
recolzament (ER) 

 
Aturar sistema de ventilació i 

climatització 

 
Procedir al tall de subministrament 

elèctric / gas 
 Rebre a les ajudes externes 
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FITXA RESUM EN CAS D’AVÍS DE BOMBA / BOMBA 
 

 CONAT / ALERTA EMERGÈNCIA 

Centre de Control, 
Alarma i 
Comunicacions  
(CCAC) 

Notificar-ho al Cap d’Emergència 

Notificar-ho al Cap d’Intervenció 

Mantenir línia de comunicació oberta / lliure 

Trucar al 112 notificant emergència 

Trucar al CECAT 

 
Comunicar missatge d’evacuació per 

megafonia 

 
Desbloquejar portes que funcionen 

amb targetes 

 
Enviar ascensors a planta baixa i 

bloquejar funcionament 

 
Desbloquejar portes de sectorització 

amb retenidor  

Cap d’emergència 

Avaluar la situació d’emergència 

Activar nivell d’alarma general 

Ordenar l’activació dels Equips d’Intervenció 

Ordenar l’evacuació total 

Cap d’intervenció Col·laborar amb el Cap d’Emergència 

Equips de primera 
intervenció (EPI) 

Tancar portes de sectorització 

Controlar els accessos i sortides 

 Col·laborar en l’evacuació 

Equips de segona 
intervenció (ESI) 

 Col·laborar en l’evacuació 

Equips 
d’evacuació i 
confinament (EEC) 

 
Coordinar evacuació del centre cap 

al punt de trobada. 

 
Conduir als usuaris per l’itinerari 

d’evacuació existent 

 Tancar les portes de sectorització 

 
Fer revisió final de la zona evacuada 

per garantir que no queda ningú 

 
Realitzar recompte de persones al 

punt de trobada 

 
Informar al Cap d’emergència del 

resultat de l’evacuació 

Equips de primers 
auxilis (EPA) 

 Atendre als ferits  

 
Informar a les ajudes externes de 

l’estat dels ferits 

Equips de 
recolzament (ER) 

 
Procedir al tall de subministrament 

gas 

 Rebre a les ajudes externes 

 
 
 
 
 
 



 
Barcelona

66 / 141 Versió 1.31 │ 12/2018
 

FITXA RESUM EN CAS D’EXPLOSIÓ / FUITA DE GAS 
 
 CONAT / ALERTA EMERGÈNCIA 

Centre de Control, 
Alarma i 
Comunicacions  
(CCAC) 

Notificar-ho al Cap d’Emergència 

Notificar-ho al Cap d’Intervenció 

Mantenir línia de comunicació oberta / lliure 

Trucar al 112 notificant emergència 

Trucar al CECAT 

Enviar notificacions a tots els Equips Actuants 

Cap d’emergència 

Avaluar la situació d’emergència 

Activar nivell d’alarma restringida Activar nivell d’alarma general 

Ordenar l’activació dels Equips d’Intervenció 

Cap d’intervenció 

Intervenir directament sobre la font de risc 

Informar al Cap d’Emergència de la situació real en el lloc de 
l’emergència 

Determinar actuacions dels Equips d’actuació sobre l’emergència 

Equips de primera 
intervenció (EPI) 

Rescatar, allunyar i atendre a les persones afectades 

Tancar portes per evitar propagació 

Assegurar la zona d’emergència i controlar els accessos i sortides 

Informar al CCAC de l’evolució del incendi 

 Evacuar 

 Col·laborar en l’evacuació 

Equips de segona 
intervenció (ESI) 

Acudir al lloc de l’explosió / fuita 

Actuar sobre la font (limitació 
pressions,tamponament fuita, 

etc.) 
 

Col·laborar amb els EPI  

Equips 
d’evacuació i 
confinament (EEC) 

 
Coordinar evacuació del centre cap 

al punt de trobada. 

 
Conduir als usuaris per l’itinerari 

d’evacuació existent 

 Tancar les portes de sectorització 

 
Fer revisió final de la zona evacuada 

per garantir que no queda ningú 

 
Realitzar recompte de persones al 

punt de trobada 

 
Informar al Cap d’emergència del 

resultat de l’evacuació 

Equips de primers 
auxilis (EPA) 

Protegir als afectats del perill allunyant-los  

Atendre als ferits  

 
Informar a les ajudes externes de 

l’estat dels ferits 

Equips de 
recolzament (ER) 

 
Procedir al tall de subministrament 

elèctric / gas 

 Rebre a les ajudes externes 
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FITXA RESUM EN CAS D’AGRESSIONS D’OCUPANTS 
 

 CONAT / ALERTA EMERGÈNCIA 

Centre de Control, 
Alarma i 
Comunicacions  
(CCAC) 

Notificar-ho al Cap d’Emergència 

Notificar-ho al Cap d’Intervenció 

Mantenir línia de comunicació oberta / lliure 

Trucar al 112 notificant alarma Trucar al 112 notificant emergència 

 Trucar al CECAT 

Enviar notificacions a personal Vigilància 

Bloquejar portes d’accés 

Cap d’emergència 

Avaluar la situació d’emergència 

Activar nivell d’alarma restringida Activar nivell d’alarma general 

Ordenar l’activació dels Equips d’Intervenció 

Cap d’intervenció 
Informar al Cap d’Emergència de la situació real en el lloc de 

l’emergència 

Equips de primera 
intervenció (EPI) 

Controlar accessos i sortides 

Equips de segona 
intervenció (ESI) 

Sense funcions 

Equips 
d’evacuació i 
confinament (EEC) 

Protegir als usuaris del perill allunyant-los  

Equips de primers 
auxilis (EPA) 

Protegir als afectats del perill allunyant-los  

Atendre als ferits  

 
Informar a les ajudes externes de 

l’estat dels ferits 

Equips de 
recolzament (ER) 

 Rebre a les ajudes externes 
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FITXA RESUM EN CAS D’EXISTIR FERITS COM A CONSEQÜÈNCIA D’ACCIDENTS 
GREUS PER CAIGUDA D’ASCENSORS, PER ACCIDENT LABORAL O PER CAIGUDA 
D’ELEMENTS DE L’ESTRUCTURA 
 
 

 EMERGÈNCIA 

Centre de Control, 
Alarma i 
Comunicacions  
(CCAC) 

Notificar-ho al Cap d’Emergència 

Notificar-ho al Cap d’Intervenció 

Mantenir línia de comunicació oberta / lliure 

Trucar al 112 notificant emergència 

Enviar notificació al metge 

Enviar notificació als EPI, EPA i ER 

Cap d’emergència Avaluar la situació d’emergència 

Cap d’intervenció 

Intervenir directament sobre la font de risc 

Informar al Cap d’Emergència de la situació real en el lloc de 
l’emergència 

Determinar actuacions dels Equips d’actuació sobre l’emergència 

Equips de primera 
intervenció (EPI) 

Rescatar, allunyar i atendre a les persones afectades 

Assegurar la zona d’emergència i controlar els accessos i sortides 

Informar al CCAC de l’evolució  

Equips de segona 
intervenció (ESI) 

Sense funcions 

Equips 
d’evacuació i 
confinament (EEC) 

Coordinar evacuació del sector afectat 

Informar al Cap d’emergència del resultat de l’evacuació 

Equips de primers 
auxilis (EPA) 

Protegir als afectats del perill  

Atendre als ferits  

Informar a les ajudes externes de l’estat dels ferits 

Equips de 
recolzament (ER) 

Aturar ascensor, etc 

Rebre a les ajudes externes 
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FITXA RESUM EN CAS DE TALL ELÈCTRIC  
 

 
CONAT / ALARMA 

(Superior a 10 minuts) 
EMERGÈNCIA 

(Superior a 30 minuts) 

Centre de Control, 
Alarma i 
Comunicacions  
(CCAC) 

 Notificar-ho al Cap d’Emergència 

Notificar-ho al Cap d’Intervenció Notificar-ho al Cap d’Intervenció 

 
Mantenir línia de comunicació 

oberta / lliure 

 
Enviar notificació als Equips 

d’emergència 

 
Comunicar missatge d’evacuació 

per megafonia 

 
Desbloquejar portes que 
funcionen amb targetes 

 
Enviar ascensors a planta baixa i 

bloquejar funcionament 

 
Desbloquejar portes de 

sectorització amb retenidor  

Cap d’emergència 
Avaluar la situació d’emergència 

 
Prendre decisió sobre necessitat 

d’evacuar 

Cap d’intervenció Col·laborar amb el Cap d’Emergència en la presa de decisions 

Equips de primera 
intervenció (EPI) 

Sense funcions 

Equips de segona 
intervenció (ESI) 

Sense funcions 

Equips 
d’evacuació i 
confinament (EEC) 

 
Coordinar evacuació del centre 

cap al punt de trobada. 

 
Conduir als usuaris per l’itinerari 

d’evacuació existent 

 
Fer revisió final de la zona 

evacuada per garantir que no 
queda ningú 

 
Realitzar recompte de persones al 

punt de trobada 

 
Informar al Cap d’emergència del 

resultat de l’evacuació 

Equips de primers 
auxilis (EPA) 

Sense funcions 

Equips de 
recolzament (ER) 

Resoldre incidència de tall elèctric 
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FITXA RESUM EN CAS DE FUITA D’AIGUA  
 
 

 CONAT / ALARMA 
EMERGÈNCIA 

(Afectació més d’un sector) 

Centre de Control, 
Alarma i 
Comunicacions  
(CCAC) 

 Notificar-ho al Cap d’Emergència 

Notificar-ho al Cap d’Intervenció 

Mantenir una línia de comunicació oberta 

Enviar notificació als Equips d’emergència 

 
Comunicar missatge d’evacuació 
per megafonia als sectors afectats 

Cap d’emergència 
Avaluar la situació d’emergència 

 
Prendre decisió sobre necessitat 

d’evacuar parcial o totalment 

Cap d’intervenció Col·laborar amb el Cap d’Emergència en la presa de decisions 

Equips de primera 
intervenció (EPI) 

Sense funcions 

Equips de segona 
intervenció (ESI) 

Sense funcions 

Equips 
d’evacuació i 
confinament (EEC) 

 
Coordinar evacuació del centre 

cap al punt de trobada. 

 
Conduir als usuaris per l’itinerari 

d’evacuació existent 

 
Fer revisió final de la zona 

evacuada per garantir que no 
queda ningú 

 
Realitzar recompte de persones al 

punt de trobada 

 
Informar al Cap d’emergència del 

resultat de l’evacuació 

Equips de primers 
auxilis (EPA) 

Sense funcions 

Equips de 
recolzament (ER) 

Tancar vàlvules per evitar fuita d’aigua 

 
Procedir al tall de subministrament 

elèctric  
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FITXA RESUM EN CAS DE RISC EXTERN: 

- RISCOS TECNOLÒGICS: 
 FUITA DE PRODUCTE EN INDÚSTRIA QUÍMICA O EN TRANSPORT DE 

MERCADERIES PERILLOSES. 
 RISC RADIOLÒGIC. 

 
- RISCOS NATURALS: 

 INCENDIS FORESTALS 
 NEVADES 
 INUNDACIONS 

 
 CONAT / ALERTA EMERGÈNCIA 

Centre de Control, 
Alarma i 
Comunicacions  
(CCAC) 

Notificar-ho al Cap d’Emergència 
Notificar-ho al Cap d’Intervenció 

Mantenir una línia de comunicació oberta 
Mantenir-se informat mitjançant ràdio 

Informar al Cap d’Emergència de qualsevol modificació al respecte 
 Comunicar missatges de megafonia 

 
Enviar ascensors a planta baixa i 

bloquejar funcionament 

 
Informar als diferents accessos 

sobre la necessitat d’informar als 
usuaris de no sortir: confinament 

Cap d’emergència 

Avaluar la situació d’emergència 
Activar nivell d’alarma restringida Activar nivell d’alarma general 

Ordenar l’activació dels Equips d’Intervenció 
 Ordenar el confinament 

 
Ordenar l’evacuació (d’acord amb la 

informació de Protecció Civil) 
Donar per terminades les activitat i tancar el centre fins el final de 

l’emergència (d’acord amb la informació de Protecció Civil) 
Cap d’intervenció Col·laborar amb el Cap d’emergència 

Equips de primera 
intervenció (EPI) 

Tancar portes i finestres 
Controlar els accessos i sortides 
Informar al CCAC de l’evolució  

 Col·laborar en el confinament 
Equips de segona 
intervenció (ESI) 

Tancar portes i finestres 
Controlar els accessos i sortides 

Equips 
d’evacuació i 
confinament (EEC) 

 

Coordinar el confinament de tots els 
usuaris del centre (en cas 

d’inundació el confinament es 
realitzarà en les plantes P1 a P6). 

Tancar les portes i finestres 
 Realitzar recompte de persones  

 
Informar al Cap d’emergència del 

resultat del confinament 
En cas de què Protecció Civil consideri necessària l’evacuació no es 

dirigirà als grups cap al punt de trobada 

Equips de primers 
auxilis (EPA) 

 Atendre possibles afectacions  

 
Informar a les ajudes externes de 

l’estat dels ferits 

Equips de 
recolzament (ER) 

Aturar sistema de ventilació i climatització 
 Rebre a les ajudes externes 

 
Procedir al tall de subministrament 

elèctric (inundacions) 
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FITXA RESUM EN CAS DE RISC EXTERN: 

- RISC SÍSMIC. 
 

 EMERGÈNCIA 

Centre de Control, 
Alarma i 
Comunicacions  
(CCAC) 

Notificar-ho al Cap d’Emergència 

Notificar-ho al Cap d’Intervenció 

Mantenir línia de comunicació oberta / lliure 

Trucar al 112 notificant emergència 

Trucar al CECAT 

Comunicar missatges de megafonia 

Desbloquejar portes que funcionen amb targetes 

Enviar ascensors a planta baixa i bloquejar funcionament 

Desbloquejar portes de sectorització amb retenidor  

Cap d’emergència 

Avaluar la situació d’emergència 

Activar nivell d’alarma general 

Ordenar l’activació dels Equips d’Intervenció 

Ordenar l’evacuació total 

Cap d’intervenció 

Intervenir directament sobre la font de risc 

Informar al Cap d’Emergència de la situació real en el lloc de 
l’emergència 

Determinar actuacions dels Equips d’actuació sobre l’emergència 

Equips de primera 
intervenció (EPI) 

Rescatar, allunyar i atendre a les persones afectades 

Tancar portes  

Assegurar la zona d’emergència i controlar els accessos i sortides 

Col·laborar en l’evacuació 

Equips de segona 
intervenció (ESI) 

Col·laborar amb els EPI en l’extinció del foc 

Equips 
d’evacuació i 
confinament (EEC) 

Coordinar evacuació del centre cap al punt de trobada. 

Conduir als usuaris per l’itinerari d’evacuació existent 

Tancar les portes de sectorització 

Fer revisió final de la zona evacuada per garantir que no queda ningú 

Realitzar recompte de persones al punt de trobada 

Informar al Cap d’emergència del resultat de l’evacuació 

Equips de primers 
auxilis (EPA) 

Protegir als afectats del perill  

Atendre als ferits  

Informar a les ajudes externes de l’estat dels ferits 

Equips de 
recolzament (ER) 

Procedir al tall de subministrament elèctric / gas / aigua 

Rebre a les ajudes externes 
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3.5  FITXES D’ACTUACIÓ  

 
 
S’han elaborat diferents fitxes d’actuació que cobreixen totes les hipòtesis d’emergència 
identificades al centre. Les fitxes d’actuació són les pautes a seguir per tot el personal propi o 
aliè al centre davant de qualsevol situació d’emergència (s’han elaborat per a cada risc, nivell 
d’activació del pla i equip). 
 
Aquest apartat inclou el llistat de fitxes d’actuació, que han de ser desenvolupades a l’annex 4. 
Són les següents: 
 
 
ÍNDEX FITXES D’ACTUACIÓ 

 Nº Fitxa 

   
 1 Cap d’emergències (CE) 
   
 2 Cap d’intervenció (CI) 
   
 3 Centre d’Alarma i Comunicació (CCAC) 
   
 4 Recepció serveis externs (RE) 
   
 5 Equips primera intervenció (EPI) 
   
 6 Equips segona intervenció (ESI) 
   
 7 Equips d’evacuació i confinament (EEC) | Cap d’equip d’evacuació i confinament 
   
 8 Equips primers auxilis (EPA) 
   
 9 Equip recolzament (ER) 
   
 10 Professorat 
   
 11 Alumnes 
   
 12 Cafeteria – Cuina 
   
 13 General 
   
 14 Primers auxilis 
   
 15 Actuacions en cas d’emergència als teatres (caps de setmana) 
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3.6  INTEGRACIÓ EN PLANS D’ÀMBIT SUPERIOR  

 
Aquest Pla d’Autoprotecció, com establiment d’interès per a la protecció civil de Catalunya, 
preveu la integració i coordinació amb altre plans d’àmbit superior  (Municipal o de Comunitat 
Autònoma) que es poguessin activar de forma simultània amb el PAU. 
 
La col·laboració i integració ha de ser mútua:  
> De Protecció Civil amb el centre de l’Institut del Teatre assessorant en la implantació i 
col·laborant en la formació del personal actuant, tant de forma teòrica com pràctica. 
> Del centre de l’Institut del Teatre amb Protecció Civil facilitant les inspeccions del centre per 
conèixer-ho (informació sobre els equips instal·lats al mateix i participació als simulacres per 
aconseguir una coordinació efectiva).. 
 
La coordinació es reflexa, bàsicament, als següents aspectes: 
 
Coordinació a nivell directiu: es refereix a la coordinació entre la direcció del Pla 
d’Autoprotecció i la direcció del pla de protecció civil on s’integra el PAU. 
 
Coordinació a nivell operatiu: integra les accions per tal de desenvolupar els protocols de 
notificació de la situació d’emergència, tant durant el transcurs de la mateixa com a posteriori i 
les formes de col·laboració de la organització del centre educatiu amb els plans i actuacions 
del sistema públic de protecció civil. 
 
 
 
3.6.1 COORDINACIÓ A NIVELL DIRECTIU. 
 
Respecte a l’activació del Pla d’Autoprotecció i la seva gestió en coordinació amb altres plans, 
es tindran en compte les següents instruccions: 
 

- Si es produeix una situació d’emergència contemplada al PAU, prèviament a la 
coordinació a nivell directiu, la persona que assumeix la funció de Cap de l’Emergència 
activarà el mateix, comunicant-lo el més aviat possible al: 

- Telèfon 112. 
- Telèfon 080. 
- CECAT (Telèfon 93.551.72.85). 
- CRA municipal (Telèfon 93.312.63.71). 

 
- Si com a conseqüència de la situació d’emergència ocorreguda al centre de l’Institut del 

Teatre s’hagués d’activar el Pla de protecció municipal corresponent i es convoca el 
Consell Assessor, la persona que fa de Cap de l’Emergència (o la persona en qui 
delegui) s’incorporarà al comitè d’emergències, com representant del centre. 

 
- Si es rep la notificació de què un pla d’àmbit superior ha estat activat (degut a un risc 

d’emergència de tipus extern), el PAU serà immediatament activat per fer front 
internament a l’emergència. 

 
- Si l’emergència excedeix la capacitat dels recursos i mitjans propis del centre per al seu 

control, es procedirà a requerir ajuda externa mitjançant els corresponents models 
d’avisos inclosos a l’Annex II. 

 
- Una vegada rebuts els efectius d’ajuda externa, la gestió i coordinació de l’emergència 

es transferirà a la direcció de l’ajuda externa (el Cap d’Emergència farà el traspàs 
d’informació de l’emergència i donarà suport en tot moment als diferents operatius 
d’ajuda externa). 

 
- Finalitzada la situació d’emergència, el Cap d’Emergència ho comunicarà al Centre de 

Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). 
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 En aquells casos en què s’hagi activat el PAU, el Cap d’Emergència enviarà un informe 
de les causes, actuacions i mesures al CECAT en un termini màxim de 7 dies. 

 
 
 
 
3.6.2 COORDINACIÓ A NIVELL OPERATIU. 
 
Comunicació durant l’emergència: 
En cas d’accident o emergència es comunicarà i informarà sobre l’accident o emergència 
ocorregut a: 
 
1.- Centre d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112 Catalunya de l’accident o emergència 
ocorreguda. 
2.- Telèfon Bombers Barcelona 080 
3.- Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). Aquesta comunicació serà 
complementada, amb la màxima celeritat possible, a través de correu electrònic. 
4.- Centre Recepció Alarmes Barcelona (CRA). 
 
A banda de la comunicació inicial, en tot cas i independentment que s’activi o no el 
corresponent pla de protecció civil, l’Institut del Teatre mantindrà el flux d’informació amb el 
CECAT mentre duri l’emergència. 
 
 
Comunicació posterior de les emergències (i activacions del PAU): 
 
Finalitzada la situació d’emergència, el Cap d’Emergència analitzarà els fets ocorreguts i 
trametrà, a través del registre electrònic de PAU un informe a la Direcció General en matèria de 
protecció civil en un termini màxim de 7 dies hàbils. Aquest informe detallarà els aspectes 
següents: 
 

- Descripció de l’emergència i de les seves causes. 
- Cronologia de les actuacions reals i de les actuacions previstes al PAU. 
- Mesures de protecció preses: confinament o evacuació dels i de les ocupants... 
- Aspectes del pla d’autoprotecció a millorar o modificar, com a resultes de l’experiència 

derivada de l’emergència. 
- Altres que es considerin rellevants. 
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4 
 
 
 

IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I 
ACTUALITZACIÓ 
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4.1  RESPONSABILITAT I ORGANITZACIÓ  

 
Un cop aprovat el Pla d’Autoprotecció, s’ha de garantir la seva correcta Implantació i el seu 
Manteniment al llarg del temps. Aquestes tasques són responsabilitat del la persona Titular del 
Centre.  
 
A més es designa un Comitè d’Autoprotecció per preveure i assessorar sobre les tasques 
abans esmentades 
 
 
4.1.1 RESPONSABLES DE LA IMPLANTACIÓ. 
 

Responsable implantació, 
manteniment i actualització 

Noms i cognoms Càrrec Telèfon 

   

 
Funcions 

- Estudiar i aprovar el Pla d’Autoprotecció (PAU). 
- Programar la implantació del PAU. 
- Programar el manteniment del PAU. 
- Programar l’actualització del PAU. 
- Assignar els mitjans econòmics per a la implantació del PAU. 

 

Comitè Autoprotecció    

Noms i cognoms Càrrec Telèfon 

   

   

   

   

   

   

 
 
Funcions 
 

- Preveure i assessorar sobre les accions de gestió, implantació i manteniment del PAU. 
 
- Estudiar tots els incidents i accidents ocorreguts a l’establiment referides a 

l’Autoprotecció (fer informe indicant causes, comportament dels mitjans 
d’autoprotecció, l’eficàcia de les actuacions, els efectes produïts i planejar mesures i 
millores). 
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4.1.2 PLANIFICACIÓ, COORDINACIÓ I SEGUIMENT DE LES ACCIONS D’IMPLANTACIÓ. 
 
Per planificar, coordinar i seguir les accions d’Implantació, Manteniment i Actualització, 
s’estableix la programació de les reunions periòdiques del Comitè d’Autoprotecció. 
 
Es consideren tres tipus de reunions: 
 

- Reunions ordinàries. Es recolliran les accions d’implantació realitzades, la seva 
valoració i s’anotaran les accions a realitzar en un futur, els seus objectius i es 
preveuran els recursos econòmics necessaris. A la mateixa es planificaran els 
simulacres previstos (esta previst que és reuneixi, mínim, un cop a l’any).  

 
- Reunions extraordinàries: Després de cada incident o accident es realitzarà una reunió 

per avaluar les causes, el funcionament dels mitjans  d’autoprotecció, l’eficàcia de les 
actuacions dels Equips d’Emergència i dels usuaris del Centre. 

 
- Reunions post-simulacre: S’analitzaran i avaluaran les possibles deficiències 

observades en la realització del mateix.  
 
 
Les reunions ordinàries i les reunions post-simulacre es realitzaran, sempre que sigui possible, 
l’últim trimestre de l’any (inici cursos acadèmica) a les instal·lacions de l’Institut del Teatre a 
Barcelona. A aquestes reunions participaran tots el membres del Comitè d’Autoprotecció. 
 
 
 
4.1.2.1 PLANIFICACIÓ, PROGRAMA I TERMINIS D’ACCIONS DE FORMACIÓ I DIVULGACIÓ 
 
El programa d’implantació del Pla té dues tasques fonamentals: 

- La formació. 
- La divulgació. 

 
A continuació s’especifiquen les accions establertes pel Pla. 
 
PERSONAL PROPI 
 
 

Tipus de formació Cap d’emergència (CE) / Cap d’intervenció (CI) 

Objectiu 
Assolir els coneixements necessaris per tal de dirigir i 
comandar les actuacions necessàries en cada cas 
d’emergència. 

Programa teòric 

- Objectiu del curs i legislació aplicable. 

- Riscos presents a l’edifici i zones de risc especial. 

- Descripció del diagrama seqüencial d’actuacions. 

- Equips d’emergència existents i funcions. 

- Mitjans tècnics i humans disponibles als edificis. 

- Funcions específiques del CE, CI seguint les fitxes i 
documentació lliurada. 

Programa pràctic Preparació del simulacre d’aquests membres d’emergència. 
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Tipus de formació Equip d’Evacuació i Confinament (EEC) 

Objectiu Assolir els coneixements necessaris per tal de desenvolupar 
correctament les seves tasques en cada cas d’emergència, 
coordinats amb la resta de companys que formin part de 
l’equip. 

Programa teòric - Objectius. 

- Funcions de l’equip EEC i la resta d’equips d’emergència. 

- Situació de l’edifici (sectorització, vies de comunicació i 
zones de risc d’incendi). 

- Mitjans de protecció (instal·lacions i mitjans humans). 

- Pla d’emergència (tipus d’emergència, instruccions per als 
usuaris de l’edifici i verificació de passadissos lliures 
d’obstacles. 

Programa pràctic Visita d’una planta significativa dels edificis i sortides 
d’emergència existents. 

 

 

Tipus de formació Equip primera intervenció 

Objectiu Assolir els coneixements necessaris per tal de desenvolupar 
correctament les seves tasques en cada cas d’emergència, 
coordinats amb la resta de companys que formin part de 
l’equip. 

Programa teòric -  

Programa pràctic Utilització d’extintors CO2 i pols sobre foc real. 

- Introducció als diferents tipus d’extintors. 

- Utilització de cada extintor depenent de la situació. 

- Composició dels extintors depenent de cada tipus. 

Utilització de boques d’incendi equipades (BIE’s-mànegues) 
25Ø amb llances de les mateixes característiques de les de 
l’edifici). 

- Explicació BIE’s 25 (diàmetre i cabal). 

- Pressió en cada BIE (aprox.). 

Persones que es precisen per a la utilització de cada BIE. 

 

 

Tipus de formació Equips Primers Auxilis (EPA) 

Objectiu Adquirir una primera presa de contacte en matèria d’atenció 
sanitària immediata i saber el procediment a seguir en cas de 
trobar-se en situacions d’emergència sanitària 

Programa teòric Exploració de la víctima 
 L’estat de la víctima  
 Exploració dels signes vitals o primària / secundària  
 Concepte de víctima traumàtica i no traumàtica  

Obstrucció de la via aèria  
 Obstruccions per cossos estranys  
 Completes i incompletes 

Hemorràgies i xoc 
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 Hemorràgies externes / internes / exterioritzades  
 Xoc i tractament del xoc 

Ferides 
 Ferides lleus i greus  
 Asèpsia i desinfecció / Embenats improvisats 

Traumatismes 
 Conèixer els signes i símptomes de contusions, 

esquinç, fractures i luxacions  
 Actuació davant els traumatismes (localització i 

immobilització) 
La farmaciola. Contingut del material específic 

Programa pràctic Tots aquells desenvolupats a la part teòrica: realitzar respiració 
cardiopulmonar, etc. 

 

 

Tipus de formació Ús de desfibril·ladors 

Objectiu Adquirir formació sobre l’ús de desfibril·ladors. 

Programa teòric Teòrics: Introducció. Causes i lloc més comuns de l’aturada 
cardiorespiratòria, la cadena de supervivència, reconeixement 
de la situació, activació del Sistema d’Emergències Mèdiques 
(SEM) (112), importància de la ressuscitació cardiopulmonar 
(RCP) de gran qualitat. Què és i per a què serveix un DEA, 
seguretat en la utilització del DEA, aspectes legals. Algoritmes 
d’actuació amb DEA i sense DEA de l’European Ressuscitation 
Council.  

Programa pràctic Pràctics: Seguretat en l’escenari, valorar la consciència, obrir 
la via aèria amb la maniobra front-mentó, valorar si la persona 
respira amb normalitat, activar el SEM (112), efectuar 
compressions toràciques de gran qualitat, efectuar ventilacions 
de rescat, alternar compressions i ventilacions. Efectuar una 
seqüència de ressuscitació completa Posició lateral de 
seguretat. Conèixer com és el DEA. Col·locar correctament els 
pegats, com utilitzar correctament i amb seguretat el DEA. 
Simulacions pràctiques integrades de SVB amb DEA i sense 
DEA. 

 

 

 

Tipus de formació Equip segona intervenció (ESI) 

Objectiu Assolir els coneixements necessaris per tal de desenvolupar 
correctament les seves tasques de suport als Equips de 
Primera Intervenció. 

Programa teòric Protecció i lluita contra incendis: Naturalesa del foc i les 
explosions, tipus de combustibles, agents extintors. 

Protecció activa contra incendis: 

- Identificació, característiques i components. 

- Instruccions de funcionament. 

- Instruccions de posada en marxa i d’aturada. 

- Indicadors de correcte funcionament. 
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- Manteniment de les instal·lacions. 

Protecció passiva contra incendis: sectorització, vies 
d’evacuació protegides. 

Instal·lacions bàsiques de l’establiment: gas, electricitat i aigua. 

- Localització d’escomeses. 

- Localització de claus de pas o seccionament. 

- Substàncies perilloses presents a l’establiment i 
consideracions de perill i seguretat a considerar en relació amb 
les mateixes. 

Programa pràctic Utilització d’extintors CO2 i pols sobre foc real. 

- Introducció als diferents tipus d’extintors. 

- Utilització de cada extintor depenent de la situació. 

- Composició dels extintors depenent de cada tipus. 

Utilització BIE’s (mànegues) 25 i 45 Ø amb llances de les 
mateixes característiques de les de l’edifici. 

- Explicació BIE’s 25 i 45 (diàmetre i cabal). 

- Pressió en cada BIE (aprox.). 

Persones que es precisen per a la utilització de cada BIE. 

 
 

Tipus de formació Equip de recolzament (ER) 

Objectiu Informar sobre actuacions sobre la instal·lació per eliminar 
riscos o evitar l’efecte dominó dels mateixos un cop iniciada 
l’emergència (tall gas, etc.). 

Programa teòric  Situació de l’edifici (sectorització , vies de comunicació, 
zones de risc d’incendi, aire condicionat, conduccions 
estanques, tall subministres (gas, electricitat, etc.). 

 Mitjans de protecció (Instal·lacions, mitjans humans, equips 
d’intervenció) 

 Pla d’emergència (Tipus d’emergència i instruccions per als 
usuaris de l’edifici). 

 Evacuació / Confinament (Funcions EEC i recolzament 
EPI). 

Programa pràctic Ús de centraleta, ubicació de les instal·lacions i fases per 
realitzar les diferents actuacions (tall subministrament gas...). 

 

 

Tipus de formació Tots els treballadors 

Objectiu Informar a tot el personal en actuacions en cas d’emergència. 

Programa teòric  Situació de l’edifici: sectorització, vies de comunicació i 
zones de risc d’incendi. 

 Mitjans de protecció: instal·lacions i mitjans humans. 

 Pla d’emergència: tipus d’emergència i instruccions per als 
usuaris de l’edifici. 

Programa pràctic Visita d’una planta significativa dels edificis i sortides 
d’emergència existents. 
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PERSONAL ALIÈ 

 

Formen part dels Equips d’emergència el personal de vigilància, control i serveis auxiliars 
associats. 

 

Personal de vigilància: 

 

Tipus de formació Centre Control, Alarma i Comunicacions (CCAC) 

Objectiu Assolir els coneixements necessaris per tal de realitzar les 
gestions internes i externes sol·licitades pel CE . 

Programa teòric - Objectiu del curs i legislació aplicable. 

- Riscos presents als edificis i zones de risc especial. 

- Descripció del diagrama seqüencial d’actuacions. 

- Equips d’emergència existents i funcions. 

- Mitjans tècnics i humans disponibles als edificis. 

- Funcions específiques del CCAC seguint les fitxes i 
documentació lliurada. 

Programa pràctic Preparació del simulacre coordinat amb el CE i CI. 

 

Tipus de formació Ús de desfibril·ladors 

Objectiu Adquirir formació sobre l’ús de desfibril·ladors. 

Programa teòric Teòrics: Introducció. Causes i lloc més comuns de l’aturada 
cardiorespiratòria, la cadena de supervivència, reconeixement 
de la situació, activació del Sistema d’Emergències Mèdiques 
(SEM) (112), importància de la ressuscitació cardiopulmonar 
(RCP) de gran qualitat. Què és i per a què serveix un DEA, 
seguretat en la utilització del DEA, aspectes legals. Algoritmes 
d’actuació amb DEA i sense DEA de l’European Ressuscitation 
Council.  

Programa pràctic Pràctics: Seguretat en l’escenari, valorar la consciència, obrir 
la via aèria amb la maniobra front-mentó, valorar si la persona 
respira amb normalitat, activar el SEM (112), efectuar 
compressions toràciques de gran qualitat, efectuar ventilacions 
de rescat, alternar compressions i ventilacions. Efectuar una 
seqüència de ressuscitació completa Posició lateral de 
seguretat. Conèixer com és el DEA. Col·locar correctament els 
pegats, com utilitzar correctament i amb seguretat el DEA. 
Simulacions pràctiques integrades de SVB amb DEA i sense 
DEA. 

 

 

Personal auxiliar: 

 

Tipus de formació Vigilància  

Objectiu Funcions específiques en cas d’emergència.  

Programa teòric - Actuacions en cas d’emergència segons tipus. 

- Recepció mitjans externs. 

- Sectorització. 
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- Control vehicles i persones. 

Programa pràctic Preparació del simulacre 

 

 

 

Personal suport escènic: formació intervenció, primers auxilis i evacuació. 

 

 

INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ DEL PLA 

 

PERSONAL PROPI 

Tots els treballadors estan informats sobre les actuacions generals d’acord amb el Pla 
d’Autoprotecció.  

 

Informació sobre actuacions correctes en cas d’emergència, vies d’emergència, etc a: 

- La intranet de l’Institut del Teatre. 

- Lliurament d’informació directament a la bústia de correu electrònic. 

- Lliurament d’informació de riscos, mesures i preventives d’emergència. 

 

Docents  

Contingut: 

 Mecanismes d’alerta: telèfon, polsadors, etc. 

 Mecanismes de comunicació interna: megafonia. 

 Protocols d’actuació en cas d’emergència.  

o Les instruccions concretes a seguir en cas d’evacuació: responsabilitats en 
relació als alumnes . 

o Les instruccions concretes a seguir en cas de confinament. 

 Consignes de prevenció 

 El punt de reunió establert. 

 

 

Resta de treballadors  

Contingut: 

 Mecanismes d’alerta: telèfon, polsadors, etc. 

 Mecanismes de comunicació interna: megafonia. 

 Protocols d’actuació en cas d’emergència.  

o Les instruccions concretes a seguir en cas d’evacuació. 

o Les instruccions concretes a seguir en cas de confinament. 

 Consignes de prevenció 

 El punt de reunió establert. 

Alumnes 

 

Informació sobre actuacions correctes en cas d’emergència, vies d’emergència, etc a: 

- La intranet dels alumnes de l’Institut del Teatre. 

- Agenda escolar. 

  

Contingut: 
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 Mecanismes d’alerta: telèfon, polsadors, etc. 

 Mecanismes de comunicació interna: megafonia. 

 Protocols d’actuació en cas d’emergència.  

o Les instruccions concretes a seguir en cas d’evacuació. 

o Les instruccions concretes a seguir en cas de confinament. 

 Consignes de prevenció 

 El punt de reunió establert. 

 

 

PERSONAL ALIÈ 

Empreses externes 

L’Institut del Teatre informa de l’existència del PAU a les empreses subcontractades mitjançant 
la documentació què assegura la coordinació empresarial en matèria preventiva d’acord amb el 
Reial Decret 171/2004. 

 

Contingut: 

 Mecanismes d’alerta: telèfon, polsadors, etc. 

 Mecanismes de comunicació interna: megafonia. 

 Protocols d’actuació en cas d’emergència.  

o Les instruccions concretes a seguir en cas d’evacuació. 

o Les instruccions concretes a seguir en cas de confinament. 

 Consignes de prevenció 

 El punt de reunió establert. 

 Necessitat de sol·licitar autorització per escrit per realitzar treballs en calent (tall, 
soldadura, etc.). 

 

 

 

Usuaris que han reservat o llogat un espai 

L’Institut del Teatre informa de l’existència del PAU a les empreses subcontractades mitjançant 
la documentació què assegura la coordinació empresarial en matèria preventiva d’acord amb el 
Reial Decret 171/2004. 

 

Contingut: 

 Mecanismes d’alerta: telèfon, polsadors, etc. 

 Mecanismes de comunicació interna: megafonia. 

 Protocols d’actuació en cas d’emergència.  

o Les instruccions concretes a seguir en cas d’evacuació. 

o Les instruccions concretes a seguir en cas de confinament. 

 Consignes de prevenció 

 El punt de reunió establert. 
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4.1.2.2 PLANIFICACIÓ, PROGRAMA I TERMINIS DE SIMULACRES 
 
A continuació s’especifica el Programa d’exercicis i simulacres establert per la Implantació del 
Pla a al centre de Barcelona de l’Institut del Teatre.  
 
L’edifici de l’Institut del Teatre de Barcelona farà, com a mínim, un simulacre a l’any de caràcter 
general (tenint en compte, l’horari de matí, tarda, nit, dissabte o festiu) sempre que sigui 
possible en el primer trimestre del curs acadèmic. 
 
La programació exacta: dia, hora, àrea involucrada, escenari de l’exercici... ho definirà el 
Comitè d’Autoprotecció d’acord amb allò indicat en aquest PAU. 
 
Desprès del simulacre, el Cap d’emergència recollirà la informació de totes les parts implicades 
i les posarà en coneixement del Comitè de Seguretat i Salut. 
 
A l’avaluació de l’emergència figuraran les dades següents: 

 Dades de l’emergència: parcial/ total, simulada/real. 
 Causa de l’emergència. 
 Dia i hora de l’aparició de l’emergència i durada. 
 Anàlisi de la resposta dels equips d’emergència. 
 Incidències detectades durant l’emergència. 
 Valoració de l’emergència. 
 Defectes del pla que cal corregir. 

 
S’enviarà informe a la Generalitat de Catalunya fent ús de la plataforma Hermes. 
 
 
4.1.3 PLANIFICACIÓ, PROGRAMA I TERMINIS DE MANTENIMENT  
 
 
Aquest punt engloba el Manteniment tècnic d’instal·lacions i equips i el Manteniment del propi 
Pla d’Autoprotecció.  
 
A continuació es desenvolupen cadascun dels dos conceptes. 
 
 
4.1.3.1 MANTENIMENT, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS. 
 
Les actuacions que s’estableixen per garantir el bon estat de seguretat i funcionament de les 
instal·lacions d’autoprotecció i d’altres instal·lacions, equips o locals que puguin generar un risc 
són, bàsicament, les revisions periòdiques establertes legalment (ruixadors, extintors, 
ascensors, climatització, baixa tensió, etc.).  
 
Aquestes revisions les realitzen empreses externes acreditades per realitzar aquestes revisions 
(extintors, calderes, boques d’incendi, extintors, etc.).  
 
D’altra banda personal de manteniment de l’Institut del Teatre realitza manteniments i 
inspeccions de seguretat no considerats legalment. Són aquestes: 
 
Equips protecció contra incendis 
 

Equip Revisió Periodicitat 

Extintors Accessibilitat i senyalització. Correcta ubicació  Mensual 
BIE Accessibilitat i senyalització.  Mensual 

Enllumenat 
d’emergència 

Revisió externa ocular Mensual 

Senyalització Correcta ubicació i estat de conservació  Semestral 
Megafonia Comprovació de correcte funcionament Anual 
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Instal·lacions de servei.  
 

Instal·lació Revisió Periodicitat 

Conductes de gas, 
aigua, electricitat, etc. 

Estat general : fuites, conductes, pressions, etc. 
Cada 15 dies.

+ ECA 
Portes i escales de 

sortida d’emergència 
Perfecte estat de manteniment , fàcil accés i 

sense obstacles 
Mensual 

 
 
4.1.3.2 ESTUDI I AVALUACIÓ DELS INCIDENTS I ACCIDENTS. 
 
L’objectiu d’aquest punt és analitzar les causes de les incidències i l’eficàcia dels mètodes 
emprats per la seva solució per tal de formar un registre que permeti una perspectiva de 
coneixement de cara a la millora de l’autoprotecció del centre. 
 
S’estableix, per tant, l’obligació de fer una avaluació de qualsevol accident o incident que pugui 
produir-se a conseqüència d’una emergència. Aquesta avaluació es farà per escrit i haurà 
d’incloure: 

- Data / Hora / Lloc 
- Descripció de l’incident 
- Identificació del risc que ha provocat l’incident 
- Descripció del funcionament de les mesures d’autoprotecció relacionades. 
- Descripció del funcionament dels protocols d’actuació. 
- Conseqüències de l’incident. 
- Aspectes a considerar que són millorables. 

 
Finalitzada la situació d’emergència, el Cap d’emergència analitzarà els fets ocorreguts i 
trametrà, a través del registre electrònic de PAU un informe a la Direcció General en matèria de 
protecció civil en un termini màxim de 7 dies hàbils. 
 
 
 

4.2 ACTUALITZACIÓ I REVISIÓ DEL PLA  

 
 
Amb l’objectiu d’assegurar la vigència continua del PAU (pel que fa a les dades i plantejaments) 
i per tal de garantir el coneixement que del Pla han de tenir els agents implicats, un cop 
implantat, es planifiquen una sèrie d’accions programades per assegurar aquesta vigència. 
 
 
Manteniment de la formació  
Per assegurar la formació continuada a tots els integrants dels Equips d’emergència (les seves 
funcions en relació a les actuacions) es realitzaran les següents formacions: 

- Extraordinàries: quan dels exercicis de simulacre es derivi falta de coneixement en 
relació amb les activitats a desenvolupar. 

- Ordinàries: quan canviïn els riscos existents, les condicions de seguretat o qualsevol 
altra paràmetre rellevant per la intervenció de l’Equip d’emergència (per exemple canvi 
de criteris d’actuació pels Equips de Primers Auxilis a partir de 2005). 

- Simulacres d’emergència. 
- A demanda dels propis integrants dels Equips d’emergència. 
- Periòdiques: cada 3-5 anys. 

 
Manteniment de la informació i divulgació del PAU 
 
Informació: Com a mínim anualment es comprovarà que totes les dades que figuren al PAU 
continuen essent correctes. Aquesta revisió també es realitzarà com a conseqüència de canvis 
normatius, simulacres realitzats o emergències patides. 
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Divulgació: Anualment, a l’inici de cada curs acadèmic s’informarà a tots els usuaris 
(treballadors, estudiants...) de l’existència de la informació que obligatòriament s’ha de conèixer 
a la intranet. Aquesta comunicació es realitzarà també quan la informació sobres riscos, 
actuacions... sigui canviada. 
 
El PAU serà actualitzat incorporant totes les variacions que s’hagin produït en les pròpies 
instal·lacions com entre el seu personal. Una 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. La revisió 
és una 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 (es farà sempre que hi hagi una 
modificació substancial i en un termini màxim de quatre anys des de la seva elaboració). 
 
Per assegurar la traçabilitat es guardarà registre de tots els canvis utilitzant per cada un d’ells 
d’acord amb les següents taules: 
 

ACTUALITZACIÓ DEL PLA 

Canvi nº Descripció canvi Documents modificats Data 

1 Sortides emergència sala exposicions. Plànol EVA.05 07/2013 

2 
Titular de l’activitat i Comitè 
d’autoprotecció (Direcció ESAD) 

Titular de l’activitat i Comitè 
autoprotecció  

10/2013 

3 Membres dels equips emergència Pàgines 89 -90  11/2013 

4 Empresa manteniment ascensors Pàgina 91 11/2013 

5 
Canvi Caps d’emergència / Canvi 
telèfons contacte 

Diferents pàgines i annexos 01/2014 

6 
Actuacions ús DEA i actualització 
membres equips d’emergència 

Annex 14a i 14b, llistat de membres 
dels equips d’emergència 

05/2014 

7 
Canvi Cap d’intervenció / Canvi telèfons 
contacte 

Llistat de membres dels equips 
d’emergència 

09/2014 

8 
Canvi equips emergència i Comitè 
d’Autoprotecció 

Llistat membres dels equips 
d’emergència 

11/2014 

9 
Canvi telèfons emergència, detall 
desfibril·ladors i nom instal·lació. 

Annex 1 i 2, punt 2.1.5 i 1.1.1 12/2014 

10 

Modificacions derivades de les 
conclusions dels Simulacres. 

Ampliació i adequació de l’índex a 
Decret 30/2015 

1.6.8, 4.1.2.1, 4.1.21, 4.1.2.2, 4.1.3, 
4.1.3.1, 4.1.3.2... 

04/2015 

11 
Baixes d’empleats que formaven part 
dels equips d’emergència, canvi 
d’ubicació a l’edifici, telèfon... 

Document resum de membres 
d’equips d’emergència 

08/2015 

12 
Baixes d’empleats que formaven part 
dels equips d’emergència, canvi 
d’ubicació a l’edifici, telèfon... 

 01/2016 

13 
Substitució d’empleats que formaven 
part dels equips d’emergència (per 
baixes d’empresa). 

 07/2016 
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ACTUALITZACIÓ DEL PLA 

Canvi nº Descripció canvi Documents modificats Data 

14 Definició grups crítics (confinament) 
1.6.6. avaluació de les condicions de 
confinament 

8/2016 

15 
Revisió membres equip emergència i 
modificació Comitè Autoprotecció 

Annexos 10/2016 

16 Actuacions CCAC Annexos 01/2017 

17 Actuacions en Teatres (caps setmana) Annexos 02/2017 

18 Canvis persones equips emergència Taula comunicacions 05/2017 

19 
Canvis persones equips emergència i 
revisió d’instruccions confinament 

Fitxes d’actuació 06/2017 

20 Canvi Comitè d’Autoprotecció Comitè d’Autoprotecció 08/2017 

21 
Canvi actuacions cafeteria 
(confinament) 

Fitxa actuacions cafeteria 10/2017 

22 
Nova fitxa per personal de recepció 
consergeria i canvi actuació personal 
auxiliar 

Fitxes 4b i 4c 10/2017 

23 Missatges megafonia en anglès Annex 2 punt 1 11/2017 

24 Canvi equips emergència Llistat membres equips emergència 1/2018 

25 Canvi equips emergència i telèfons Llistat membres equips emergència 7/2018 

26 

Canvi i equips emergència i telèfons 
empreses externes 

Modificació actuacions primers auxilis 

Llistat membres equips emergència 

Fitxes d’actuació 
10/2018 

27 Nous membres equips emergència Llistat membres equips emergència 11/2018 

28 Canvi telèfon emergència Diferents fitxes 12/2018 

29    

 
 

REVISIÓ DEL PLA 

Canvi nº Descripció Documents modificats 
Actualització 

comunicada a data 

1    

2    

3    

4    

5    
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CALENDARI  
2014  2015  2016  2017  2018 
Semestre  Semestre  Semestre  Semestre  Semestre 

Segon  Primer  Segon  Primer  Segon  Primer  Segon  Primer  Segon 

Exercicis                    

Simulacres                   

Manteniments                    

Equips 
contraincendi 

                 

Instal∙lacions risc                   

Formació                   

Primers auxilis           

 
     

Ús desfibril∙lador           

 
     

Equip intervenció           
 

     

Evacuació i 
confinament           

 
     

Reciclatge 
formació 

         
 

     

Primers auxilis           
 

     

Ús desfibril∙lador           

 

     

Equip intervenció           
 

     

Evacuació i 
confinament 

         

 
     

Pla 
d’autoprotecció 

         
 

     

Revisió PAU           
 

     

Informe  
actuacions 
implantació 
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ANNEXOS 
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ÍNDEX D’ANNEXOS   
   
   
   
Annex 1. Directori de comunicacions   
 Directori telefònic 1. Telèfons d’emergència d’ajuda externa   
 Directori telefònic 2. Telèfons de personal d’emergència de l’activitat   
 Directori telefònic 3. Telèfons d’empreses de serveis i manteniments / Altres telèfons   
   
Annex 2. Formularis per a la gestió d’emergències   
 Model notificació 1. Comunicats per avisos interns (megafonia) en cas d’emergència   
 Model notificació 2. Avisos interns obligatoris (telèfon) en cas d’emergència   
 Model notificació 3. Comunicats per avisos externs en cas d’emergència   
   
Annex 3. Plànols   
   
Annex 4. Fitxes d’actuació   
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ANNEX 1 DIRECTORI DE COMUNICACIONS 

 

Directori telefònic 1. Telèfons d’emergències d’ajuda externa. 

Directori telefònic 2. Telèfons de personal d’emergència de l’activitat  

Directori telefònic 3. Telèfons d’empreses de serveis i manteniment / Altres telèfons d’interès 
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TELÈFONS D’EMERGÈNCIA D’AJUDA EXTERNA. 
 
 
És cas d’emergència es necessari trucar sempre als números següents: 
 

1.‐ EMERGÈNCIES   [0]

 

Telèfon únic d’emergències Unió Europea. 

     

2.‐ Bombers (Barcelona) [0] 080 

     

3.‐ CECAT  [0] 93.551.72.85 

CECAT: Centre de Coordinació Operativa de Catalunya.

 
 
4.- Enviar missatge de correu electrònic, tan aviat com sigui possible, informant de l’emergència 
a la direcció del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya: cecat@gencat.cat 
 
 
 
 
 
 
 

SERVEIS PÚBLICS   

GUÀRDIA URBANA  092 

CRA Municipal (Sala conjunta Barcelona)  93 312 63 71 

   

HOSPITALS  TELÈFON 

HOSPITAL DE BELLVITGE  93.260.75.75 

HOSPITAL CLÍNIC  93.227.54.00 

HOSPITAL DEL MAR  93 248 30 00 

HOSPITAL SANT PAU  93.291.91.91 

HOSPITAL VALL D’HEBRÓN  93.274.61.00 
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TELÈFONS DEL PERSONAL D’EMERGÈNCIES DE L’ACTIVITAT. 
 

T O R N     M A T Í 
 

     

      

      

      

     

     

        

        

     

      

         

  

         

         

         

         

         

         

    

    

 

     

   

     

   

     

     

        
 

DEA: Personal format en l’ús de desfibril·ladors automàtics    |    ESI: Equip segona intervenció 
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TELÈFONS DEL PERSONAL D’EMERGÈNCIES DE L’ACTIVITAT. 
 

T O R N     T A R D A 
 

     

      

      

     

     

        

        

     

      

    

   

 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

   

     

   

     

     

        

 

 
* Persones que estan presents totes les tardes de la setmana 

 
 DEA: Personal format en l’ús de desfibril·ladors automàtics      |       ESI: Equip segona intervenció 
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TELÈFONS DEL PERSONAL D’EMERGÈNCIES DE L’ACTIVITAT. 
 

 
T O R N     N I T 

 
 

 

  

  

 
 
 

 
 
 
 

TELÈFONS DEL PERSONAL D’EMERGÈNCIES DE L’ACTIVITAT. 
 

 
C A P S    D E    S E T M A N A 

[SENSE ESPECTACLE TEATRAL] 
 

 

  

  

 
 

TELÈFONS DEL PERSONAL D’EMERGÈNCIES DE L’ACTIVITAT. 
 

 
C A P S    D E    S E T M A N A 

[AMB ESPECTACLE TEATRAL] 
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TELÈFONS DE LES EMPRESES DE SERVEIS I MANTENIMENT. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servei afectat  Empresa  Telèfon 
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ANNEX 2 FORMULARIS PER A LA GESTIÓ D’EMERGÈNCIES 

 

Model notificació 1. Comunicats per avisos interns (megafonia) en cas d’emergència 

Model notificació 2. Avisos interns obligatoris (telèfon) en cas d’emergència 

Model notificació 3. Comunicats per avisos externs en cas d’emergència 

 
 
 



 
Barcelona

99 / 141 Versió 1.31 │ 12/2018
 

 
COMUNICATS PER AVISOS INTERNS (MEGAFONIA) EN CAS D’EMERGÈNCIA 
 
Informació a comunicar d’acord amb la situació d’emergència / instruccions del Cap 
d’emergència / Cap d’intervenció. 
Aquests comunicats són de caràcter general: s’han d’adequar i complementar, si escau, en 
funció de les característiques concretes del risc i situació (per exemple: indicant les sortides 
d’emergència que no es poden utilitzar com a conseqüència de l’emergència). 
 
EVACUACIÓ 
 
Instruccions per a la lectura: 

- És llegirà de forma clara i entenedora pronunciant correctament totes les paraules. 

- És necessari llegir cada text dues vegades. 

- Es repetirà el procés als 3 minuts. 
 
 
 

EVACUACIÓ 

 Missatge en català 

Atenció: emergència. 

Per motius de seguretat s’ha d’evacuar immediatament l’edifici.  

Circuleu de forma ordenada i sense córrer cap a la sortida més propera seguint els senyals 
d’evacuació i dirigiu-vos a la Plaça Margarida Xirgu. 

Missatge en castellà 

Atención: emergencia. 

Por motivos de seguridad debe evacuarse inmediatamente el edificio. 

Circula de forma ordenada y sin correr hacia la salida más cercana siguiendo las señales de 
evacuación y dirigiros a la Plaça Margarida Xirgu. 

Missatge en anglès 

Attention: emergency. 

For security reasons the building must be evacuated immediately. 

Move along in an orderly way and without running towards the nearest exit following the 
evacuation signs and go to Plaça Margarida Xirgu. 

 
 
 
 

SIMULACRE EVACUACIÓ 

 Missatge en català 

Atenció: simulacre d’emergència. 

Per motius de seguretat s’ha d’evacuar immediatament l’edifici.  

Circuleu de forma ordenada i sense córrer cap a la sortida més propera seguint els senyals 
d’evacuació i dirigiu-vos a la Plaça Margarida Xirgu. 
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Missatge en castellà 

Atención: simulacro de emergencia. 

Por motivos de seguridad debe evacuarse inmediatamente el edificio. 

Circula de forma ordenada y sin correr hacia la salida más cercana siguiendo las señales de 
evacuación y dirigiros a la Plaça Margarida Xirgu. 

Missatge en anglès 

Attention: simulation of emergency 

For security reasons the building must be evacuated immediately. 

Move along in an orderly way and without running towards the nearest exit following the 
evacuation signs and go to Plaça Margarida Xirgu. 

 
 
 
 
 
Actualment existeix un missatge gravat: 
 
Atenció. Per raons de seguretat fa falta que tots surtin de l’edifici.  
No córrer ni utilitzar els ascensors.  
Sortir per la porta més pròxima. 
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CONFINAMENT  
 
 
Instruccions per a la lectura: 

- És llegirà de forma clara i entenedora pronunciant correctament totes les paraules. 
 
 
1.- Primer comunicat 
 

CONFINAMENT 

 Missatge en català 

Atenció: emergència. 

Per motius de seguretat cal tancar portes i finestres i romandre a l’interior de l’edifici. 

Missatge en castellà 

Atención: emergencia. 

Por motivos de seguridad es necesario cerrar puertas y ventanas y esperar en el interior del 
edificio. 

Missatge en anglès (Confinement) 

Attention: emergency. 

For security reasons, doors and windows must be closed and everybody must remain inside the 
building. 

 
 

SIMULACRE CONFINAMENT 

 Missatge en català 

Atenció: simulacre d’emergència. 

Per motius de seguretat cal tancar portes i finestres i romandre a l’interior de l’edifici. 

Missatge en castellà 

Atención: emergencia. 

Por motivos de seguridad es necesario cerrar puertas y ventanas y esperar en el interior del 
edificio. 

Missatge en anglès (simulation of confinement) 

Attention: simulation of emergency. 

For security reasons, doors and windows must be closed and everybody must remain inside the 
building. 
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2.- Segon comunicat  
 

- És llegirà als tres minuts. 
 
 

CONFINAMENT 

 Missatge en català 

Atenció: emergència. 

Per motius de seguretat cal tancar portes i finestres i romandre a l’interior de l’edifici. 

El confinament es realitza com a conseqüència d’un núvol tòxic a l’exterior de l’edifici. 

Podeu continuar amb l’activitat que desenvolupàveu amb normalitat. 

Es comunicarà el final de la situació d’emergència per megafonia 

Missatge en castellà 

Atención: emergencia. 

Por motivos de seguridad es necesario cerrar puertas y ventanas y esperar en el interior del 
edificio. 

El confinamiento se realiza como consecuencia de una nube tóxica en el exterior del edificio. 

Podéis continuar con la actividad que desarrollabais con normalidad. 

Se comunicará el final de la situación de emergencia por megafonía. 

Missatge en anglès (Confinement) 

Attention: emergency. 

For security reasons doors and windows must be closed and everybody must remain inside the 
building. 

The confinement is carried out as a result of a toxic cloud outside the building. 

You can continue with the activity that you usually do. 

The end of the emergency will be communicated through the public address system. 

 
 

SIMULACRE CONFINAMENT 

 Missatge en català 

Atenció: simulacre d’emergència. 

Per motius de seguretat cal tancar portes i finestres i romandre a l’interior de l’edifici. 

El simulacre de confinament es realitza suposant l’existència d’un núvol tòxic a l’exterior de 
l’edifici. 

Podeu continuar amb l’activitat que desenvolupàveu amb normalitat. 

Es comunicarà el final del simulacre d’emergència per megafonia. 

Missatge en castellà 

Atención: simulacro de emergencia. 

Por motivos de seguridad es necesario cerrar puertas y ventanas y esperar en el interior del 
edificio. 
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El simulacro de confinamiento se realiza bajo el supuesto de que existe una nube tóxica en el 
exterior del edificio. 

Podéis continuar con la actividad que desarrollabais con normalidad. 

Se comunicará el final del simulacro de emergencia por megafonía. 

Missatge en anglès (simulation of confinement) 

Attention: simulation of emergency. 

For security reasons doors and windows must be closed and everybody must remain inside the 
building. 

The simulation of confinement is carried out assuming the presence of a toxic cloud outside the 
building. 

You can continue with the activity that you usually do.  

The end of the simulation of emergency will be communicated through the public address system. 

 
 
 
3.- Final de l’emergència  
  
 

FINAL DE L'EMERGÈNCIA  

 Missatge en català 

Atenció: es dona per acabada la situació d'emergència. 

Podeu retornar a les vostres activitats. 

  

Missatge en castellà 

Atención: se da por terminada la situación de emergencia 

Podéis volver a vuestras actividades. 

 

Missatge en anglès (end of the emergency) 

Attention: the emergency is over. 

You can return to your activities. 

 
 
 

FINAL DEL SIMULACRE (confinament) 

 Missatge en català 

Atenció: el simulacre d’emergència ha acabat. 

Podeu retornar a les vostres activitats. 

  

Missatge en castellà 

Atención: el simulacro de emergencia ha terminado. 

Podéis continuar con vuestras actividades. 
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Missatge en anglès (end of simulation) 

Attention: the simulation of emergency is over. 

You can return to your activities. 
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AVISOS INTERNS OBLIGATORIS (TELÈFON) EN CAS D’EMERGÈNCIA 
 

En tots els casos d’emergència cal avisar al Cap d’emergència i al Cap d’intervenció. 

 

Posteriorment es realitzaran les trucades (o comunicació mitjançant Walkie Talkie / Megafonia) 
als diferents equips d’acord amb les instruccions rebuts d’aquest. 

 

En la comunicació amb els caps d’emergència / cap d’intervenció s’ha d’informar de les 
següents qüestions (no s’endarreriran les trucades per falta d’alguna de les dades): 

 

1. Tipus d’emergència (incendi, fuita...) 

2. Grau de coneixement (alerta per verificar, emergència verificada, etc.). 

3. Grau d’afectació 

4. Sector / àrea afectada 

5. Altres dades rellevants: ferits... 

 

Un cop informat cal seguir les instruccions rebudes i romandre a disposició telefònica mantenint 
la línia telefònica lliure. 
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COMUNICATS PER AVISOS EXTERNS EN CAS D’EMERGÈNCIA 
 
Plantilles de comunicat a utilitzar segons situació / instruccions rebudes pel Cap d’Emergència: 
 

EMERGÈNCIA 

Atenció: Situació d’emergència. 

Aquí Sala de Control de l’Institut del Teatre. 

Ubicació: Plaça Margarida Xirgu sense número. Barcelona 

S’ha produït un incendi / explosió / avís de bomba / fuita de gas / etc. 

Hem activat el pla d’emergència en emergència parcial / emergència total (evacuació 
d’usuaris) 

Hi ha / No hi ha víctimes i el seu estat és ________ 

Necessitem bombers / guàrdia urbana / mossos d’esquadra / assistència sanitària / etc.  

Sóc _________________________ i el telèfon de contacte és 93 227 39 33 

Repeteixo, aquí sala de control de l’Institut del Teatre. 

Si us plau, confirmeu-nos la informació. 

 

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 

Atenció: Situació d’emergència. 

Aquí Sala de Control de l’Institut del Teatre. 

Ubicació: Plaça Margarida Xirgu sense número. Barcelona 

S’ha produït un accident i el número de ferits és __________. 

L’estat del pacient és greu / molt greu 

Es troba conscient / inconscient / respira / no respira / sagnant / etc. 

Actualment l’atén personal no sanitari / metge / equips de primers auxilis. 

Sóc _________________________ i el telèfon de contacte és 93 227 39 33 

Repeteixo, aquí sala de control de l’Institut del Teatre. 

Si us plau, confirmeu-nos la informació. 

 
Recordatori telèfons emergència: 
 

1.‐ EMERGÈNCIES   [0]
 

Telèfon únic d’emergències Unió Europea. 
     

2. Bombers  (Barcelona)  [0] 080 
     

3.‐ CECAT  [0] 93.551.72.85 
CECAT: Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. 
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ANNEX 3 PLÀNOLS 

 
RECULL DELS PLÀNOLS ESMENTATS EN ELS DIFERENTS DOCUMENTS DEL PLA: 
 
Plànols d’ubicació de la instal·lació (1.2) 

 Plànol Ubicació 01 UTM (Escala 1:25.000). 
 Plànol Ubicació 02 UTM (Escala 1:5.000). 

 
 
Plànols d’accessibilitat per a l ‘ajuda externa (1.3) 

 Plànol ACC.01 Accés bombers (vehicles i façanes). 
 Plànol HPT1.01 Hidrants i punts trobada. 
 Plànol REC.01 Punts de recepció serveis externs. 

 
 
Zones de risc (1.7.1) 

 Plànol RISC.1 Àrees de risc - Soterrani 4. 
 Plànol RISC.2 Àrees de risc - Soterrani 3. 
 Plànol RISC.3 Àrees de risc - Soterrani 2. 
 Plànol RISC.4 Àrees de risc - Soterrani 1. 
 Plànol RISC.5 Àrees de risc - Planta baixa. 
 Plànol RISC.6 Àrees de risc - Planta 1. 
 Plànol RISC.7 Àrees de risc - Planta 2. 
 Plànol RISC.8 Àrees de risc - Planta 3. 
 Plànol RISC.9 Àrees de risc - Planta 4. 
 Plànol RISC.10 Àrees de risc - Planta 5. 
 Plànol RISC.11 Àrees de risc - Planta 6. 

 
 
Zones vulnerables (1.7.2) 

 Plànol VUL.01 Àrees vulnerables - Planta baixa. 
 Plànol VUL.02 Àrees vulnerables - Planta 1. 
 Plànol VUL.03 Àrees vulnerables - Planta 4. 
 Plànol VUL.04 Àrees vulnerables - Exterior. 

 
 
Plànols de les instal·lacions i àrees on es realitza l’activitat (1.7.3) 

 Plànol Institut del Teatre - Soterrani 4. 
 Plànol Institut del Teatre - Soterrani 3. 
 Plànol Institut del Teatre - Soterrani 2. 
 Plànol Institut del Teatre - Soterrani 1. 
 Plànol Institut del Teatre - Planta baixa. 
 Plànol Institut del Teatre - Planta 1. 
 Plànol Institut del Teatre - Planta 2. 
 Plànol Institut del Teatre - Planta 3. 
 Plànol Institut del Teatre - Planta 4. 
 Plànol Institut del Teatre - Planta 5. 
 Plànol Institut del Teatre - Planta 6. 

 
 
Identificació del control (clau de pas) dels subministraments bàsics: aigua, gai i 
electricitat (1.7.4) 

 Plànol ESC.01 Escomesa (Clau de pas) - Soterrani S2. 
 Plànol ESC.02 Escomesa (Clau de pas) - Soterrani S3. 

 
 
Sectorització (2.4.1) 
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 Plànol SEC.01 Sectors d’incendi - Soterrani 4. 
 Plànol SEC.02 Sectors d’incendi - Soterrani 3. 
 Plànol SEC.03 Sectors d’incendi - Soterrani 4. 
 Plànol SEC.04 Sectors d’incendi - Soterrani 1. 
 Plànol SEC.05 Sectors d’incendi - Planta baixa. 
 Plànol SEC.06 Sectors d’incendi - Planta 1. 
 Plànol SEC.07 Sectors d’incendi - Planta 2. 
 Plànol SEC.08 Sectors d’incendi - Planta 3. 
 Plànol SEC.09 Sectors d’incendi - Planta 4. 
 Plànol SEC.10 Sectors d’incendi - Planta 5. 
 Plànol SEC.11 Sectors d’incendi - Planta 6. 

 
 
Instal·lacions de detecció, d’extinció d’incendis i d’extracció de fums (2.4.2) / 
Senyalització d’emergències (2.4.3) 

 Plànol INC.01 Instal·lacions contra incendis - Soterrani 4. 
 Plànol INC.02 Instal·lacions contra incendis - Soterrani 3. 
 Plànol INC.03 Instal·lacions contra incendis - Soterrani 4. 
 Plànol INC.04 Instal·lacions contra incendis - Soterrani 1. 
 Plànol INC.05 Instal·lacions contra incendis - Planta baixa. 
 Plànol INC.06 Instal·lacions contra incendis - Planta 1. 
 Plànol INC.07 Instal·lacions contra incendis - Planta 2. 
 Plànol INC.08 Instal·lacions contra incendis - Planta 3. 
 Plànol INC.09 Instal·lacions contra incendis - Planta 4. 
 Plànol INC.10 Instal·lacions contra incendis - Planta 5. 
 Plànol INC.11 Instal·lacions contra incendis - Planta 6. 

 
 
Vies d’evacuació (2.4.4) 

 Plànol EVA.01 Recorreguts d’evacuació - Soterrani 4. 
 Plànol EVA.02 Recorreguts d’evacuació - Soterrani 3. 
 Plànol EVA.03 Recorreguts d’evacuació - Soterrani 4. 
 Plànol EVA.04 Recorreguts d’evacuació - Soterrani 1. 
 Plànol EVA.05 Recorreguts d’evacuació - Planta baixa. 
 Plànol EVA.06 Recorreguts d’evacuació - Planta 1. 
 Plànol EVA.07 Recorreguts d’evacuació - Planta 2. 
 Plànol EVA.08 Recorreguts d’evacuació - Planta 3. 
 Plànol EVA.09 Recorreguts d’evacuació - Planta 4. 
 Plànol EVA.10 Recorreguts d’evacuació - Planta 5. 
 Plànol EVA.11 Recorreguts d’evacuació - Planta 6. 
 Plànol Teatre Ovidi Montllor – Planta 1. 
 Plànol Teatre Estudi – Soterrani 1. 
 Plànol Teatre Estudi – Soterrani 2. 

 
Àrees de confinament (2.4.5) 

 Plànol CON.01 Àrees confinament - Soterrani 4. 
 Plànol CON.01 Àrees confinament - Soterrani 3. 
 Plànol CON.01 Àrees confinament - Soterrani 2. 
 Plànol CON.01 Àrees confinament - Planta baixa. 
 Plànol CON.01 Àrees confinament - Planta 1. 
 Plànol CON.01 Àrees confinament - Planta 2. 
 Plànol CON.01 Àrees confinament - Planta 3. 
 Plànol CON.01 Àrees confinament - Planta 4. 
 Plànol CON.01 Àrees confinament - Planta 5. 
 Plànol CON.01 Àrees confinament - Planta 6. 
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ANNEX 4 FITXES D’ACTUACIÓ 

 
Recull de les fitxes d’actuació indicades al punt 3.5 del document 3, per als diferents equips i 
persones implicades en el pla d’emergència. 
 
 
 
 
ÍNDEX FITXES D’ACTUACIÓ 

 Nº Fitxa 

   
 1 Cap d’emergències (CE) 
   
 2 Cap d’intervenció (CI) 
   
 3a Centre de Control, Alarma i Comunicació (CCAC) 
   
 3b Centre de Control, Alarma i Comunicació (CCAC): Primers auxilis 
   
 4a Auxiliar de serveis: recepció serveis externs  
   
 4b Auxiliar de serveis: primers auxilis  
   
 4c Recepció - Consergeria 
   
 5 Equip primera intervenció (EPI) 
   
 6 Equip segona intervenció (ESI) 
   
 7a Equip d’evacuació i confinament (EEC)  
   
 7b Cap de l’Equip d’evacuació i confinament  
   
 8 Equip primers auxilis  
   
 8 Cap de l’Equip de primers auxilis  
   
 9 Equip recolzament  
   
 10 Professorat 
   
 11 Alumnes 
   
 12 Cafeteria – Cuina 
   
 13 General 
   
 14 Teatre [ús de fum o similar en espectacle] 
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FITXA D’ACTUACIÓ C A P    D ’ E M E R G È N C I A 

1 
Titular:   

Suplents:  

ACCIONS GENERALS  

Alerta / Conat  

1.- En rebre l’avís d’emergència avaluarà la situació d’emergència, establint si cal: 

a) Activar el pla i nivell d’activació del Pla. 

Alerta / Conat [Establirà o confirmarà en aquest cas el nivell d’emergència inicial] 

Emergència 

b) Assegurar els avisos interns a realitzar [> Els farà el responsable del Centre d’Alarma i 
Comunicacions (CCAC)]. 

- Trucades telefòniques necessàries 

- Emetre missatge per megafonia. 

c) Assegurar els avisos externs a realitzar [> Els farà el responsable del CCAC]. 

- Necessitat d’avisar equips d’intervenció externs (bombers, policia, etc.). 

Trucades externes a realitzar 

1 > 112 (trucada per demanar/mobilitzar operatius/recursos externs) 

2 > 080 (bombers de Barcelona) 

3 > CECAT. Trucada (93.551.72.85) i correu electrònic (cecat@gencat.cat) per 
coordinar accions.  

 

Emergència 

d) Mesures de protecció a aplicar (segons risc i informació disponible del CCAC / Cap intervenció). 

- Ordenar baixada d’ascensors a planta. 

- Ordenar l’aturada de l’aspiració. 

- Interrupció de subministraments. 

- Inutilització d’alguna escala. 

 [Decidirà sobre aquests conceptes fins que es declari el final de l’emergència]. 

2.- Es personarà immediatament a la Sala de Control  

3.- Dirigirà i coordinarà les actuacions amb el Cap d’intervenció. 

[En cap cas ha de posar en perill la seva seguretat o de les persones que ocupen l’edifici] 

4.- Anirà recaptant la informació sobre l’emergència i decidint la intervenció d’equips interns fins l’arribada 
dels equips externs (amb riscos externs cal escoltar avisos oficials a emissora de ràdio: Cat. Informació). 

5.- Mantenir la coordinació amb el CECAT com a part fonamental de la gestió de l’emergència, i la 
comunicació amb equips externs i informar sobre dades rellevants (plantes que no s’han pogut evacuar, 
etc.).  

6.- En cas d’evacuació general: dirigir-se al «Punt de trobada» ubicat a Plaça Margarida Xirgu (Dues 
condicions:  Després del segon avís de megafonia (tres minuts després del primer avís) i  Quan 
observi que l’evacuació és gairebé completa). 

7.-Recollir la informació de la Cap d’Evacuació i Confinament conforme han estat evacuades cada una 
d’elles. 

[Quan arribin el mitjans externs]: Recepcionar l’ajuda externa, facilitant la informació sobre la situació 
d’emergència, la documentació del PAU i les claus de la instal·lació, cedint la Direcció de les actuacions. 
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INCENDI 

Conat / Alarma 

A.- Romandre a l’espera de l’evolució de l’incendi. 

 

Emergència 

B.- Dirigir, coordinar i decidir totes les actuacions. Especialment: 

a) Evacuació parcial o total [Confinament en casos en que no sigui possible l’evacuació]. 

b) Intervenció mitjans propis. 

c) Atenció a les persones afectades (rebre informació sobre persones no evacuades). 

d) Altres. Decidir: 

- Tancament clau de pas de gas. 
- Aturar sistema climatització general. 
- Tancament portes tallafocs. 
- Prohibició d’accés de cotxes [i obertura porta accés vehicles]. 
- Baixada d’ascensors a planta i bloqueig. 
- Comunicació de missatges per megafonia (escales inutilitzades, etc.). 
- Obertura exutoris per evacuació de fums. 

C.- Una vegada arribats els Bombers: facilitar tota la documentació i informació d’actuacions realitzades i 
situació actual (cedir direcció i col·laborar amb ells). 

D.- Donar per finalitzada l’emergència: ordenar, si escau, la tornada del personal a l’edifici. 

E.- Elaborar informe d’emergència (i remetre’l a l’administració). 
   

EXPLOSIÓ / FUITA DE GAS   

Conat / Alarma 

A- Determinar necessitat de tancar clau de pas de gas o limitar fuita taponant canonada. 

B.- Evacuació del sector. 

 

Emergència 

C.- Dirigir, coordinar i decidir totes les actuacions. Especialment: 

a) Evacuació parcial o total. 

b) Altres. Decidir: 

- Tancament clau de pas de gas. 

- Prohibició d’accés de cotxes [i obertura porta accés vehicles]. 

- Desconnectar subministrament elèctric. 

D.- Una vegada arribats els serveis d’emergència: facilitar tota la documentació i informació d’actuacions 
realitzades i situació actual (cedir direcció i col·laborar amb ells). 

E.- Donar per finalitzada l’emergència: ordenar, si escau, la tornada del personal a l’edifici. 
   

BOMBA / AVÍS DE BOMBA 

Emergència 

A.- Dirigir, coordinar i decidir totes les actuacions. Especialment: 

c) Evacuació parcial o total. 

d) Altres. Decidir: 

- Tancament clau de pas de gas. 
- Prohibició d’accés de cotxes [i obertura porta accés vehicles]. 
- Comunicació de missatges per megafonia (escales que no s’han d’utilitzar, etc.). 
- Baixada d’ascensors a planta i bloqueig. 
- Desbloqueig portes amb targetes. 

B.- Una vegada arribats els serveis d’emergència: facilitar tota la documentació i informació d’actuacions 
realitzades i situació actual (cedir direcció i col·laborar amb ells). 

C.- Donar per finalitzada l’emergència: ordenar, si escau, la tornada del personal a l’edifici. 
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AGRESSIONS PER PART D’OCUPANTS 

Conat / Alarma / Emergència 
- Comunicar als vigilants / auxiliar de vigilància presents al centre perquè es dirigeixen al lloc de 
l’agressió. 
   

ACCIDENT LABORAL GREU / CAIGUDA ASCENSOR / PATOLOGIA ESTRUCTURA [FERITS] 

Conat / Alarma / Emergència 
- Informar a vigilància perquè esperin als punts de recepció de serveis externs i guiïn l’ambulància al lloc 
de l’accident. 
- Determinar la necessitat d’evacuar sector.
   

TALL ELÈCTRIC  

Conat / Emergència 

A.- Dirigir, coordinar i decidir totes les actuacions: especialment evacuació.  

B.- Altres incidències: persones a ascensors, etc. 

Emergència 

[La il·luminació d’emergència funciona un temps limitat:  evacuar si el tall s’allarga]. 
   

FUITA D’AIGUA 

Conat / Alarma /  

A.- Dirigir, coordinar i decidir totes les actuacions. Especialment: 

a) Tancar claus d’aigua. 
b) Desconnectar l’electricitat de les àrees afectades. 
c) Recollir l’aigua (si és possible amb bomba). 

 
Emergència 

B.- Dirigir, coordinar i decidir totes les actuacions. Especialment: 

d) Evacuació parcial o total. 
e) Tancar claus d’aigua. 
f) Desconnectar l’electricitat de les àrees afectades. 
g) Recollir l’aigua (si és possible amb bomba). 

   

RISC QUÍMIC (NÚVOL TÒXIC INDÚSTRIA / ACCIDENT TRANSPORT MERCADERIES PERILLOSES)  

Conat / Alarma / Emergència 
A.- Determinar la necessitat de: 
- Confinament / evacuació (d’acord amb les recomanacions de Protecció Civil – Sirena alarma Port).  
- Tancar finestres i portes. 
- Aturar sistemes de ventilació / climatització > comunicar a Cap d’intervenció.  
- Què el personal auxiliar de servei informi als usuaris de la recomanació de no sortir de l’edifici. 
B.- Verificar que les persones dels diferents pisos s’han confinat adequadament > serà informat per la 
Cap d’evacuació i confinament. 
C- Informar del final de l’emergència (d’acord amb les instruccions de Protecció Civil – Mitjans 
comunicació). 
   

RISC RADIOLÒGIC 

- Determinar la necessitat de confinament (excepte si existeixen avisos contraris per part de Protecció 
Civil). 
   

RISCOS PER INUNDACIÓ 

Alarma / Conat 
- Determinar la necessitat d’evacuar el centre (segons avisos del Servei Meteorològic Catalunya - SMC) 
- Determinar necessitat de obstruir la possibilitat d’accés d’aigua a les portes de planta baixa i soterrani 2. 
 
Emergència 
- Determinar la necessitat d’evacuar el centre  o confinar als usuaris (segons avisos del SMC). 
- Determinar la necessitat de fer talls en el subministrament elèctric d’alguns sectors (caldrà haver-los 
evacuat prèviament). 
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INCENDI FORESTAL 

- Determinar la necessitat d’evacuar el centre  o confinar als usuaris (segons avisos de Protecció Civil).
   

RISC PER NEVADES 

Alarma / Conat 
- Determinar la necessitat d’evacuar el centre (segons avisos del SMC) 
- Comprovar que les ventilacions no queden obstruïdes. 
- Intentar desfer la neu dels accessos amb sal. 
 
Emergència 
- Determinar la necessitat d’evacuar el centre  o confinar als usuaris (segons avisos del SMC). 
   

RISC SÍSMIC 

Emergència 
- Determinar la necessitat d’evacuar el centre un cop aturat el sisme (excepte si existeixen avisos 
contraris per part de Protecció Civil). 
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FITXA D’ACTUACIÓ C A P    D ’ I N T E R V E N C I Ó 

2 
Titular:   

Suplents:  

ACCIONS GENERALS  

Alerta / Conat / Emergència 

Les actuacions depenen del nivell d’activació indicat pel Cap d’Emergència (que anirà canviant segons 
evolucioni l’emergència). Quan rebi la comunicació de l’emergència: 

1.- Atendre a les instruccions del Cap d’Emergència (CE). 

[S’ha de mantenir el contacte sempre amb la Sala de Control] 

2.- Dirigir-se cap al punt d’emergència (excepte si les ordres són evacuar). 

3.- Dirigir i decidir les actuacions dels equips d’intervenció in situ. 

4.-  Comunicar en tot moment la situació al CE (determinar si cal evacuar el sector). 

   

INCENDI 

Alerta / Conat  

A.- Dirigir, coordinar i decidir les actuacions sobre el terreny. 

B.- Decidir necessitat d’evacuació parcial del sector i limitació d’accessos. 

C.- Tancar portes tallafocs per limitar l’extensió de l’emergència. 

[Comunicar al CE les decisions preses per coordinar des de CCAC] 

 

Emergència  

D.- Dirigir, coordinar i decidir les actuacions sobre el terreny. Especialment: 

a) Evacuació parcial [Confinament en casos en què sigui impossible l’evacuació] / Comunicació al 
CE de la necessitat de evacuar tot l’edifici. 

b) Intervenció mitjans propis. 

c) Atenció a les persones afectades. 

d) Altres. Decidir: 

- Tancament clau de gas. 

- Aturar sistema climatització general. 

- Tancament portes tallafocs. 

- Prohibició d’accés de cotxes [i obertura porta accés vehicles]. 

- Baixada d’ascensors a planta i bloqueig. 

- Comunicació de missatges per megafonia (escales inutilitzades, etc.). 

- Obertura exutoris per evacuació de fums. 

[Comunicar al CE les decisions preses per coordinar des de CCAC] 

E.- Una vegada arribats els Bombers facilitar la informació rellevant i col·laborar en les actuacions cedint 
la direcció. 

   

EXPLOSIÓ 

Conat / Alarma / Emergència 

A.- Dirigir, coordinar i decidir totes les actuacions in situ. Especialment: 

a) Atendre ferits. 

b) Evacuació parcial o total. 

c) Altres. Decidir: 

- Tancament clau de gas. 
- Desconnectar subministrament elèctric. 

B.- Una vegada arribats els serveis externs facilitar la informació rellevant i col·laborar en les actuacions 
cedint la direcció. 
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FUITA DE GAS   

Conat / Alarma 

A.- Tancar clau de pas de gas o limitar fuita taponant canonada. 

B.- Evacuació del sector. 

 

Emergència 

C.- Dirigir, coordinar i decidir totes les actuacions. Especialment: 

d) Evacuació parcial o total. 

e) Altres. Decidir: 

- Tancament clau de pas de gas. 

- Prohibició d’accés de cotxes [i obertura porta accés vehicles]. 

- Desconnectar subministrament elèctric. 

D.- Una vegada arribats els serveis d’emergència: facilitar tota la documentació i informació d’actuacions 
realitzades i situació actual (cedir direcció i col·laborar amb ells). 

   

BOMBA / AVÍS DE BOMBA 

Emergència 

A.- Col·laborar en l’evacuació ajudant al CE a decidir sobre: 

- Tancament clau de pas de gas. 

- Prohibició d’accés de cotxes [i obertura porta accés vehicles]. 

- Comunicació de missatges per megafonia (escales que no s’han d’utilitzar, etc.). 

- Baixada d’ascensors a planta i bloqueig. 

- Desbloqueig portes amb targetes. 

B.- Una vegada arribats els serveis d’emergència: facilitar tota la documentació i informació d’actuacions 
realitzades i situació actual (cedir direcció i col·laborar amb ells). 

   

AGRESSIONS PER PART D’OCUPANTS 

Conat / Alarma / Emergència 

- Col·laborar en la presa de decisions amb el Cap d’Emergències. 
   

ACCIDENT LABORAL GREU / CAIGUDA ASCENSOR / PATOLOGIA ESTRUCTURA [FERITS] 

Conat / Alarma / Emergència 
- Atendre ferits. 
- Coordinar equips d’intervenció. 
- Determinar la necessitat d’evacuar sector.
   

TALL ELÈCTRIC  

Conat / Alarma / Emergència 

- Col·laborar en la presa de decisions al CE. 
   

FUITA D’AIGUA 

Conat / Alarma   

A- Actuacions d’acord amb la situació 

a) Tancar claus d’aigua. 

b) Desconnectar l’electricitat de les àrees afectades. 

c) Recollir l’aigua (si és possible amb bomba). 

Emergència 

B- Actuacions d’acord amb la situació: 

a) Evacuació parcial o total. 

b) Tancar claus d’aigua. 
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c) Desconnectar l’electricitat de les àrees afectades. 

d) Recollir l’aigua (si és possible amb bomba). 

   

RISC QUÍMIC (NÚVOL TÒXIC INDÚSTRIA / ACCIDENT TRANSPORT MERCADERIES PERILLOSES)  

Conat / Alarma   
- Aturar sistemes de ventilació / climatització.  
- Verificar que els equips d’emergència tanquen finestres i portes. 
- Ajudar en les actuacions de confinament / evacuació. 
 
Emergència 
- Ajudar sobre el terreny en les actuacions de confinament / evacuació. 
   

RISC RADIOLÒGIC 

- Ajudar sobre el terreny en les actuacions de confinament / evacuació. 
   

RISCOS PER INUNDACIÓ 

Alarma / Conat 
- Obstruir la possibilitat d’accés d’aigua per les portes. 
- Determinar la necessitat d’evacuar algun sector. 
- Determinar obertura de porta per a cotxes del soterrani -2. 
 
Emergència 
- Determinar la necessitat d’evacuar el centre  o confinar als usuaris (segons avisos del SMC). 
- Determinar la necessitat de fer talls en el subministrament elèctric d’alguns sectors (caldrà haver-los 
evacuat prèviament). 
   

INCENDI FORESTAL 

- Ajudar sobre el terreny en les actuacions de confinament / evacuació. 
   

RISC PER NEVADES 

Alarma / Conat 
- Comprovar que les ventilacions no queden obstruïdes. 
- Intentar desfer la neu dels accessos amb sal. 
 
Emergència 
- Ajudar sobre el terreny en les actuacions de confinament / evacuació. 
   

RISC SÍSMIC 

Emergència 
- Ajudar sobre el terreny en les actuacions de confinament / evacuació. 
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FITXA D’ACTUACIÓ CENTRE DE CONTROL, ALARMA I COMUNICACIONS 

3a Responsable:  

ACCIONS GENERALS  

Les actuacions depenen del nivell d’activació indicat pel Cap d’Emergència (anirà canviant segons evolucioni 
l’emergència).  

1.- Quan rebi la comunicació de l’emergència: 

Conat / Alarma Emergència  

> Un polsador d’alarma 
> Avís detectors automàtics 

> Per telèfon  

> Un Polsador a arxiu, reprografia, 
zona caldera, magatzem decorats, 
teatre o tallers. 
> Dos o més Polsadors d’alarma 

2c.- Enviar immediatament 
personal auxiliar de vigilància a 
verificar situació [En funció d’allò 
observat FINAL de la intervenció / 
o / realitzar trucades tal i com 
s’especifica a continuació]: 

2a1.- Recavar tota la informació 
rellevant (ubicació, grau 
d’emergència...). 
 

2a2.- Enviar immediatament 
personal auxiliar de vigilància a 
verificar la situació. 
 

2a3.- Iniciar trucades: 

2b1.- Enviar immediatament 
personal auxiliar de vigilància a 
verificar la situació. 
 

2b2.- Iniciar trucades: 

3.- Trucar al Cap d’emergència i informar. 
4.- Atendre a les instruccions del Cap d’emergència (CE). 

Nivell d’activació del pla (alerta - conat / emergència) 
Avisos a realitzar 
Altres actuacions 

5.- Realitzar, d’acord amb les instruccions indicades pel Cap d’emergència:  
Avisos interns a realitzar (trucades telefòniques, megafonia...).. 
    > En cas d’evacuació total es bloquejaran els ascensor i desbloquejaran les portes dorlet automàticament 
(excepte si el CE indica explícitament el contrari). 
    > En cas de confinament es desbloquejaran les portes dorlet automàticament (excepte si el CE indica 
explícitament el contrari). 

Trucades externes a realitzar (emergències internes) 
1 > 112 (trucada per demanar/mobilitzar operatius/recursos externs) 
2 > 080 (bombers de Barcelona) 
3 > CECAT. Trucada (93.551.72.85) i correu electrònic (cecat@gencat.cat) per coordinar accions. 

6.- Trucar al Cap d’intervenció i informar / Trucar al Cap d’evacuació i confinament en cas de confinament. 
7.- Atendre a les instruccions del Cap d’intervenció (CI) / Cap d’evacuació i confinament. 
8.- Realitzar les actuacions indicades pel Cap d’intervenció / Cap de confinament. 

[Romandre disponible per rebre instruccions amb la línea telefònica lliure] 
9.- Coordinar comunicacions internes i externes segons instruccions rebudes. 
10.- Mantenir informats el CE i el CI de qualsevol novetat: 

Arribada de mitjans externs, pisos de l’edifici que no s’han pogut evacuar, etc. 
Realitzar les comunicacions (mitjans externs, megafonia, etc.) d’acord amb els missatges establerts. 
Realitzar les actuacions que li siguin indicades pel CE / CI des de centraleta. Entre altres: 

- Prohibició d’accés de cotxes [i obertura porta accés vehicles]. 
- Baixada d’ascensors a planta i bloqueig. 
- Comunicació de missatges per megafonia (escales inutilitzades, etc.). 
- Obertura exutoris per evacuació de fums. 
- Desbloqueig de portes automàtiques d’obertura amb targeta (si no s’ha fet abans). 
- Informar per Walkie Talkie personal de vigilància, personal de neteja, manteniment. 
- Informar a empreses externes que estiguin sobre coberta mitjançant telèfon mòbil. 
- Eliminar sirenes associades a sortides d’emergència. 
- Si hi ha vehicles estacionats a la zona de pas de vehicles: trucar al servei de grues. 

Al final de la incidència, si s’ha comunicat l’emergència a la CECAT cal enviar comunicat de fi d’emergència. 
   

RISC EXTERN 

Encendre ràdio i escoltar possibles avisos oficial a Catalunya Informació (92.0 FM). 
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FITXA D’ACTUACIÓ CENTRE  DE  CONTROL: PRIMERS  AUXILIS      

3b Responsable:   

En rebre l’avís de necessitat de primers auxilis… 

1.- Informar-se sobre: 

Gravetat: lleu / greu / molt greu. 

Estat: conscient / inconscient / respira / no respira / sagnant / parada cardíaca, etc. 

Ubicació exacta: planta, aula, etc. 

   

Primers auxilis (General) Sospita parada cardíaca 
Caiguda de persona en línia de 
vida (treballs en altura) 

2.- Trucar a Cap de primers auxilis i 
detallar dades conegudes: 

- Estat salut persona afectada. 
- Situació exacta dins l’edifici. 

Si no es troba: informar a 2 
membres de l’equip de primers 
auxilis. 

2.a- Trucar a Cap de primers auxilis 
i a 2 membres de personal format 
en l’ús de desfibril·ladors; detallant 
dades conegudes. 

- Estat salut persona afectada. 
- Situació exacta dins l’edifici. 

2.a- Comunicar als subalterns la 
situació on es troba la persona 
perquè, en cas necessari, transporti 
el desfibril·lador. 

2.- Trucar sempre a serveis externs 

(Tel. )  informant del 
següent: 
- Estat salut persona afectada. 
- Situació exacta a l’edifici. 

3.- Si resulta necessari trucar a 

serveis externs (Tel. )  
informant del següent: 

3.- Trucar sempre a serveis externs 

(Tel. )  informant del 
següent: 

3.a- Trucar al Cap d’intervenció. 
3.b- Trucar a Cap de primers auxilis i 
detallar dades conegudes: 

- Estat salut persona afectada. 
- Situació exacta dins l’edifici. 

Si no es troba: informar a 2 membres 
de l’equip de primers auxilis. 

 

Atenció: Situació d’emergència. 

Aquí Sala de Control de l’Institut del Teatre. 

Ubicació: Plaça Margarida Xirgu sense número. Barcelona 

S’ha produït un accident i el número de ferits és __________. 

L’estat del pacient és greu / molt greu 

Es troba conscient / inconscient / respira / no respira / sagnant / sospita parada cardíaca... 

Actualment l’atén personal no sanitari / metge / equips de primers auxilis. 

Sóc _________________________ i el telèfon de contacte és 93 227 39 33 

Repeteixo, aquí sala de control de l’Institut del Teatre. 

Si us plau, confirmeu-nos la informació. 

4.- Informar a TPRL  

5.- Comunicar a serveis auxiliars: 
a. La ubicació de l’accidentat (perquè aquests puguin guiar als serveis d’emergència quan arribin). 
b. La tasca de verificar que no hi ha vehicles a les zones de pas. 
c. La necessitat de desplaçar-se al lloc indicat per a la recepció d’emergències (P0 i S2). 
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FITXA D’ACTUACIÓ AUXILIAR DE SERVEIS: RECEPCIÓ DE SERVEIS EXTERNS 

4a Responsable:   

MISSATGE MEGAFONIA EVACUACIÓ (o informat per altre mitjà: telèfon...) / . En rebre l’avís…  

1.- En rebre l’avís aturar totes les activitats. 

Planta baixa Planta soterrani 2 

2.- Agafar una còpia del PAU, claus mestres i 
un Walkie Talkie. 

3.- Tancar porta tallafocs Sector Teatre. 

4.- Retirar la pilona d’accés vehicles (la clau 
està a la Sala de Control). 

5.- Lliurar llistat dels equips d’emergència a la 
Cap de confinament i evacuació. 

6.- Desplaçar-se al lloc indicat per a la recepció 
d’emergències (cantonada C/ Lleida amb C/ de 
Baix). 

7.- Mantenir-se en contacte amb Sala de 
Control (CCAC) i informar de qualsevol 
incidència. 

8.- Atendre als serveis d’emergència si arriben 
per Carrer Lleida. 

9.- Informar de l’arribada dels mitjans externs al 
Centre de Control, Alarma i Comunicació, 
perquè el Cap d’emergència pugui recepcionar-
los.  

10.- Romandre en aquesta posició fins a rebre 
comunicació del Centre de Control, Alarma i 
Comunicació. 

2.- Obrir la porta d’accés de vehicles (per facilitar accés 
de vehicles d’emergència en cas necessari). 

4.- Agafar còpia del PAU, claus mestre, un Walkie 
Talkie i sortir a la porta exterior. 

a) No permetre l’accés a persones / vehicles 
privats. 

b) Dirigir a les persones que evacuen al «punt de 
trobada» ubicat a Plaça Margarida Xirgu. 

[En funció de la informació rebuda pel Centre 
de Control els farà circular pel lateral de la 
rampa interior o pel Carrer Concòrdia]. 

6.- Mantenir-se en contacte amb Centre de Control i 
informar de qualsevol incidència. 

7.- Informar a persones del magatzem (sota rampa). 

8.- Atendre als serveis d’emergència si arriben per 
Carrer França Xica. 

9.- Informar al Centre de Control, Alarma i 
Comunicació, perquè el Cap d’emergència pugui 
recepcionar-los.  

10.- Romandre en aquesta posició fins a rebre 
comunicació del Centre de Control, Alarma i 
Comunicació. 

   

MISSATGE MEGAFONIA CONFINAMENT (o informat per altre mitjà: telèfon...)/ . En rebre l’avís…  

1.- En rebre l’avís aturar totes les activitats. 

Planta baixa Planta soterrani 2 

2.- Informar a les persones que es troben a 
l’exterior (atri, passadís Mural de les Olles...) 
que cal entrar a l’edifici per motius de seguretat. 

3.- Situar-se a les portes d’accés de la cafeteria 
per informar als usuaris que no està permesa la 
sortida. 

[Només ho comunicarà verbalment]. 

4.- Mantenir portes tancades. 

5.- Mantenir-se en contacte amb Centre de 
Control i informar de qualsevol incidència. 

6.- Romandre en aquesta posició fins a rebre 
comunicació del Centre de Control. 

2.- Informar a les persones que es troben al recinte  
que cal entrar a l’edifici per motius de seguretat. 

3.- Informar a persones del magatzem (sota rampa). 

4.- Situar-se a les portes d’accés per informar als 
usuaris de què no està permesa la sortida. 

[Només ho comunicarà verbalment]. 

5.- Mantenir portes tancades. 

7.- Mantenir-se en contacte amb Centre de Control i 
informar de qualsevol incidència. 

8.- Romandre en aquesta posició fins a rebre 
comunicació del Centre de Control. 
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FITXA D’ACTUACIÓ AUXILIAR DE SERVEIS: PRIMERS AUXILIS      

4b Responsable:   

En rebre l’avís de necessitat de primers auxilis… / Escoltar alarma acústica cabina desfibril·lador... 

1.- Intenteu obtenir el màxim d’informació: 

Gravetat incident: lleu / greu / molt greu. 

Estat: conscient / inconscient / respira / no respira / sagnant / parada cardíaca, etc. 

Ubicació exacta: planta, aula, etc. 

2.- Contacteu immediatament amb el Centre de Control i informeu les dades conegudes: 

- Estat salut persona afectada. 

- Situació exacta dins l’edifici. 

Walkie Talkie 

 

3.- Seguiu les instruccions del Centre de Control: 

- Transportar el desfibril·lador a l’àrea en què es troba la persona afectada. 

- Esperar serveis externs (ambulància) per guiar-los al lloc en què es troba la persona afectada. 

- Altres. 

  

En rebre comunicació del Centre de Control en relació amb l’actuació de primers auxilis... 

1.- Seguiu les instruccions del Centre de Control: 

- Transportar el desfibril·lador a l’àrea en què es troba la persona afectada. 

- Esperar serveis externs (ambulància) per guiar-los al lloc en què es troba la persona afectada. 

- Altres. 
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FITXA D’ACTUACIÓ PERSONAL DE RECEPCIÓ 

4c Responsable:   

 
 
EN REBRE UNA TRUCADA D’AVÍS DE BOMBA / ALTRES EMERGÈNCIES DETECTADES 

1.- Comunicar-ho immediatament a la Sala de Control (número telèfon ). 

[La Sala de Control és l’encarregada  de realitzar les gestions pertinents: sol·licitud de serveis externs 
(ambulàncies, bombers, policia, etc.) o d’altres que es puguin requerir]. 

 

 

 

  

MISSATGE MEGAFONIA EVACUACIÓ (o informat per altre mitjà: telèfon...) / . En rebre l’avís…  

1.- Obrir portes d’accés per facilitar la sortida de les persones que evacuen. 

a) Informar a les persones que no es poden aturar a les portes. 

b) Dirigir a les persones que evacuen al «punt de trobada» ubicat a Plaça Margarida Xirgu. 

2.- Dirigir-se al punt de trobada. 

[Les persones que formen part d’algun equip d’emergència només realitzaran aquestes tasques un cop 
realitzades les que li corresponen com a part de l’Equip d’emergència] 

 

 

 

  

MISSATGE MEGAFONIA CONFINAMENT (o informat per altre mitjà: telèfon...)/ . En rebre l’avís…  

1.- Informar a les persones que es troben a l’exterior que cal entrar a l’edifici per motius de seguretat. 

2.- Situar-se a les portes d’accés per informar als usuaris que no està permesa la sortida. 

3.- Mantenir portes tancades. 

4.- Mantenir-se en contacte amb Centre de Control i informar de qualsevol incidència (Telèfon). 

5.- Romandre en aquesta posició fins a rebre comunicació del Centre de Control. 

[Les persones que formen part d’algun equip d’emergència només realitzaran aquestes tasques un cop 
realitzades les que li corresponen com a part de l’Equip d’emergència] 
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FITXA D’ACTUACIÓ E Q U I P    P R I M E R A   I N T E R V E N C I Ó 

5       

ACCIONS GENERALS 
Alerta / Conat / Emergència 
Quan rebi comunicació que ha de desplaçar-se al sector de l’emergència o quan el focus de l’emergència 
estigui ubicat al seu sector / àrea de treball haurà d’intervenir per pal·liar l’emergència actuant sempre 
sota les ordres del Cap d’Intervenció (CI) o Cap d’Emergència (CE). 
Algunes consideracions: 

 No es posarà, en cap cas, en perill la pròpia integritat física. 
 Intervenir sobre instal·lacions només si disposa dels coneixements necessaris (tall elèctric, etc.). 
 En cap cas s’intervindrà de forma solitària o si no existeix una sortida d’emergència lliure.  

  

INCENDI 
Alerta / Conat  
1.- Actuar sobre l’incendi utilitzant els mitjans propis. 
2.- Tancar portes tallafocs per limitar l’extensió de l’emergència. 
3.- Comunicar en tot moment la situació al Cap d’Intervenció (si no es troba allà). Per exemple: la 
impossibilitat de contenir l’extensió del foc o el final de l’emergència. 
 
Emergència  
4.- Ajudar amb l’evacuació parcial o total [Confinament en casos en que sigui impossible l’evacuació] / 
Comunicació al Cap d’Emergència de la necessitat de evacuar tot l’edifici. 
  

EXPLOSIÓ  
Conat / Alarma / Emergència 
1.- Evacuació parcial o total. 
2.- Tancar portes tallafocs. 
Segons informi el Cap d’Intervenció: 
3.- Tancament clau de gas. 
4- Desconnectar subministrament elèctric. 
  

FUITA DE GAS   
Conat / Alarma / Emergència 
1.- Tancar clau de pas de gas / Limitar fuita taponant canonada. 
2.- Evacuar sector. 
3.- Un cop eliminada la fuita: ventilar i evitar l’accés de persones fins que es consideri zona segura. 
  

BOMBA / AVÍS DE BOMBA 
Emergència 
1.- Col·laborar, si escau, amb els equips externs obrint taquilles (o d’altres indicades pels serveis 
externs). 
  

FUITA D’AIGUA 
Conat / Alarma   
1.- Tancar claus d’aigua. 
2.- Desconnectar l’electricitat de les àrees afectades. 
3.-Recollir l’aigua (si és possible amb bomba). 
4.- No possibilitar l’accés per part d’altres usuaris. 
 
Emergència 
5.- Ajudar amb l’evacuació parcial o total. 
  

RISC QUÍMIC /  INCENDI FORESTAL / RISC RADIOLÒGIC
Conat / Alarma / Emergència 
- Tancar portes i finestres. 
- Ajudar en les actuacions de confinament / evacuació. 
  

NEVADES / INUNDACIÓ / SÍSMIC 
- Ajudar sobre el terreny en les actuacions de confinament / evacuació. 
  

SENSE EMERGÈNCIA
Comprovar periòdicament  que no estiguin obstaculitzades: 

- Vies d’evacuació, escales i sortides d’emergència.  
- Equips de protecció contraincendis (extintors, BIEs, etc.). 

En cas de detectar qualsevol anomalia: informar per escrit a  
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FITXA D’ACTUACIÓ E Q U I P    S E G O N A   I N T E R V E N C I Ó 

6    

ACCIONS GENERALS 
Alerta / Conat / Emergència 
Quan rebi comunicació que ha de desplaçar-se al sector de l’emergència o quan el focus de l’emergència 
estigui ubicat al seu sector / àrea de treball haurà d’intervenir per pal·liar l’emergència actuant sempre 
sota les ordres del Cap d’Intervenció (CI) o Cap d’Emergència (CE). 
Algunes consideracions: 

 No es posarà, en cap cas, en perill la pròpia integritat física. 
 Intervenir sobre instal·lacions només si disposa dels coneixements necessaris (tall elèctric, etc.). 
 En cap cas s’intervindrà de forma solitària o si no existeix una sortida d’emergència lliure. 

   

INCENDI 
Alerta / Conat  
1.- Actuar sobre l’incendi utilitzant els mitjans propis. 
2.- Tancar portes tallafocs per limitar l’extensió de l’emergència. 
3.- Comunicar en tot moment la situació al CI (si no es troba allà). Per exemple la impossibilitat de 
contenir l’extensió del foc o el final de l’emergència. 
 
Emergència  
4.- Ajudar amb l’evacuació parcial o total [Confinament en casos en que sigui impossible l’evacuació] / 
Comunicació al CE de la necessitat de evacuar tot l’edifici. 
  

EXPLOSIÓ  
Conat / Alarma / Emergència 
1.- Evacuació parcial o total. 
2.- Tancar portes tallafocs. 
Segons informi el Cap d’Intervenció: 
3.- Tancament clau de gas. 
4- Desconnectar subministrament elèctric. 
   

FUITA DE GAS   
Conat / Alarma / Emergència 
1.- Tancar clau de pas de gas / Limitar fuita taponant canonada. 
2.- Evacuar sector. 
3.- Un cop eliminada la fuita: ventilar i evitar l’accés de persones fins que es consideri zona segura. 
   

BOMBA / AVÍS DE BOMBA 
Emergència 
1.- Col·laborar amb els equips externs obrint taquilles (o d’altres indicades pels serveis externs). 
  

FUITA D’AIGUA 
Conat / Alarma   
1.- Tancar claus d’aigua. 
2.- Desconnectar l’electricitat de les àrees afectades. 
3.-Recollir l’aigua (si és possible amb bomba). 
4.- No possibilitat l’accés per part de tercers usuaris. 
 
Emergència 
5.- Ajudar amb l’evacuació parcial o total. 
   

RISC QUÍMIC / / INCENDI FORESTAL / RISC RADIOLÒGIC
Conat / Alarma / Emergència 
- Tancar portes i finestres. 
- Ajudar en les actuacions de confinament / evacuació. 
   

NEVADES / INUNDACIÓ / SÍSMIC 
- Ajudar sobre el terreny en les actuacions de confinament / evacuació. 
   

SENSE EMERGÈNCIA
Comprovar periòdicament  que no estiguin obstaculitzades: 

- Vies d’evacuació, escales i sortides d’emergència.  
- Equips de protecció contraincendis (extintors, BIEs, etc.). 

En cas de detectar qualsevol anomalia: informar per escrit a  
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FITXA D’ACTUACIÓ EQUIP   D’EVACUACIÓ I CONFINAMENT 

7a     

ACCIONS GENERALS  

Actuacions de coordinació d’evacuació o confinament d’acord amb les ordres rebudes pel Cap 
d’Emergència / Cap d’intervenció. 

MISSATGE MEGAFONIA EVACUACIÓ (o informat per altre mitjà: telèfon...) / . En rebre l’avís…  

1.- En rebre l’avís, aturar totes les activitats. 

2.- Comunicar l’obligació d’evacuar l’edifici als usuaris de la seva planta. 

3.- Buidar la planta que li correspongui: assegurar l’evacuació completa. 

> Tancar les portes TALLAFOCS .. un cop verificat que no hi ha ningú. 

> Facilitar la circulació dels ocupants cap al punt de reunió. 

> No permetre l’ús de vies no assignades / ascensors. 

> La comprovació i accions associades no haurien d’allargar-se més de 3 minuts (segons 
planta). 

4.- Dirigir -se al «punt de trobada» ubicat a Plaça Margarida Xirgu. 

> Recordi. Durant la circulació: no cridar / no realitzar trucades telefòniques / no utilitzar 
ascensors. 

 

A L’EXTERIOR DE L’EDIFICI 

 Assegurar que els usuaris de la seva planta es reuneixen al punt de trobada (si escau: rebre 
informació dels diferents docents que han evacuat aules amb estudiants). 

 Informa al Cap d’Alarma i Evacuació (Cap AE) sobre si s’ha evacuat completament la planta 
(i qualsevol altra incidència (en el seu defecte comunicar l’evacuació al Cap d’Emergència). 

[Cap AE:] 

 Romandre fins que el Cap d’emergència doni per finalitzada l’emergència. 
   

MISSATGE MEGAFONIA CONFINAMENT (o informat per altre mitjà: telèfon...)/ . En rebre l’avís…  

1.- En rebre l’avís, aturar totes les activitats. 

2.- Comunicar l’obligació de confinar-se a l’edifici als usuaris del pis que té assignat. 

> Apagar equips d’aire condicionat / tancar portes i finestres (Si no resulta possible tancar les 
finestres, informar als ocupants que han de sortir de l’espai).  

 [Els espais interiors de l’edifici es consideren segurs. No cal abandonar les activitats docents / 
treballs (excepte taller escenografia)]. 

4a.- Trucar immediatament al Centre de Control per informar al Cap d’evacuació i confinament de 
les condicions de confinament del pis assignat. 

4b. Si escau, d’acord amb les instruccions del Cap d’evacuació i confinament, verificar l’estat de 
confinament d’altres pisos. 

5.- Romandre localitzable (en la mesura que sigui possible) fins que el Cap d’emergència doni per 
finalitzada l’emergència. 
   

SENSE EMERGÈNCIA 

Comprovar periòdicament  que no estiguin obstaculitzades: 

- Vies d’evacuació, escales i sortides d’emergència.  

- Equips de protecció contra incendi (extintors, boques d’incendi equipades, etc.). 

En cas de detectar qualsevol anomalia: informar per escrit a  
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FITXA D’ACTUACIÓ CAP DE L’EQUIP D’EVACUACIÓ I CONFINAMENT 

7b 
Titular:   

Suplent:  

   

EVACUACIÓ  

1.- Situar-se a la plaça Margarida Xirgu en un lloc visible (direcció Teatre Lliure, primer arbre de la dreta) i 
rebre comunicacions d’evacuació per part dels membres dels equips de cada un dels pisos / sectors. 

2.- Comunicar evacuació total a Cap d’emergència (o d’altres incidències). 

   

CONFINAMENT 

1.- Anar al centre de control, alarma i comunicació (sala de control seguretat). 

2.- Rebre comunicacions dels membres de l’equip d’evacuació i confinament de la situació a cada un dels 
pisos / sectors de l’edifici (finestres tancades + aturada de sistemes d’aire condicionat). 

3.- En cas que falti informació d’algun pis, haurà d’assignar als membres de l’equip d’altres pisos per 
realitzar les comprovacions necessàries. 

Observacions: 

- El llistat actualitzat de membres de l’Equip d’evacuació i confinament està al Centre de Control. 

- El Soterrani 4(S4) no té finestres (no cal rebre la comunicació de confinament). 

4.- Comunicar situació / actuacions al Cap d’emergència (o altres incidències). 
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FITXA D’ACTUACIÓ E Q U I P    D E    P R I M E R S    A U X I L I S 

8a     

ACCIONS GENERALS  

1.- Quan rep comunicació, es desplaçar al lloc on hi ha la persona / persones que necessiten intervenció 
sanitària (sense intervenir de forma solitària i sense posar en perill a pròpia integritat física). 

 
Protegir: cal protegir i protegir-vos en el lloc on s’ha produït l’accident.  

 
2.- Comunicar al Centre de Control, Alarma i Evacuació: 

- La necessitat de trucar per demanar ajudar externa (indicant, si escau, nivell d’urgència). 
 
Alertar: mitjançant una trucada telefònica al.  [trucar també al 112 si no està conscient i no respira] 

 
- La necessitat de comptar amb la col·laboració d’altres persones formades en primers auxilis. 
 

3.- Realitza les primeres intervencions d’emergència. 
 

Socórrer: iniciar l’assistència a la víctima d’acord amb la formació rebuda.   
 

 
Diferents situacions. 

Dolor toràcic i/o ofec  
- Afluixeu-li la roba.  
 

Hemorràgia  
- Utilitzeu guants. 
- Comprimiu directament sobre la ferida fins aturar el sagnat.  
- En cas d’una extremitat, eleveu l’extremitat afectada.  
- No retireu l’apòsit usat per comprimir.  
 

Desmai  
- Comprovar que la víctima respira i gireu-la cap el costat esquerre.  
- No deixeu la víctima estirada boca amunt, ni deixeu que s’aixequi ràpidament.  
 

Ennuegament  
- Deixeu que la víctima estossegui.  
- Si no pot respirar, se li ha de realitzar la maniobra de Heimlich.  
 

Convulsions  
- No intentar impedir les convulsions.  
- Evitar que la víctima es faci mal contra el terra i/o objectes.  
 

Cremades  
- No utilitzeu remeis casolans ni cotó.  
- Tapeu la zona cremada amb gases mullades o roba neta.  
- Utilitzeu aigua freda abundant damunt de la zona cremada.  
 

Ingesta de productes tòxics  
- Retireu la resta de producte. Si cal, s’ha de treure de la boca.   
- No doneu res a beure ni intenteu provocar el vòmit.  
- No llenceu el recipient o ampolla del producte.  
 

Electrocució  
- Desconnecteu el corrent elèctric des de l’interruptor general.  
- Mentre continuï connectat el corrent, no toqueu la persona afectada amb les mans, enretireu-la 
del corrent amb un objecte aïllant com la fusta o el plàstic. 
- Protegiu-li les cremades utilitzant alguna peça de roba neta.  
- Cobriu la persona accidentada amb mantes per evitar que es refredi.  
 
 

Traumatismes  
- Els petits cops requereixen aigua freda.  
- No mogueu la persona afectada.  
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- No proveu d’immobilitzar la persona perquè el risc de lesions és més elevat que el possible 
benefici.  
- En cas de luxacions no intentar reduir-les.  
- Controlar les hemorràgies.   
 

Parada cardiorespiratòria  
- Maniobra RCP.   
- Ús de desfibril·lador. 

 

 
FARMACIOLES 

 Farmacioles fixes   Farmacioles mòbils 
1 Planta 0 - Recepció   1m Planta 0 - Recepció 

2 Planta 1 Green Room (Teatre OM)    2m
Planta 2: Biblioteca (habitació contigua 
préstec) 

3  Planta 3  MAE (porta Unitat informàtica)   3m Planta 3  MAE (Maria Rosa)  

4 Planta 4 Laboratori química   4m 
Planta 5  Armari del passadís despatxos 
Escoles 

5 
Planta 5 Espai auxiliars suport gestió 
escoles 

   5m Planta 5  Auxiliars gestió 

6 
Planta 6 Espai auxiliars suport gestió 
escoles 

  6m Planta 6 Espai auxiliars suport gestió escoles 

7 Soterrani 1 despatx tècnics de teatre   
7m 
8m 

Soterrani 1 peixera Unitat Teatres 
(2 farmacioles) 

8 
Soterrani 2 taller construccions 
escenogràfiques 

  8m Soterrani 1 S1.10 (peixera) 

9 Soterrani 3 taller manteniment   9m Soterrani 2 auxiliar accés edifici.                

 
 

FITXA D’ACTUACIÓ CAP DE L’EQUIP DE PRIMERS AUXILIS 

8b 
   

   

PERSONAL QUE NECESSITA ATENCIÓ SANITÀRIA 

1.- Quan rep comunicació, es desplaçar al lloc on hi ha la persona / persones que necessiten intervenció 
sanitària (sense intervenir de forma solitària i sense posar en perill a pròpia integritat física). 

2.- Comunica al Centre de Control, Alarma i Evacuació: 

- La necessitat de trucar per demanar ajudar externa (indicant, si escau, nivell d’urgència). 

-  La necessitat de comptar amb la col·laboració d’altres persones formades en primers auxilis. 

3.- Realitza les primeres intervencions d’emergència. 

ACCIONS GENERALS 

1.- Coordina, en cas necessari, les actuacions dels membres dels Equips de primers auxilis. 

2.- Coordina, en cas necessari, les actuacions amb els serveis externs d’emergència. 
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FITXA D’ACTUACIÓ E Q U I P    D E    R E C O L Z A M E N T 

9 Equip:   

ACCIONS GENERALS  

Alerta / Conat / Emergència 

Quan rebi comunicació que ha de realitzar les actuacions que li comuniqui el Cap d’emergència / Cap 
d’intervenció: 

   

INCENDI / FUITA GAS  

- Aturar sistema climatització general. 

- Tancament portes tallafocs. 

- Baixada d’ascensors a planta i bloqueig. 

- Obertura exutoris per evacuació de fums. 

- Desbloqueig de portes automàtiques d’obertura amb targeta. 

- Tancament de claus de pas. 

- Desconnectar subministrament elèctric. 

- Limitar fuita / Taponar canonada. 

- Limitar accés de persones en zones d’intervenció 

   

FUITA DE GAS / EXPLOSIÓ  

- Tancament portes tallafocs. 

- Desconnectar subministrament elèctric. 

- Limitar fuita / Taponar canonada. 

- Limitar accés de persones en zones d’intervenció 

   

FUITA D’AIGUA 

- Tancament de claus de pas. 

- Desconnectar subministrament elèctric. 

- Limitar fuita / Taponar canonada. 

- Limitar accés de persones en zones d’intervenció 

- Recollir aigua. 

   

RISC QUÍMIC / / INCENDI FORESTAL / RISC RADIOLÒGIC 

- Aturar sistema climatització general. 

- Tancar portes i finestres 
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FITXA D’ACTUACIÓ P R O F E S S O R A T 

10 Equip:   

MISSATGE MEGAFONIA EVACUACIÓ. En rebre l’avís… 

1.- Iniciar l’evacuació amb tranquil·litat; ràpidament, però sense córrer. 

2.- Dirigir-se al «punt de trobada». 

3.- Fer de guia circulant cap a la sortida més propera. 

4.- Assegurar l’evacuació ordenada dels alumnes al seu càrrec. 

 Els estudiant no han de: cridar / tornar enrere / utilitzar ascensors / esperar ningú / 
realitzar trucades telefòniques / portar objectes personals que puguin provocar demores 
o resultar obstacles / aturar-se a les portes de sortida. 

Arribats al punt de trobada. 

5.- Realitzar recompte d’alumnes per detectar possibles absències. 

6.- Informar de l’absència / presència dels alumnes al seu càrrec a l’Equip d’Alarma i Evacuació. 

7.- Romandre en aquest lloc fins que el Cap d’Emergència doni per finalitzada l’emergència. 
 

MISSATGE MEGAFONIA CONFINAMENT. En rebre l’avís… 

1.- Si us trobeu a l’interior de l’edifici podeu continuar amb les activitats de l’aula (tanqueu portes i 
finestres). 

2.- Mantingueu la calma entre els estudiants. 

- Si us trobeu a l’exterior o a zones amb molta ventilació (planta baixa) pugeu a les aules i informeu als 
alumnes. 
   

DETECCIÓ D’EMERGÈNCIA. En cas de detectar una emergència. 

1.- Trucar al Centre de Control    informant de:  
[Pitjar polsador d’emergència en cas de no disposar de telèfon] 

 
 

 

Tipus d’emergència (incendi, fuita...) 

 Planta Telèfon intern 
emergències 

 Àrea afectada 

  Situació actual (ferits, nivell d’afectació...). 

 Dades identificació persona: nom, càrrec i empresa. Polsador 
d’emergència 

2.- En cas de perill evacuar l’àrea. 
 

TRUCADA EXTERNA D’AVÍS DE BOMBA. En rebre l’avís… 

1.- Intenteu obtenir el màxim d’informació (sexe, edat, suposada ubicació de la bomba, etc.). 
2.- Truqueu immediatament al Centre de Control   informant dels trets rellevants de la trucada. 
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FITXA D’ACTUACIÓ A L U M N E S      

11 Aplicació:  

MISSATGE MEGAFONIA EVACUACIÓ. En rebre l’avís… 

1.- Aturar totes les activitats. 

2.- Seguir sempre les indicacions del professor. 

- No agafar objectes personals que puguin produir demores / obstaculitzar l’evacuació. 

3.- Iniciar l’evacuació de l’edifici amb tranquil·litat; ràpidament, però sense córrer. 

- Circular ordenadament amb el professor (que farà de guia). 

- Circular amb rapidesa, però sense córrer i mantenint l’ordre  (no empènyer...). 

 Altres: Mantenir la calma / No cridar / No utilitzar ascensors / No esperar ningú / No 
realitzar trucades telefòniques / No aturar-se a les portes de sortida. 

4.- Dirigir-se al Punt de Trobada (ubicat a Plaça Margarida Xirgu). 

5.- Al punt de trobada: 

- Agrupar-se amb el propi grup per facilitar el recompte de les diferents aules i Escoles. 

6.- Romandre en aquest lloc fins que el Cap d’Emergència doni per finalitzada l’emergència. 

   

MISSATGE MEGAFONIA CONFINAMENT. En rebre l’avís… 

1Si us trobeu a l’interior podeu continuar amb les activitats de l’aula (cal tenir les portes i finestres 
tancades). 

2. Si us trobeu a l’exterior o a zones amb molta ventilació (planta baixa) pugeu a les aules. 

   

DETECCIÓ D’EMERGÈNCIA. En cas de detectar una emergència. 

1.- Comunicar-ho a un professor / personal de l’Institut del Teatre:  

[Pitjar polsador d’emergència en cas de no haver ningú]  

2.-  Sortir de l’àrea afectada tancant les portes. Polsador 
d’emergència 
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FITXA D’ACTUACIÓ C A F E T E R I A     -     C U I N A 

12 Responsables:  

MISSATGE MEGAFONIA EVACUACIÓ. En rebre l’avís… 

1.- En rebre l’avís aturar totes les activitats. 

2.1.- Actuacions externes: 
a) Comunicar l’obligació d’evacuar l’edifici a tots els 

usuaris del bar / cafeteria. 
b) Pitjar botó obertura porta 

automàtica. 
c) Guiar la sortida cap a les 

sortides d’emergència. 
d) Assegurar l’evacuació completa. 
e) No permetre l’accés a nous usuaris. 
f) Dirigir als usuaris al «punt de trobada» ubicat a 

Plaça Margarida Xirgu. 
g) Informar al Cap d’emergències de qualsevol 

incidència. 

 2.2.- Actuacions internes: 
a) Tancar la clau de pas de gas. 
b) Apagar equips elèctrics en 

funcionament. 

   

MISSATGE MEGAFONIA CONFINAMENT (o informat per altre mitjà: telèfon...)/ . En rebre l’avís…  

1.- En rebre l’avís, aturar les activitats. 

2.- Comunicar l’obligació de confinar-se a l’edifici als usuaris de la cafeteria.  

[Els espais interiors de l’edifici es consideren segurs]. 

> Tancar portes i apagar equips.  

3.- Esperar el final de l’emergència per part del Cap d’emergència. 
   

DETECCIÓ D’EMERGÈNCIA. En cas de detectar una emergència. 

1.- Trucar al Centre de Control    informant de: 
[Pitjar polsador d’emergència en cas de no disposar de telèfon]  

 

Tipus d’emergència (incendi, fuita...) 

 Planta Telèfon intern 
emergències 

 Àrea afectada 

 Situació actual (ferits, nivell d’afectació...). 

 Dades identificació persona: nom, càrrec i empresa. Polsador 
d’emergència

2.- Intervenir segons emergència (només si no posa en perill la seva seguretat i coneix els equips per 
actuar). [En cas contrari: esperi als equips d’intervenció i informi als mateixos de la situació]. 

3.- En cas de perill evacuar l’àrea seguint les següents instruccions: 

3.1.- Actuacions externes: 
a) Pitjar botó obertura porta 

automàtica. 
b) Guiar la sortida cap a les 

sortides d’emergència. 
c) Assegurar l’evacuació completa. 
d) No permetre l’accés a nous usuaris. 
e) Dirigir als usuaris al «punt de trobada» 

ubicat a Plaça Margarida Xirgu. 
f) Informar al Cap d’emergències de 

qualsevol incidència. 

 3.2.- Actuacions internes: 

a) Tancar la clau de pas de gas. 

b) Apagar equips elèctrics en funcionament. 
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FITXA D’ACTUACIÓ G E N E R A L      

13 Responsable:  
Tots els usuaris i treballadors sense funcions 
específiques. 

MISSATGE MEGAFONIA EVACUACIÓ. En rebre l’avís… 

1.- Aturar totes les activitats. 

2.- Iniciar l’evacuació de l’edifici amb tranquil·litat; ràpidament, però sense córrer. 

- Circular ordenadament amb el professor (que farà de guia). 
- Circular amb rapidesa, però sense córrer i mantenint l’ordre  (no empènyer...). 

 Altres: Mantenir la calma / No cridar / No utilitzar ascensors / No esperar ningú / No 
realitzar trucades telefòniques / No aturar-se a les portes de sortida. 

3.- Dirigir-se al Punt de Trobada (ubicat a Plaça Margarida Xirgu). 

4.- Al punt de trobada: 

5.- Romandre en aquest lloc fins que el Cap d’Emergència doni per finalitzada l’emergència. 

   

MISSATGE MEGAFONIA CONFINAMENT. En rebre l’avís… 

1Si us trobeu a l’interior podeu continuar amb les activitats (cal tenir les portes i finestres tancades). 
2. Si us trobeu a l’exterior o a zones amb molta ventilació (vestíbul planta baixa) dirigiu-vos a despatxos 
interiors o pugeu a les aules. 
   

DETECCIÓ D’EMERGÈNCIA. En cas de detectar una emergència. 

1.- Trucar al Centre de Control    informant de:  
[Pitjar polsador d’emergència en cas de no disposar de telèfon] 

 
 

 

Tipus d’emergència (incendi, fuita...) 

 Planta Telèfon intern 
emergències 

 Àrea afectada 

  Situació actual (ferits, nivell d’afectació...). 

 Dades identificació persona: nom, càrrec i empresa. Polsador 
d’emergència 

2.- En cas de perill evacuar l’àrea. 
 

TRUCADA EXTERNA D’AVÍS DE BOMBA. En rebre l’avís… 

1.- Intenteu obtenir el màxim d’informació (sexe, edat, suposada ubicació de la bomba, etc.). 
2.- Truqueu immediatament al Centre de Control     informant dels trets rellevants de la trucada. 
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FITXA D’ACTUACIÓ T  E  A  T  R  E      

14 Responsables:  

ACTUACIONS SEGURES PER EVITAR SITUACIONS D’EMERGÈNCIA  
 

DISSENY  

L’empresa  promotora  de  l’espectacle  ha  d’informar  prèviament  als 
responsables de l’Institut del Teatre de: 

Qualsevol element calorífic,  foc,  fum o circumstància anàloga que pugui 
augmentar  el  risc  previst  al  pla  d’autoprotecció  (o  activar  el  sistema 
contra incendis).  

En  qualsevol  cas  els  articles  i  artefactes  utilitzats  s’adequaran  a  la 
normativa d’aplicació  legalment existent  (per exemple,  si es vol utilitzar 
material pirotècnic per part de treballadors no experts, aquests hauran de 
ser de categoria T1). 

Caldrà, per poder utilitzar aquests elements, autorització prèvia del Cap de la 
Unitat de Gestió d’Espais Escènics de l’Institut del Teatre  en coordinació amb 
el  Tècnic  en  Prevenció  de  Riscos  Laborals  (TPRL),  així  com  determinar 
mesures compensatòries de prevenció, supervisades per aquests.  

 

NORMES BÀSIQUES per evitar situacions d’emergència 

Està  prohibit  fumar  en  tot  el  recinte  del  teatre:  àrees  tècniques  (escenari, 
ponts,  galeries,  cabines,  fossars...),  àrees  artístiques  (camerinos,  sales 
d’assaig...), oficines y àrees de públic. 

No  col∙locar  focus  en  contacte  amb  elements  comburents  (roba,  etc.).  Els 
elements escenogràfics han de disposar de certificats d’ignifugació (en el seu 
defecte  aniran  protegits  mitjançant  productes  retardants).  Els  materials 
tèxtils tindran certificació M1 (classe 1). 

No utilitzar aparells elèctrics en mal estat. No sobrecarregar les instal∙lacions 
elèctriques, evitar connexions múltiples que no garanteixin la continuïtat del 
conductor, desconnectar els equips al finalitzar la jornada.  

Totes les instal∙lacions elèctriques aportades pel personal no tècnic del centre 
(professors,  alumnes...)  han  de  complir  totes  les  normes  de  seguretat  i 
homologació: per poder utilitzar aquests elements caldrà autorització prèvia 
del Cap de la Unitat de Gestió d’Espais Escènics de l’IT en coordinació amb el 
TPRL,  així  com  determinar  mesures  compensatòries  de  prevenció, 
supervisades per aquests.  
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Quan  sigui  el  Mercat  de  les  Flors  el  responsable  de  l’espectacle  teatral, 
hauran  d’aportar  la  documentació  tècnica  associada  a  l’escenografia 
(instal∙lacions elèctriques / estructura / etc.) prèviament al Cap de la Unitat de 
Gestió d’Espais Escènics de l’IT. 

No emmagatzemar productes  comburents o  inflamables:  consulti possibles 
àrees d’emmagatzematge. 

 

Mitjans tècnics 

Assegurar que no s’han obstaculitzat sortides d’emergència ni equips contra 
incendis (extintors, Boques d’incendi...).  

Retirar els elements que senyalitzen la prohibició d’accedir al Teatre quan no 
hi ha espectacles (catenàries). 

Mantenir els equips d’extinció,  la senyalització  i  la  il∙luminació d’emergència 
sempre visibles i accessibles.  

Mantenir la sectorització de l’edifici, tancant les portes tallafocs, per evitar la 
propagació d’un possible incendi. 

En  cap  cas  elements  escènics  /  tècnics  deixaran  inoperants  elements  de 
protecció  contra  incendis  com  el  teló  tallafoc  (no  col∙locar  res  en  la 
perpendicular del mateix). 

Els elements de protecció i seguretat (extintors, etc.) no podran ser emprats 
com a element escenogràfic / attrezzo. 

 

Equips intervenció 

Comprovar mitjans  humans  disponibles:  treballadors,  ubicacions  i  formació 
en  ús  d’extintors,  primers  auxilis,  ús  de  desfibril∙ladors...  de  què  disposen. 
[Dos dels treballadors presents al Teatre han d’estar formats en l’ús d’equips 
contra incendi i primers auxilis d’acord amb allò establert al Decret 30/2015 i al 
Reial Decret 171/2004]. 

Establir responsables d’evacuació per àrees en funció de la ubicació durant el 
desenvolupament de l’espectacle.  

Si  hi  ha  tècnics  de  teatre  que  no  coneixen  la  instal∙lació: mostrar  sortides 
d’emergència i equips contra incendi.  

Prèviament a  l’inici de  l’espectacle s’informaran del nombre de persones de 
mobilitat  reduïda  /  discapacitat  visual  entre  els  espectadors  i  s’assignaran 
responsables en cas d’evacuació. 
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ACTUACIONS EN CAS D’EMERGÈNCIA   

DETECCIÓ EMERGÈNCIA GENERAL 

Les  actuacions  d’emergència  estaran  encaminades  prioritàriament  a  una 
evacuació completa i adequada dels espectadors i treballadors. 

 

Detecció emergència general 

Al detectar l’emergència. 

 Encendre il∙luminació general del teatre. 

 Comunicar  la  necessitat  d’evacuar  el  Teatre  de  forma  tranquil∙la  i 
ordenada.  Per  exemple:  “Atenció:  per motius  aliens  a  la  nostra  voluntat  ens 

veiem  obligats  a  suspendre  aquest  acte.  Preguem  que  desallotgin  immediatament 

aquest espai per la sortida més propera seguint les indicacions del nostre personal”. 

 Guiar  la  circulació  cap  a 
les  sortides 
d’emergència. 

 Trucar  al  telèfon 
d’emergència  (o 
mitjançant  Walkie 
Talkie) informant de: 

> Tipus d’emergència 
(incendi...) 

> Àrea Afectada 

> Situació actual. 

 Assegurar  l’evacuació  completa,  dirigint  els  usuaris  al  «punt  de 
trobada». 

 Intervenir, segons quina sigui l’emergència, només si no posa en perill 
la seva seguretat i coneix els equips per actuar.  

 Informar al Cap d’evacuació de  l’evacuació completa del Teatre  i/o de 
qualsevol altra incidència. 

 
 

Caps de setmana i festius:  

La Regidoria guiarà les actuacions com a Cap d’evacuació.  
 

L’actuació bàsica és assegurar l’evacuació total de l’edifici. 

> Un cop evacuat el Teatre es dirigirà a  la Sala de Control perquè  li  informin 
dels espais de l’edifici ocupats i/o d’altres incidències. 

> Amb aquesta  informació  i el Pla d’Autoprotecció que  trobarà a  la Sala de 
Control  es  dirigirà  al  «punt  de  trobada»  per  esperar  als  serveis  externs 
d’emergència i poder comunicar la situació. 
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ACTUACIONS EN CAS D’EMERGÈNCIA   

ALARMA / COMUNICACIÓ D’EVACUACIÓ 

 

Les  actuacions  d’emergència  estaran  encaminades  prioritàriament  a  una 
evacuació completa i adequada dels espectadors i treballadors. 

 

 

En rebre l’avís aturar totes les activitats. 

 Encendre il∙luminació general del teatre. 

 Comunicar  la  necessitat  d’evacuar  el  Teatre  de  forma  tranquil∙la  i 
ordenada.  Per  exemple: 
“Atenció:  per  motius  aliens  a  la 

nostra  voluntat  ens  veiem  obligats 
a  suspendre  aquest  acte.  Preguem 
que  desallotgin  immediatament 
aquest  espai  per  la  sortida  més 
propera  seguint  les  indicacions  del 

nostre personal”. 

 Guiar  la  circulació  cap  a  les 
sortides d’emergència. 

 Assegurar  l’evacuació 
completa, dirigint els usuaris al «punt de trobada». 

 Informar al Cap d’evacuació de  l’evacuació completa del Teatre  i/o de 
qualsevol altra incidència. 

 
 

Caps  de  setmana  i  festius:  la  persona  que  ocupi  la  Regidoria  guiarà  les 
actuacions com a cap d’evacuació.  

 

L’actuació bàsica és assegurar l’evacuació total de l’edifici. 

> Un cop evacuat el Teatre es dirigirà a  la Sala de Control perquè  li  informin 
dels espais de l’edifici ocupats i/o d’altres incidències. 

> Amb aquesta  informació  i el Pla d’Autoprotecció que  trobarà a  la Sala de 
Control  es  dirigirà  al  «punt  de  trobada»  per  esperar  als  serveis  externs 
d’emergència i poder comunicar la situació. 
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PREVENCIÓ D’EMERGÈNCIES  

Protocol per a la utilització de boira escènica (“fum”) a l’espectacle. 

[Cal autorització prèvia de  la Unitat de Gestió dels Espais Escènics (U.G.E.E.) 
de  l’IT  en  coordinació  amb  el  TPRL,  així  com  determinar  mesures 
compensatòries de prevenció, supervisades pels mateixos]. En aquests casos, 
d’acord amb  les  instruccions de  la U.G.E.E. en coordinació amb el TPRL, cal 
analitzar  les  característiques  de  la  boira  perquè  podria  activar  el  sistema 
contra incendi per una falsa alarma. 

En cas de donar autorització, es nomenarà un  responsable de sala  (RS) per 
l’esdeveniment  i  s’acordaran  les  mesures  concretes  que  es  considerin 
necessàries. 

 

Fases d’actuació 

1.‐  Cinc  minuts  abans  de  l’activació  del  fum  per  la  representació,  el  RS 
comunicarà el fet a la Sala de Control. 

[Si el RS no pot comunicar‐se amb  la Sala de control (per qualsevol motiu o 
no té confirmació de la informació enviada), NO ES PROCEDIRÀ A L’ACTIVACIÓ DE 

LA MÀQUINA DE FUM / BOIRA ESCÈNICA]. 

2.‐ Aplicar totes les mesures que hagi determinat el U.G.E.E. 

3.‐ El RS, controlarà visualment que el fum s’hagi retirat suficientment de tota 
la  zona  del  teatre  (especialment  a  la  zona  de  detecció),  per  informar 
novament a la Sala de control. 
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Teatre Ovidi Montllor (Planta Primera) 
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Teatre Estudi (Planta Soterrani 1) 
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Teatre Estudi (Planta Soterrani 2) 

 

 


