
 

PAU Centre del Vallès - Institut del Teatre 
 

 

1 

 
 
 
 
 
 

PLA D’AUTOPROTECCIÓ 2016 
 
 

 
 
 

CENTRE DEL VALLÈS 
Desembre 2016 versió 1.2 



 

PAU Centre del Vallès - Institut del Teatre 
 

 

2 

 

ÍNDEX 
 
INTRODUCCIÓ.................................................................................................. 6 
Document 1. Identificació de la instal·lació. Inventari, anàlisi i avaluació 
del risc............................................................................................................... 8 
1.1. Dades bàsiques  de la instal·lació ............................................................ 8 

1.1.2. Identificació de la persona titular , dels responsables i dades en cas 
d’emergència. ................................................................................................. 8 

1.2. Emplaçament: descripció i plànols. Coordenades UTM de l’establiment . 8 
1.2.1. Descripció ............................................................................................. 8 
1.2.2. Coordenades UTM................................................................................ 9 

1.3. Accessibilitat per l’ajuda externa: descripció i plànols ............................ 11 
1.3.1 Accessos a l’edifici per a persones. ........................................................ 13 
1.4. Descripció de la instal·lació .................................................................... 17 

Característiques generals de l’edifici............................................................. 17 
1.4.2. Àrees i activitats de la instal·lació ....................................................... 18 
1.4.3. Activitats a la instal·lació ..................................................................... 21 
1.4.4. Descripció de l’entorn urbà, industrial o natural en el qual figuren 
l’edifici, instal·lacions i àrees on es desenvolupa l’activitat ........................... 22 

1.5. Ocupació total ........................................................................................... 22 
El número d’ocupants i la seva distribució en planta varia en funció del 
calendari docent i els espectacles que es desenvolupen als teatres. ........... 26 
1.5.1. Plantilla ............................................................................................... 27 
1.5.2. Quadres de presència en les diferents hores del dia de personal i 
ocupants ....................................................................................................... 27 
1.5.3. Organigrama ....................................................................................... 29 
1.5.4. Ocupació de cada una de les plantes ................................................. 30 

1.6 Anàlisi del risc ............................................................................................ 30 
1.6.0. Anàlisi històric ..................................................................................... 30 
1.6.1. Risc intern ........................................................................................... 30 

1.6.2. Metodologia i avaluació d’emergències ........................................... 30 
1.6.2.1. Incendi .......................................................................................... 31 
1.6.2.2. Explosió ........................................................................................ 32 
1.6.2.3. Fuita aigua/gas ............................................................................. 32 
1.6.2.4. Tall del subministrament (elèctric, gas o d’aigua) ......................... 33 
1.6.2.5. Altres............................................................................................. 33 
1.6.2.5.1 Risc causat per emergències mèdiques ..................................... 33 

1.6.3. Risc laboral (referència limitada als riscos que poden originar 
emergències) ................................................................................................ 34 
1.6.4. Inventari i avaluació dels riscs externs................................................ 34 
1.6.5. Avaluació de les condicions d'evacuació ............................................ 40 
1.6.6. Avaluació de les condicions de confinament....................................... 42 
1.6.7. Diagrama de persones per zones ....................................................... 43 

1.7 Plànols (Veure l'Annex 3) ........................................................................... 43 
1.7.0. Situació i establiment .......................................................................... 43 
1.7.1. Zones de risc....................................................................................... 43 
1.7.3. Plànols de les instal·lacions i àrees on es realitza l’activitat ............... 44 



 

PAU Centre del Vallès - Institut del Teatre 
 

 

3 

1.7.4. Identificació del control (clau de pas) dels subministraments bàsics 
(aigua, gas, electricitat) ................................................................................. 44 

Document 2. Inventari i descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció
......................................................................................................................... 45 
2.1. Mitjans materials disponibles..................................................................... 45 

2.1.1. Sectorització........................................................................................ 45 
2.1.2. Mitjans de detecció i de protecció contra incendis i elements per a la 
evacuació...................................................................................................... 45 
2.1.3. Mitjans assistencials ........................................................................... 48 
2.1.4. Instal·lacions d’evacuació/extracció i depuració de fums.................... 49 
2.1.5. Equips per la lluita contra sinistres...................................................... 49 
2.1.6. Senyalització d’emergències............................................................... 49 
2.1.7. Sistemes interns d’avís ....................................................................... 49 

2.2. Mitjans humans disponibles ...................................................................... 50 
2.3.Mesures correctores de risc i autoprotecció ............................................... 51 
2.4. Plànols....................................................................................................... 51 

2.4.1. Sectorització........................................................................................ 51 
2.4.2. Instal·lacions de detecció i d’extinció d’incendis ................................. 51 
2.4.3. Senyalització d’emergències i sistemes interns d’avís........................ 52 
2.4.4. Vies d’evacuació ................................................................................. 52 
2.4.5. Àrees de confinament ......................................................................... 52 
2.4.6. Àrees de risc ....................................................................................... 52 
2.4.7.Àrees vulnerables ................................................................................ 52 

Document 3. Manual d’actuació.................................................................... 54 
3.1.Objecte....................................................................................................... 54 
3.2. Identificació i classificació de les emergències.......................................... 55 

3.2.1. Classificació de les emergències en funció dels tipus de risc ............. 55 
3.2.2. Classificació de les emergències en funció de la gravetat .................. 55 
3.2.3. Classificació de les emergències en funció de l’ocupació i els mitjans 
humans ......................................................................................................... 58 

3.3. Equips d’emergència................................................................................. 61 
3.3.1. Responsable de l’equip de Centre de Control, Alarma i Comunicacions
...................................................................................................................... 62 
3.3.2. Cap d’emergència (CE)....................................................................... 62 
3.3.3. Equip d’intervenció.............................................................................. 64 

3.3.3.1. Cap d’intervenció (CI) ................................................................... 65 
3.3.3.1.1. Equip de primera Intervenció (EPI)......................................... 66 

3.3.4. Equips de evacuació i confinament (EAEC)........................................ 67 
3.3.4.1. Actuants/Membres de l’equip d’alarma, evacuació i confinament. 67 

3.3.5. Equip de primers auxilis (EPA)............................................................ 69 
3.3.5.1. Actuants/ membres de l’equip de primers auxilis .......................... 69 

3.4. Accions a realitzar per a cada risc............................................................. 70 
Detecció i alerta ............................................................................................ 70 
3.4.1. ............................................................................................................. 72 
3.4.2. Comunicacions i alarma................................................................... 72 

3.4.2.1. Identificació de la persona que donarà els avisos ........................ 73 
3.4.2.2. Avisos a fer ................................................................................... 74 

3.4.3. Intervenció ....................................................................................... 74 
3.4.4. Evacuació ........................................................................................ 75 
3.4.5. Confinament........................................................................................ 76 



 

PAU Centre del Vallès - Institut del Teatre 
 

 

4 

3.4.6. Prestació de les primeres ajudes ........................................................ 77 
3.4.7. Recepció de les primeres ajudes externes ......................................... 78 

3.5. Fitxes d’actuació........................................................................................ 78 
3.6. Integració en plans d’àmbit superior.......................................................... 78 
Document 4. Implantació, manteniment actualització ................................ 79 
4.1. Responsabilitat i organització.................................................................... 79 

4.1.1. Responsables de la implantació.......................................................... 79 
4.1.1.1. Integrants del personal d’actuació davant d’emergències ............ 79 
4.1.1.2. Obligacions del titular de l’activitat ................................................ 80 

4.1.2. Planificació, coordinació i seguiment de les accions d’implantació ..... 81 
4.2. Programa d’implantació, formació i divulgació .......................................... 82 

4.2.1. Personal propi ..................................................................................... 82 
4.2.1.1. Formació de les persones amb participació activa en el pla......... 83 
4.2.1.2. Programa d’informació general pels usuaris................................. 84 

4.2.2. Personal aliè ....................................................................................... 84 
4.2.3. Senyalització i normes pera l’actuació de visitants ............................. 84 
4.2.4. Programa de dotació i adequació de mitjans materials i recursos ...... 85 

4.3. Programa d’exercicis i simulacres ............................................................. 85 
4.4. Programa de manteniment ........................................................................ 86 

4.4.1. Manteniment d’instal·lacions i equipaments........................................ 86 
4.4.1.1. Descripció del manteniment preventiu de les instal·lacions de risc, 
que garanteix el control de les mateixes.................................................... 86 
4.4.1.2. Descripció del manteniment preventiu de les instal·lacions de 
protecció, que garanteix l’operativitat de les mateixes............................... 87 
4.4.1.3. Realització de les inspeccions de seguretat d’acord amb la 
normativa vigent ........................................................................................ 90 

4.4.2. Manteniment del propi pla ................................................................... 91 
4.4.2.1. Programa de reciclatge de formació teòrica - pràctica i informació
................................................................................................................... 91 

4.4.2. Manteniment del propi pla ................................................................... 91 
4.4.2.1. Programa de reciclatge de formació teòrica i pràctica i informació91 
4.4.2.2. Programa d’auditoria i inspeccions ............................................... 91 

4.4.3. Estudi i avaluació dels incidents i accidents........................................ 93 
4.5. Actualització del pla................................................................................... 94 

4.5.1.Programa de reciclatge de formació e informació ................................ 94 
4.5.2.Programa de substitució de mitjans i recursos..................................... 94 
4.5.3.Programa d’exercicis i simulacres........................................................ 95 
4.5.4.Programa de revisió i actualització de tota la documentació que forma 
part del Pla d'Autoprotecció .......................................................................... 96 
4.5.5.Programa d’auditories i inspeccions..................................................... 97 

ANNEXOS........................................................................................................ 98 
Annex I. Directori de comunicació................................................................ 99 
1. Telèfons d’emergència d’ajuda externa........................................................ 99 
2. Telèfons del Personal d’emergències de l’activitat....................................... 99 
3. Telèfons d’emergència de les Empreses de servei de subministres .......... 102 
Annex II. Formularis pera  la gestió d’emergències.................................. 105 
Protocol d’Avís d’emergència ......................................................................... 105 
Protocol de presa de dades AVÍS DE BOMBA............................................... 108 
Formulari per preparar i decidir el tipus d’emergència ................................... 110 
Informe de Simulacre ..................................................................................... 111 



 

PAU Centre del Vallès - Institut del Teatre 
 

 

5 

Enquesta d’avaluació dels simulacres d’emergència ..................................... 112 
Annex III. Plànols.......................................................................................... 114 
Annex IV. Fitxes d’actuació ......................................................................... 115 
A4.1 Fitxa d’actuació per la persona Responsable del CENTRE DE 
COORDINACIÓ, ALARMA I COMUNICACIONS (CAC) ................................ 116 
A4.2 Fitxa d’actuació per la persona amb càrrec de CAP D’EMERGÈNCIA (CE)
....................................................................................................................... 117 
A4.3 Fitxa d’actuació per la persona al càrrec del CAP D’INTERVENCIÓ (CI)
....................................................................................................................... 118 
A4.4 Fitxa d’actuació dels EQUIPS DE PRIMERA INTERVENCIÓ (EPI) ...... 119 
A4.5 Fitxa de actuació dels EQUIPS DE SUPORT A LA ALARMA, 
EVACUACIÓ I CONFINAMENT (EAEC)........................................................ 120 
A4.6 Fitxa de actuació dels EQUIPS DE PRIMERS AUXILIS (EPA) ............. 121 
A4.7 Fitxa d’actuació per la persona amb càrrec de RESPONSABLE DE 
L’ESPECTACLE (RE) .................................................................................... 122 



 

PAU Centre del Vallès - Institut del Teatre 
 

 

6 

 

INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte d’estudi és realitzar el Pla d’Autoprotecció (PAU) del Centre Territorial 
del Vallès (Institut del Teatre), situat a la Plaça Didó 1de Terrassa. 
 
El PAU es divideix en els 4 documents recollits a l’annex 2 (Pla de Protecció 
Civil local de Catalunya) del Decret 30/2015 pel qual s’aprova el catàleg 
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el 
contingut d’aquestes mesures i es basa en l’anàlisi del propi Centre del Vallès . 
 
L’activitat del centre és docent, inscrit a l’Annex 1 del Decret en les activitats 
d’interès per la protecció civil local. La codificació és classificació Local 
apartat D. 
 
Establiments d’ús docent amb una ocupació inferior a 2.000 persones i superior 
a 1.000 persones. 
 
Abast 
Abast espacial del PAU: 
 
En la redacció del document s’ha contemplat tot el centre, que es composa per 
un edifici de 4 plantes, planta baixa, entresol, primera planta, segona i golfes 
amb un edifici annex anomenat Edifici Bombers amb un total de 3 plantes. 
Acompanya a l'edifici central un altre annex anomenat Teatre Alegria. 
 
Abast temporal del PAU: 
 
Segons la Llei 4/1997, del 20 de maig, de la protecció civil de Catalunya, i el 
Decret 30/2015, del 05 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i 
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut 
d’aquestes mesures, el PAU tindrà que ser revisat como a mínim cada 4 anys. 
Així mateix es revisarà sempre que hagi alguna modificació d’importància.  
 
Així el període de validesa d’aquest PAU és de 4 anys des de la seva 
homologació sempre que no tingui modificacions importants.  
 
El present document forma part de la versió 1 del PAU del Centre del Vallès 
Institut del Teatre. 
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Objectiu del Pla d’Autoprotecció 
 
En el present PAU del Centre del Vallès, es pretén determinar el següent: 
 
- Les situacions de risc. 
- Els elements i equips de protecció existents en l’edifici i la seva disponibilitat 

d’ús. 
- La capacitat de resposta del personal en les situacions d’emergències. 
- Les actuacions per evacuar o confinar a les persones que es troben en 

l’edifici. 
 
Tot això amb l’objectiu d’establir els nivells d’efectivitat necessaris per afrontar 
les possibles situacions d’emergències, minimitzat l’exposició de riscos de les 
persones ocupants i dels visitants del Centre del Vallès. 
 
El present document afecta amb caràcter general a tots els ocupants dels 
edificis i àrees ocupades en el moment en què s’hagués detectat i verificat el 
supòsit contemplat i té com a finalitat la salvaguarda en cas d'emergència de 
totes les persones que puguin accedir al Centre del Vallès: 
 
- Majors nivells de seguretat per les persones i béns del centre. 
- La intervenció ràpida, ordenada i segura davant  un cas d’emergència. 
- La posada en marxa d’un pla d’evacuació total del centre, quan procedeixi i 

d’acord amb les previsions. 
- La implantació de procediments de detecció, notificació, verificació i 

tractament de les emergències. 
- La deguda coordinació dels equips propis d’actuació específica i la 

d’aquests amb els equips externs. 
 
Per a la realització d’aquest pla d’Autoprotecció, s’han tingut en compte la 
següent informació  facilitada pel centre: 
 
- Sol·licitud de Llicència Municipal d’Obertura. 
- Avaluació de riscos laborals del centre. 
- Projecte bàsic de reforma i ampliació de l'any 2000 
- Organigrama del personal. 
- Les característiques estructurals i d’organització del centre. 
- Les prestacions i extensió de les instal·lacions relacionades amb la 

seguretat de persones i coses. 
- El nombre d’ocupants en les diferents circumstàncies de funcionament del 

centre i la seva distribució més freqüent en cada cas. 
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Document 1. Identificació de la instal·lació. 
Inventari, anàlisi i avaluació del risc 
 

1.1. Dades bàsiques  de la instal·lació 
 
Identificació de la instal·lació. 
Nom CENTRE DEL VALLÈS ( INSTITUT DEL TEATRE ) 
Titular (Raó Social) INSTITUT DEL TEATRE                   
Adreça Plaça Didó 1 (Terrassa - 08221) 
Codi Postal 08221 
Població Terrassa 
Comarca Barcelona 
CIF P5800024A 
Telèfon 93 788 74 40 
Fax 93 788 75 00 
Correu Electrònic i.teatre@institutdelteatre.cat 
 
1.1.2. Identificació de la persona titular , dels responsables i dades en cas 
d’emergència. 
 
Identificació de les persones titulars de l’activitat 
Nom  

Raó Social Institut del Teatre 
Adreça Plaça Margarida Xirgu s/n  08004  Barcelona. 
Telèfon   
Correu Electrònic i.teatre@institutdelteatre.cat 
 
 
Identificació de les persones en cas d’emergència 
  
  
 
** Nota, en l’ANNEX I es detalla el nom i telèfons del Cap d’emergència de matí 
i tarda, i els seus suplents, així com el Cap d’intervenció de matí i tarda i els 
seus suplents. 
 

1.2. Emplaçament: descripció i plànols. Coordenades UTM de 
l’establiment 

 
 
1.2.1. Descripció 
 
El Centre del Vallès està situat a la Plaça Didó 1 (Terrassa - 08221). La data de 
les obres de reforma dels edificis tenen una gran obra cap a l’any 1995 i 
realitzen un nou acondicionament cap a l’any 2000-2001 .  
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Té un total de 6542 m2 l’edifici central anomenat Institut disposa de tot l’equip 
docent necessari per generar l’activitat. 
 
Plantes Instal·lacions 
Planta Baixa/ baixa Despatxos, lavabos, vestíbul, magatzem, bar, 

vestíbul teatre, teatre alegria, cuineta, pas. 
Tallers, taquilles, ascensor, sala de calderes,  

Planta entresol / primera Despatx, aules,  bany,  laboratoris, aules 
d’informàtica , vestidors, camerinos, aules de 
maquillatge, altell magatzem , biblioteca, despatxos 
, abocador. 

Planta primera / segona Aules, vestuaris, aula teoria, sala de professors 
Planta segona golfes / 
tercera 

Sala Maria Plans, aula altell, terrat, traster. 

 
1.2.2. Coordenades UTM 
 
Les coordenades UTM de l’emplaçament són (417.576, 4.602,070)  
 

Coordenades UTM Easting Northing 
UTM31n – ED50 417.576 4.602.070
Geogràfica – ETRS89 417.482 4.601.866

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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Accessos 
 
El centre del Vallès de l’Institut del Teatre es troba a l’entorn urbà de Terrassa envoltat 
d’altres edificis, de vivenda i oficines principalment. 
 
L’edifici es troba ubicat entre els Carrer de la Rasa, Plaça del Titellaire Didó 
(per on es fa l’accés a l’edifici principal) i el Passatge Gaudí que separa els dos 
edificis 
Les façanes disposen de finestres que permeten l’accés des de l’exterior. 
Tenen les següents condicions: 
 

 Faciliten l’accés a les 4 plantes 
 A la façana no hi ha elements que dificultin l’accessibilitat a l’interior de 

l’edifici. 
 
A nivell general, l’accessibilitat a l’exterior és BONA. 
 
Els accessos a l’edifici així com la ubicació dels hidrants es troben en el plànol 
de l’Annex 3. 
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1.3. Accessibilitat per l’ajuda externa: descripció i plànols 
 
Descripció general de les vies d’aproximació 
 
Accessos per a vehicles 
 
Edifici principal: bona part de les façanes de l’edifici són accessibles pels vehicles de 
bombers, ja sigui pel Carrer Gaudí, pel Carrer de la Rasa, per la Plaça del Titellaire 
Didó o pel Passatge de Tete Montoliu.  
 
Edifici bombers: l’accés dels vehicles de bombers es pot realitzar únicament per la 
façana que dóna al carrer Gaudí, ja que la resta de façanes no són accessibles pels 
vehicles. 

 
 
El Centre de l’Institut del Teatre es troba a una zona per a vianants envoltat de pilones 
mòbils: 
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A l’Institut del teatre s’accedeix des del carrer de la Rassa, amb una amplada de 
2,75m, tal i com es mostra seguidament: 
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1.3.1 Accessos a l’edifici per a persones. 
 
Es disposa d’un accés principal independent per a cada un dels edificis 
(s’indiquen al següent plànol i taula): 
 
Pel que fa al l’edifici principal dos accessos independents: 

 Un per l’Institut del Teatre que es fa per la Plaça del Titellaire Didó. 
 Un altre per l’accés al Teatre Alegria que es realitza pel carrer Gaudí.  

 
El Teatre Alegria té, a més a més, tres sortides d’evacuació que donen al Passatge 
Gaudí, a la Placeta del Jazz Cava i al pati de l’Institut del Teatre. 
 
Edifici bombers: 
 
Pel que fa a l’edifici de bombers té un únic accés directe pel Carrer Gaudí al vestíbul 
de l’edifici. 
 
A més a més, compta amb una sortida d’emergència pel mateix Carrer Gaudí, per 
l’arrencada de l’escala 5. 
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Accessos principals: 
 

Sortida Planta 
Nombre 
portes 

Amplada de 
cada porta 

Nombre 
fulles 
/porta 

Sentit 
obertura 

Carrer d’accés 

Pe/s1 Planta Baixa 1 180cm 2 Entrada Plaça Didó 
Pe/s2 Planta Baixa 2 180cm 2 Sortida Carrer Gaudí 

 
Accés directe al Teatre Alegria i serveis (bar - cafeteria): 
 

Sortida Planta 
Nombre 
portes 

Amplada de 
cada porta 

Nombre 
fulles 
/porta 

Sentit 
obertura 

Carrer d’accés 

Pe/s3 Planta Baixa 2 180cm 2 Sortida Passatge Gaudí 
 
Punt de rebuda de l’ajuda externa 
 
S’estableix un punt de rebuda externa que es corresponen a l’accés a l’edifici principal: 
 

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

edifici 

1 Carrer de la Rasa Parada bus Edifici principal 
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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 podria excedir els 10 minuts des del moment de 
l’avís. 
 
El Parc de Bombers més pròxim a l’edifici es troba ubicat a Carretera de 
Castellar, s/n (Terrassa). 
No existeix servei de vigilància del Centre. D’altra banda, però, l’Ajuntament i la 
policia local estan ubicats a la mateixa plaça que el Centre. 
 
Tal i com es determina a l’apartat 1 de les fitxes d’aplicació CTE, les condicions 
per l’accessibilitat per l’ajuda externa són les següents: 
 
Espais per a intervenció de bombers: 
 
 Distància màxima fins als accessos de l’edifici <30m 
 Pendent màxima <10% 

Vials d’accés per als bombers: 
 
 Amplada mínima lliure >3,5m 
 Alçada mínima lliure >4,5m 
 Capacitat portant vial >20kN/m2 

 
Forats de façana: 
 
 Facilitar l’accés a la façana a cada una de les plantes de l’edifici, altura 

d’ampit respecte el nivell de la planta <1,2m 
 Dimensions horitzontals i verticals de, com a mínim, 0,80m i 1,20m.  
 Distància màxima entre 2 forats consecutius <25m 

 

 
L’entorn del Centre del Vallès compleix amb totes les condicions prèviament 
esmentades. 
 
Punt de rebuda dels equips externs d’ajuda: 
 
Quan es produeix una situació d’emergència i s’avisa a la ajuda externa, la 
persona responsable del protocol d’actuació ha de rebre’ls en el Punt de 
Rebuda, localitzat davant de l’entrada principal del Centre del Vallès. Veure 
plànol de l'Annex 3 plànol 1.7.0. Situació i emplaçament. 
 
Bombers 
 
El parc de bombers més proper al Centre del Vallès es troben a Av. de 
Barcelona, 287  08222 Terrassa 
Telèfon: 937 83 44 44 
Al plànol següent es pot veure la localització dels parc de bombers més proper. 
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Policia Nacional 
 
La Policia nacional més propera és al Carrer de Baldrich, 9 08221 Terrassa. 
Telèfon: 937 86 90 50 
 
 Al plànol següent es pot veure la localització dels mateixos. 
 

 
 
Hospital 
 
El centre sanitari més proper, que es troba a 650 m aprox. és la Mútua de 
Terrassa  situat a la Plaça Doctor Robert, 5 , 08221 Terrassa 
Telèfon: 93 736 50 50 
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1.4. Descripció de la instal·lació 
 
Característiques generals de l’edifici 
 
El centre consta de dos edificis separats per un carrer (encara que units per una  
 
Anomenem a un edifici principal i a l’altre edifici bombers (a fi i efecte de facilitar la 
identificació de les àrees de l’Institut del Teatre, d’aquí en endavant utilitzarem aquesta 
classificació).  
 

 
 
Pel que fa a evacuacions i emergències es tractaran els dos edificis com dues unitats 
independents: a efectes d’evacuació cada mòdul és independent i s’han de procurar 
evacuacions independents (recorreguts independents per mòdul). 
 
L’edifici té les següents característiques constructives: 
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Característiques constructives 
Any de la reforma 2000 
Superfície construïda 4000m² (Total de les 4 plantes i el dos edificis) 
Superfície sòl 4840m² 
Estructura Estructura formada per parets de càrrega perimetrals 

i interiors sobre els quals descansa un forjat a base 
de biguetes de formigó i revoltó ceràmic 

Nombre de plantes 4 
Façanes 4+4 
Coberta No transitables, a dues aigües i terrats plans 

transitables. 
 
1.4.2. Àrees i activitats de la instal·lació 
 
L’edifici de l’Institut del Teatre és un centre amb diferents usos que dedica les seves 
instal·lacions a activitats culturals, lúdiques i d’ensenyament. 
 
El Centre es troba dividit en dos edificis que es troben units per una passarel·la.  
 
L’edifici principal  és un edifici amb planta baixa, entresol, dues plantes i golfes i 
l’edifici bombers és un edifici en planta baixa + 3.  
 
Aquests edificis es troben  delimitats pels Carrer Gaudí, Carrer de la Rasa, Plaça del 
Titellaire Didó (per on es fa l’accés a l’Institut) i el Passatge Gaudí que separa tots dos 
edificis. 
 
Gran part de la superfície de l’edifici està ocupada per aules i àrees de serveis 
per la docència (biblioteca, sala de professors...) així com espais administratius 
per la gestió del centre.  
 
A part de les instal·lacions docents, disposa d’una sala polivalent, la Sala Maria 
Plans, i comparteix amb l'Ajuntament de Terrassa el Teatre Alegria. Ambdues 
s’inclouen en aquest pla d’autoprotecció. 
 
La Sala Maria Plans és un espai polivalent situat al tercer pis de les 
dependències del Centre del Vallés de l’Institut del teatre. Es tracta d’una sala 
alternativa per a espectacles de petit format o d’investigació. La sala té unes 
dimensions de 6.5 metres d’altura per 14'5 metres de llargada i una capacitat 
de 83 espectadors que es poden situar en grada o en qualsevol altra 
disposició. Així doncs, l’escenari també pot ser modificat. Està equipada amb 
una taula manual de 24 canals i 3 preparacions i disposa de 25 projectors de 
diversos formats i equip de so. Compta amb un ascensor pel públic i un altre 
per a càrrega. Disposa d’un camerino amb una cabuda de 7 persones. 
 
El Teatre Alegria es tracta d'un espai teatral polivalent. El teatre té accés 
directe per a camions, té una amplada de 16,5 metres, una llargada de 27,5 
metres i una alçada útil de 6,5 metres. En cas de necessitar-se l’escenari 
tradicional "a la italiana" pot tenir 14 metres d’amplada, per 9 metres de fons i 
una boca de 8 metres d’amplada. El sostre tècnic disposa de 16 barres laterals 
i 36 transversals de 14 metres d’amplada, accionades per motors mòbils. Està 
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equipat amb una taula de llum memoritzada de 120 canals i disposa de 70 
projectors propis i equip de so. Un sistema de grades mòbils permeten ubicar el 
públic en qualsevol espai. Disposa de tres camerinos, que es poden compartir 
amb la Sala Maria Plans amb cabuda de 7 persones cadascun. La capacitat del 
teatre és de 250 persones. 
La planta golfes només té una sala de calderes i un safareig, a més d’unes 
terrasses. Per tant serà una zona que es pot considerar d’ocupació nul·la 
malgrat que cal tenir-la en compte donat que al trobar-se la sala de calderes és 
una zona de risc potencial d’accident.  
 
Edifici principal: 
 
 

Planta Àrea Sup. 
(m2) 

Despatx 32,50 
Lavabo 1 2,61 
Vestíbul 86,05 
Escala 1 8,45 
Pas 30,15 
Magatzem 246,80 
Muntacàrregues 3,69 
Escala 2 12,57 
Escala 3 9,67 
Bar 101,83 
Cuina 15,48 
Lavabo 2 28,54 
Taquilla 4,09 
Vestíbul teatre 160,82 
Teatre Alegria 456,13 

P
la

n
ta

 b
ai

xa
 

TOTAL  PLANTA BAIXA 1.199,38 
Direcció 31,79 
Escala 1 10,60 
Biblioteca 86,21 
Escala 2 17,51 
Muntacàrregues 3,69 
Escala 3 48,06 
Pas 16,78 
Abocador 1,02 
Despatx 20,62 
Sabateria 20,47 
Magatzem de vestuari i útils 32,14 
Aula de Maquillatge 27,96 
Camerino 1 18,97 
Camerino 2 18,97 
Camerino 3 19,09 
Camerino 4 19,09 
Pas camerinos 39,47 
Pas control 5,64 
Lavabo 2,40 
Cambra quadres elèctrics 7,07 
Escala 4 4,69 

P
la

n
ta

 e
n

tr
es

o
l 

TOTAL  PLANTA ENTRESOL 452,24 

Despatx 12,02 
Escala 1 11,33 
Pas 1 43,90 

P
la

n
ta

  
p

ri
m

er
a 

Lavabo 4,06 



 

PAU Centre del Vallès - Institut del Teatre 
 

 

20 

  

Despatx 12,14 
Escala 1 11,33 
Lavabo 8,07 
Pas 46,01 
Aula 31 51,90 
Aula 32 71,48 
Aula 33 83,41 
Aula 34 122,71 
Escala 2 17,25 
Pas 15,51 
Muntacàrregues 3,72 
Vestuari 28,60 
Sala Maria Plans 183,26 

P
la

n
ta

 s
eg

o
n

a 

TOTAL  PLANTA SEGONA 655,39 
Escala 1 11,22 
Sala de calderes 23,82 
Safareig 4,50 
Terrassa 1 13,07 
Terrassa 2 28,57 

P
la

n
ta

 g
o

lf
es

 

TOTAL PLANTA GOLFES 81,18 

 
 
Edifici bombers: 
 

Sala de professors 23,72 
Aula 22 22,84 
Aula 23 76,48 
Aula 24 102,32 
Aula 25 83,87 
Muntacàrregues 3,72 
Escala 2 17,06 
Escala 3 27,42 
Pas 2 16,20 
Vestuari 49,62 
Aula 26 39,68 
Aula 27 57,92 
Aula 28 71,52 
TOTAL  PLANTA PRIMERA 663,68 

Planta Àrea 
Sup. 
(m2) 

Vestíbul 62,59 
Taquilla 10,44 
Ascensor 13,71 
Escala 1 7,79 
Taller 153,14 
Escala 2 8,69 
Lavabo 4,42 
Sala calderes 16,84 

P
la

n
ta

 b
ai

xa
 

TOTAL  PLANTA BAIXA 277,62 
Pas 43,62 
Ascensor 10,35 
Locutori 19,67 
Aula d’informàtica 22,21 P

la
n

ta
 

p
ri

m
er

a 

Laboratori 1 28,69 
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La superfície útil total és de 3.977,69m2. A la següent taula es pot veure un resum de 
les superfícies de les àrees i la seva distribució a les diferents plantes: 
 

Superfície construïda (m2) 
Planta 

Edifici Principal Edifici Bombers 
Planta baixa 1.199,38 277,62 
Planta entresol 452,24 - 
Planta 1 663,68 256,97 
Planta 2 655,39 217,69 
Planta 3 81,18 173,54 
Total 3.051,87 925,82 

 
1.4.3. Activitats a la instal·lació 
 
L’Institut del Teatre imparteix els estudis de Tècniques de les Arts de 
l'Espectacle (ESTAE) i algunes assignatures de l'Escola Superior d'Art 
Dramàtic (ESAD). 
 

Laboratori 2 27,16 
Despatx 1 12,91 
Despatx 2 10,34 
Despatx 3 9,25 
Escala 1 7,58 
Escala 2 9,51 
Vestidor 8,94 
Lavabo 
 4,46 
Pati 1 25,03 
Pati 2 11,35 
Balcó 5,90 
TOTAL  PLANTA PRIMERA 256,97 
Pas 27,72 
Ascensor 10,35 
Lavabo 1 6,34 
Vestidor 26,16 
Escala 1 7,58 
Aula Teoria 38,80 
Aula Escenari 86,59 
Escala 2 9,51 
Lavabo 2 4,64 

P
la

n
ta

 s
eg

o
n

a 

TOTAL  PLANTA BAIXA 217,69 
Vestíbul 52,80 
Ascensor 10,35 
Lavabo 1 13,58 
Lavabo 2 13,58 
Aula Altell 55,12 
Escala 1 7,58 
Escala 2 9,55 
Pas 6,48 
Traster 4,50 

P
la

n
ta

 t
er

ce
ra

 

TOTAL  PLANTA BAIXA 173,54 
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A més, el Centre realitza cada any una important tasca 
de sensibilització envers el teatre mitjançant els cursos d’iniciació, i una sèrie 
d’activitats paral·leles, activitats teatrals a la Sala Maria Plans  amb la cura de 
postgraduats de l’Institut i grups de teatre amateur de la comarca, i participa en 
la programació d’activitats teatrals en el seu àmbit territorial.  
 
D’altra banda es realitzen espectacles al Teatre Alegria i a la Sala Maria Plans. 
Freqüentment 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).  
 
Per últim, s’ofereix un servei públic de lloguer d’espais tant per desenvolupar 
activitats relacionades amb les arts escèniques com per a fer altres tipus 
d’actes: seminaris, jornades, projeccions, cursos, actes culturals i empresarials, 
etc.  
Les diferent activitats indicades ocupen les següents superfícies aproximades: 
 
 

Activitats (ús) 
Superfície 

utilitzada (m2) 
Ensenyament – ESTAE / ESAD 1350 
Administratius  150 
Espais escènics 800 
Zones comuns 900 

 
1.4.4. Descripció de l’entorn urbà, industrial o natural en el qual figuren l’edifici, 
instal·lacions i àrees on es desenvolupa l’activitat 
 
L’entorn on es troba el centre està format per cases plurifamiliars i 
equipaments. En l’apartat 1.2.2.2., es descriu l’entorn en el qual es troba el 
Centre del Vallès. 
 
1.5. Ocupació total 
 
Per a la definició de la ocupació es tindrà en compte els valors d’ocupació establerts a 
la tabla 21 del punt 2 del DB-SI 3 depenent del tipus d’activitat. 
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A partir d’aquí, seguidament es detalla el càlcul de l’ocupació segons la superfície útil 
de les diferents àrees segons les densitats definides en les taules anteriors. 
 

  Àrea 
Sup. 
(m2) 

Pers/m2 Ocup. 
 

  Àrea 
Sup. 
(m2) 

Pers/m2 Ocup. 

Despatx 32,5 0,10 3,25  Despatx 12,02 0,10 1,20 

Lavabo 1 2,61 0,00 0,00  Escala 1 11,33 0,00 0,00 

Vestíbul 86,05 0,50 43,03  Pas 1 43,9 0,00 0,00 

Escala 1 8,45 0,00 0,00  Lavabo 4,06 0,00 0,00 

Pas 30,15 0,00 0,00  Sala de professors 23,72 0,50 11,86 

Magatzem 246,8 0,00 0,00  Aula 22 22,84 - 20,00 

Muntacàrregues 3,69 0,00 0,00  Aula 23 76,48 - 20,00 

P
la

n
ta

 b
ai

xa
 

Escala 2 12,57 0,00 0,00  

P
la

n
ta

  p
ri

m
er

a 

Aula 24 102,3 - 25,00 
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Edifici bombers: 
 

  Àrea 
Sup. 
(m2) 

Pers/m2 Ocup. 
   Àrea 

Sup. 
(m2) 

Pers/m2 Ocup. 

Vestíbul 62,59 0,50 31,30  Pas 27,72 0,00 0,00 
Taquilla 10,44 0,50 5,22  Ascensor 10,35 0,00 0,00 
Ascensor 13,71 0,00 0,00  Lavabo 1 6,34 0,00 0,00 
Escala 1 7,79 0,00 0,00  Vestidor 26,16 0,50 13,08 
Taller 153,1 0,20 30,63  Escala 1 7,58 0,00 0,00 
Escala 2 8,69 0,00 0,00  Aula Teoria 38,8 0,20 7,76 
Lavabo 4,42 0,00 0,00  Aula Escenari 86,59 - 25,00 
Sala calderes 16,84 0,00 0,00  Escala 2 9,51 0,00 0,00 

P
la

n
ta

 b
ai

xa
 

TOTAL  PB 67,14  Lavabo 2 4,64 0,00 0,00 
Pas 43,62 0,00 0,00  

P
la

n
ta

 s
eg

o
n

a 

TOTAL  P2 45,84
Ascensor 10,35 0,00 0,00  Vestíbul 52,8 0,00 0,00 
Locutori 
(despatx) 19,67 2,00 39,34  Ascensor 10,35 0,00 0,00 

P
la

n
ta

 p
ri

m
er

a 

Aula 
d’informàtica 22,21 0,66 14,66  

P
la

n
ta

 
te

rc
er

a 

Lavabo 1 13,58 0,00 0,00 

Escala 3 9,67 0,00 0,00  Aula 25 83,87 - 25,00 

Bar 101,8 0,67 67,89  Muntacàrregues 3,72 0,00 0,00 

Cuina 15,48 0,10 1,55  Escala 2 17,06 0,00 0,00 

Lavabo 2 28,54 0,00 0,00  Escala 3 27,42 0,00 0,00 

Taquilla 4,09 0,50 2,05  Pas 2 16,2 0,00 0,00 

Vestíbul teatre 160,8 0,50 80,41  Vestuari 49,62 0,50 24,81 

Teatre Alegria 456,1 - 250,00  Aula 26 39,68 - 20,00 

TOTAL  PB 448,16  Aula 27 57,92 - 20,00 

Direcció 31,79 0,10 3,18  Aula 28 71,52 - 20,00 

Escala 1 10,6 0,00 0,00  TOTAL  P1 187,87

Biblioteca 86,21 0,50 43,11  Despatx 12,14 0,10 1,21 

Escala 2 17,51 0,00 0,00  Escala 1 11,33 0,00 0,00 

Muntacàrregues 3,69 0,00 0,00  Lavabo 8,07 0,00 0,00 

Escala 3 48,06 0,00 0,00  Pas 46,01 0,00 0,00 

Pas 16,78 0,00 0,00  Aula 31 51,9 - 20,00 

Abocador 1,02 0,00 0,00  Aula 32 71,48 - 20,00 

Despatx 20,62 0,10 2,06  Aula 33 83,41 - 25,00 

Sabateria 20,47 0,00 0,00  Aula 34 122,7 - 25,00 

Magatzem vestuari 32,14 0,00 0,00  Escala 2 17,25 0,00 0,00 

Aula de Maquillatge 27,96 0,20 5,59  Pas 15,51 0,00 0,00 

Camerino 1 18,97 0,50 9,49  Muntacàrregues 3,72 0,00 0,00 

Camerino 2 18,97 0,50 9,49  Vestuari 28,6 0,50 14,30 

Camerino 3 19,09 0,50 9,55  Sala Maria Plans 183,3 - 100,00 

Camerino 4 19,09 0,50 9,55  

P
la

n
ta

 s
eg

o
n

a 

TOTAL  P2 205,51

Pas camerinos 39,47 0,00 0,00  Escala 1 11,22 0,00 0,00 

Pas control 5,64 0,00 0,00  Sala de calderes 23,82 0,00 0,00 

Lavabo 2,4 0,00 0,00  Safareig 4,5 0,00 0,00 

Quadres elèctrics 7,07 0,00 0,00  Terrassa 1 13,07 0,00 0,00 

Escala 4 4,69 0,00 0,00  Terrassa 2 28,57 0,00 0,00 

P
la

n
ta

 e
n

tr
es

o
l 

TOTAL PE 92,00  

P
la

n
ta

 g
o

lf
es

 

TOTAL GOLFES 0,00
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Laboratori 1 28,69 0,20 5,74  Lavabo 2 13,58 0,00 0,00 
Laboratori 2 27,16 0,20 5,43  Aula Altell 55,12 - 20,00 
Despatx 1 12,91 0,10 1,29  Escala 1 7,58 0,00 0,00 
Despatx 2 10,34 0,10 1,03  Escala 2 9,55 0,00 0,00 
Despatx 3 9,25 0,10 0,93  Pas 6,48 0,00 0,00 
Escala 1 7,58 0,00 0,00  Traster 4,5 0,00 0,00 
Escala 2 9,51 0,00 0,00  TOTAL  P3 20,00
Vestidor 8,94 0,50 4,47       
Lavabo 4,46 0,00 0,00       
Pati 1 25,03 0,00 0,00       
Pati 2 11,35 0,00 0,00       
Balcó 5,9 0,00 0,00       
TOTAL  P1 72,89       

 
 
Per les aules s’ha establert un màxim de 20-25 alumnes per aula (depenent de la mida 
de l’aula) i pel Teatre Alegria i per la Sala Maria Planes s’han utilitzat els valors de les 
capacitats de les mateixes definides pel centre. 
 

Planta Edifici principal Edifici bombers 
Planta 3ª 0 20 
Planta 2ª 206 46 
Planta 1ª 188 73 
Entresol 92 - 

Planta Baixa 448 67 
Total edifici 934 206 

TOTAL 1140 
 
Ocupació total màxima de l’edifici principal: 934 persones 
 
No obstant,  donat que l’evacuació de la Sala Maria Plans es preveu realitzar-la per 
l’edifici bombers, la sortida de l’edifici principal només haurà de considerar l’evacuació 
d’un màxim de 834 persones. 
 
Ocupació total màxima de l’edifici bombers: 206 persones, que afegint-hi les 100 
persones corresponents a la Sala Maria Plans implica que les sortides de l’edifici 
bombers han d’evacuar 306 persones. 
 
Ocupació total màxima de l’Institut del Teatre de Terrassa: 1.140 persones 
 
S’ha de tenir en compte que aquest és l’aforament d’acord amb el CTE, però que 
habitualment l’ocupació del centre serà inferior (no és habitual que totes les aules 
estiguin ocupades simultàniament i que això coincideixi amb una activitat a la sala de 
presentacions). 
 
Ocupació estimada màxima d’acord amb els usos i activitats actuals (estudiants, 
espectadors, docents, personal administratiu, etc.): 
 

Planta Edifici principal Edifici bombers 
Planta 3ª 0 12 
Planta 2ª 80 30 
Planta 1ª 90 30 
Entresol 60 - 
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Planta Baixa 280 45 
Total edifici 510 117 

TOTAL 627 
 
El número d’ocupants i la seva distribució en planta varia en funció del calendari 
docent i els espectacles que es desenvolupen als teatres. 
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1.5.1. Plantilla 
 
Es considera usuari a tota persona que va al Centre del Vallès, encara que 
sigui ocasionalment. Els usuaris considerats són: 
 
 Personal propi del centre.  
 
En el centre, hi ha el següent personal: 

 
o Personal de RRHH / Direcció (1) 
o Personal de comptabilitat (3) 
o Personal d’administratiu (4) 
o Professorat (5 ESRAE + 5 ESAD) 
o Conserges (3) 
o Manteniment  (3) 
o Personal cuina(2+2) 
o Personal neteja (3) 
o Alumnes (60) 

 
 

 
 Alumnes:  

Hi ha tres tipus:  
o Alumnes acadèmics. 
o Alumnes esporàdics formació continuada. 
o Alumnes eventuals. 

 
 Personal extern.  

o Personal de manteniment que revisa les instal·lacions d’extintors, 
enllumenat i/o ascensors. 
 

 Públic: 
o Aquells que visiten les instal·lacions com a públic dins del Teatre 

Alegria 
o Persones que s’informen o visiten el Bar. 
o Pares o visitants que accedeixen per veure un espectacle a les aules 

o sales a l'interior de l’edifici. 
La plantilla de treballadors del Centre del Vallès  és variable atenent al nombre 
d’alumnes que hi ha en cada moment. 
 
1.5.2. Quadres de presència en les diferents hores del dia de personal i ocupants 
 
La jornada laboral i ocupació estimada és: 
 

Laborables Festius  
QUADRE DE 
PRESÈNCIA 08:00-

15:00 
15:00-
21:00 

Espectacle 
16:00h - 0:00h

Cap de setmana 
9:00h - 20:00h 

Personal propi 21 15 3 5 
Personal aliè 3 1 1 1 
Personal amb 0 0 0 0 



 

PAU Centre del Vallès - Institut del Teatre 
 

 

28 

discapacitat 
Total personal 
laboral 

24 16 4 6 

Alumnes 48 48 - 30 
Alumnes amb 
discapacitat 

0 0 3 3 

Visites 10 10 - - 
Espectadors - - 250 250 
Totals 58 58 253 283 
 
Es desconeix el nombre de visitants que poden haver-hi, però aproximadament 
hi ha una mitja de 10 visitants al dia. L’horari de visites és de 09.00 – 14.00 i 
14.00 – 21.00. 
 
 
 
 



 

PAU Centre del Vallès - Institut del Teatre 
 

 

29 

1.5.3. Organigrama 
 
L’organigrama del Centre del Vallès és el següent: 
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1.5.4. Ocupació de cada una de les plantes 
 
Ocupació de personal estimada segons plantilla i plantes: 
 

Planta Edifici principal Edifici bombers 
Planta 3ª 0  
Planta 2ª 4 2 
Planta 1ª 3 5 
Entresol 2 - 

Planta Baixa 9 2 
Total edifici 18 9 

TOTAL 27 
 
1.6 Anàlisi del risc 
 
1.6.0. Anàlisi històric 
 
No es recorda cap incident,  incendis i/o inundacions ni al Centre del Vallès ni a 
la zona de l’entorn, dada facilitada pels membres del edifici. 
 
A continuació, s’adjunta informació de situacions de risc produïdes en altres 
centres docents: 
 
21 de març de 2007, es va produir un incendi degut a un curtcircuit en una 
escola a Kamyshevatskaya, Rússia. Van haver-hi tres senyals d’alarma, però el 
vigilant de seguretat va ignorar-les. Quan es va confirmar l’incendi, la lenta 
reacció dels treballadors, així com la descoordinació, juntament amb els 60 
minuts que van trigar els bombers en arribar a l’escola. 
 
2 de gener de 1986, dos treballadors del teatre de Granvilliers, a prop de París, 
van provocar de forma involuntària un incendi que va acabar amb la vida de 24 
persones. 
 
Aquestes, entre altres, són algunes de les incidències generades en centres 
docents amb incorporació d’espectacles. 
 
1.6.1. Risc intern 
 
Els riscos interns els podríem definir com els riscos inherents a l’existència de 
les instal·lacions i la seva activitat. 
 
1.6.2. Metodologia i avaluació d’emergències 
 
Per la determinació dels riscos interns del Centre del Vallès, s’han fet servir les 
següents metodologies: 
 
- INCENDI: apartat 4 de les FITXES D’APLICACIÓ CTE d’edificis d’ús docent i 
administratiu amb concurrència pública, s’identifica la classificació dels locals i 
zones de risc especial integrats en edificis, i es classifica en risc baix, mig i alt. 
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- EXPLOSIÓ, FUITA, EMERGÈNCIES MÈDIQUES: mitjançant les taules de 
probabilitat i severitat. La metodologia utilitzada per avaluar els riscos és 
qualitativa i és la que utilitza la Protecció Civil.  
A continuació s’inclouen les taules utilitzades: 
Estimació de la probabilitat d’ocurrència 
 

Categoria Probabilitat 
ALTA  Més d’una vegada a l’any. 
MITJA Entre una vegada a l’any i una vegada 

cada 100 anys 
BAIXA  Menys d’una vegada cada 100 anys. 

 
Estimació de la severitat de les conseqüències 
 

 
Estimació del nivell de risc 

Probabilitat  
ALTA MITJA BAIXA 

ALTA Alta Mitja Mitja 
MITJA Mitja Mitja Baixa 

 
Severitat 

BAIXA Mitja Baixa Baixa 
 
1.6.2.1. Incendi 
 
D’acord amb la tipologia que presenta aquest centre, s’ha valorat que tots els 
elements i sectors avaluats amb possibilitat de risc d’incendi, presenten risc 
d’incendi. 
 
A la següent taula s’indica el risc d’incendi estimat segons el mètode 
d’avaluació de l’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. 
 

Edifici 
principal 

Ús 
Superfície 

(m2 ) 
RISC 

Local de risc 
especial 

Administratiu 40 Baix - 
Magatzem 246 Especial Alt 
Bar 102 Baix - 
Cuina 16 Especial Baix 

Planta baixa 

Teatre 456 Mitjà - 
Administratiu 52 Baix - 
Biblioteca  86 Baix - 
Magatzem 1    20 Especial Mitjà 
Magatzem 2 32 Especial Mitjà 
Docent 28 Baix - 

Planta entresol 

Cambra quadres elèctrics 7 Especial Baix 

Categoria Severitat 
ALTA Morts o pèrdues superiors 100.000 € 

MITJA 
Lesions lleus o pèrdues entre10.000 i 

100.000 €. 

BAIXA 
Només problemes operatius o pèrdues 

inferiors a 10.000 €. 
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Docent 456 Baix - 
Planta 1 

Administratiu 35 Baix - 
Administratiu 12 Baix - 
Docent 330 Baix - Planta 2 
Teatre 183 Mitjà - 

Planta golfes Sala calderes 24 Especial Baix 
 
Edifici 
bombers 

Ús 
Superfície 
(m2 ) 

RISC 
Local de risc 
especial 

Taller 153,14 Especial Alt 
Planta baixa 

Sala calderes 16,84 Especial Baix 
Docent 97,73 Baix - Planta 1 

 Administratiu 32,5 Baix - 
Planta 2 Docent  125,4 Baix - 

Docent 55,12 Baix - 
Planta 3 

Magatzem 4,5 Especial Baix 
 
Com a zones de risc especial d’acord al que estableix el punt 2 del DB-SI 1 
tenim les cambres on es troben els quadres elèctrics (a la planta entresol), la 
cuina, la sala de calderes, el taller i els magatzems de vestuari i decorats. 
 
Són també zones que requereixen una especial atenció el Teatre Alegria i la 
Sala Maria Plans (a la planta segona), tant per la quantitat de gent que pot 
haver-hi com pel tipus d’usuari ja que poden ser usuaris puntuals que no 
coneixen el centre ni per tant els recorreguts d’evacuació del mateix. 
 
1.6.2.2. Explosió 
 
Es considera que hi ha  elements i equips en la instal·lació que comporten risc 
d’explosió que poden ser:  
 
- Sala de calderes de gas, en cas d’haver-hi una fuga, i es produís una 

espurna, es podria generar una explosió (planta baixa) 
- Cuina, tot i que no disposen de bombones, a vegades porten una bombona 

per fer barbacoes a les nits a l’exterior (planta baixa) 
- Taller, en cas de què hagués cablejat pelat i un posterior contacte amb 

aigua, podria generar un incendi i una posterior explosió. (planta baixa) 
S’ha considerat la probabilitat de risc baix i severitat mitja, i per tant, l’estimació  
del nivell de risc és BAIXA. 
 

 Probabilitat 
 ALTA MITJA BAIXA 

ALTA    
MITJA   BAIXA 

Severitat 

BAIXA    
 

1.6.2.3. Fuita aigua/gas 
 
Es poden donar el següents casos de fuites a l’edifici: 
 
- Cuina a gas, asfixia en cas d’inhalació i/o explosió (planta baixa). 
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- Fuita d’aigua en els banys, pot generar una petita inundació  
 
S’ha considerat la probabilitat de risc baix i severitat mitja, i per tant, l’estimació  
del nivell de risc és BAIXA. 

 Probabilitat 
 ALTA MITJA BAIXA 

ALTA    
MITJA   BAIXA 

Severitat 

BAIXA    
 
1.6.2.4. Tall del subministrament (elèctric, gas o d’aigua) 
 
Es poden donar el cas de tall de: 
 

- Subministrament elèctric 
- Subministrament de gas 
- Subministrament d’aigua 

 
S’ha considerat la probabilitat de risc baix i severitat baixa, i per tant, l’estimació  
del nivell de risc és BAIXA. 
 

 PROBABILITAT 
 ALTA MITJA BAIXA 

ALTA    
MITJA    

SEVERITAT 

BAIXA   BAIXA 
 
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 Alta Mitja 
Avís de bomba Mitja Baixa Baixa 
Agressions per part dels 
ocupants  

Baixa 
Baixa 

Baixa 

Patologies a l’estructura  Baixa Mitja Baixa 
Caiguda d’ascensor / 
muntacàrregues  

Baixa 
Mitja Baixa 

Tall elèctric  Baixa Baixa Baixa 
Fuita d’aigua  Baixa Baixa Baixa 

 
1.6.2.5.1 Risc causat per emergències mèdiques 
 
Es considera emergència mèdica si afecta a un nombre considerable de 
persones. 
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S’ha considerat la probabilitat de risc baix i severitat mitja, i per tant, l’estimació  
del nivell de risc és BAIXA. 
 

 Probabilitat 
 ALTA MITJA BAIXA 

ALTA    
MITJA   BAIXA 

Severitat 

BAIXA    
 
1.6.3. Risc laboral (referència limitada als riscos que poden originar 
emergències) 
 
Els possibles riscos laborals que poden tenir lloc en l’Institut del Teatre són els 
següents: 
 

Detall Probabilitat Severitat Risc 
Caigudes a mateix nivell. Mitja Baixa Baixa 
Caigudes a diferent niell. Baix Mitja Baixa 
Cops contra objectes immòbils. Baix Mitja Baixa 
Atrapament per o entre 
objectes. 

Baix 
Mitja Baixa 

Contactes elèctrics. Baixa Mitja Baixa 
Emergència mèdica Mitja Mitja Mitja 

 
1.6.4. Inventari i avaluació dels riscs externs 
 
Per a conèixer els riscos externs afectats al Centre del Vallès, es consulta el 
mapa de Protecció Civil de Catalunya en el següent enllaç: 
http://taure.icc.cat/pcivil/map.jsp 
 

 
 
A partir de l’anàlisi del mapa de riscos de Catalunya, es pot concloure que els 
riscos externs que afecten al Centre del Vallès són els següents: 
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RISC EXTERN 
AFECTACIÓ DEL PLA 
DE EMERGÈNCIA 

TIPUS DE RISC 

INFOCAT Risc molt alt d’incendi 
INUNCAT No està afectada la zona. 

NEUCAT 
No està afectada la zona, ja que no hi ha instal·lacions de gas, ni 
substacions elèctriques ni vies prioritzades a l’entorn del Centre del 
Vallès 

PLASEQCAT SÍ afecta a la zona 
RADCAT Està afectada la zona 
SISMICAT Té un risc sísmic de l’escala VI -VII 

TRANSCAT 

Està afectada la zona, encara que la via prioritzada més propera 
(AP-7) es troba suficientment lluny com per, en cas d’emergència de 
mercaderies perilloses, no l’afecti directament. En el cas de transport 
de mercaderies perilloses per ferrocarril, també es troba a una zona 
suficientment llunyana com per no afectar al Centre. 

FERROCAT Està afectada la zona 

PROCICAT 
Zona afectada per risc químic en els conductes de matèries 
perilloses degut a la presència d’etiloductes a l’entorn del Centre del 
Vallès 

AFECTACIÓ PER ALTRES RISCOS EXTERNS 
Risc per amenaça de bomba. 

 
Els riscos externs que considerem significatius és el d’incendi. 
 
RISCOS TECNOLÒGICS  
 
Risc Químic en Establiments Industrials  
 
L’Institut del Teatre es troba dins l’àrea d’alerta màxima segons el plànol de 
Protecció Civil, com a conseqüència de la distància a empreses afectades per 
PLASEQCAT. 
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La més propera és l’empresa Laboratorios Miret S.A. (a 3.000 metres), 
empresa Seveso de risc alt (producte: núvol tòxic de clor). 
 
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 Alta Mitja 

 
 
Risc Transport Mercaderies Perilloses  
 
Les vies considerades com a prioritàries pel transport de mercaderies perilloses 
(ferrocarril i viari) circulen a una distància superior a 10 kilòmetres del centre de 
l’Institut del Teatre. 
 
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: 
 

Probabilitat Conseqüències Risc 
Baixa Baixa Baixa 

 
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 
utilitzant el mètode general d’avaluació de riscos laborals de l’INSHT: 
 

Probabilitat Conseqüències Risc 
Baixa Baixa Baixa 
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RISCOS NATURALS  
 
Risc Inundacions  
 
L’orografia fa què el risc per inundacions sigui baixa: no es troba a la zona de 
risc de zona inundable d’acord amb el Mapa de Protecció Civil de Catalunya. 
 
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 Baixa Baixa 

 
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.  
 
Segons l’INFOCAT Terrassa és un municipi amb alt risc d’incendi per la seva 
integració dins del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac. 
 
La distribució de l’edifici 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 Baixa Baixa 

 
Risc Nevades  
 
L’edifici es troba situat al centre de la ciutat de Terrassa.   
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 Baixa Baixa 

Risc Sísmic  
 
La intensitat sísmica esperada d’acord amb el Mapa de Protecció Civil de 
Catalunya és VI – VII.  
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D’altra banda està inclòs al llistat de municipis que superen el llindar de dany 
de referència (en el parc d’edificis d’habitatge en cas que es produeixi el màxim 
sisme esperat): 
 

 
 
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 Baixa Baixa 

 
Conclusions 
Dels riscos potencials als que està exposat tot el PAU, s’ha de destacar els 
següents riscos potencials: 
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TIPUS DE RISC CAUSA DEL RISC 

RISC INTERN 

Incendi 

Incendi en el mateix edifici causat per causes vàries 
(curtcircuit, problemes en connexions elèctriques o d'altres 
aparells, fuites de gas, etc.). Incendi en cuina. Segons les 
fitxes d’aplicació del CTE, s’ha considerat un RISC BAIX. 

Explosió 

Explosió en el mateix incendi generat per alguna fuita de gas 
de la caldera de gas de la terrassa de la primera planta. 
D’acord amb l’avaluació qualitativa, s’ha considerat una 
probabilitat baixa i una severitat mitja, i per tant un RISC 
BAIX. 

Fuita 
d’aigua/gas 

Es podria generar una fuita d’aigua en alguna aixeta o de 
gas en una vàlvula. També es pot produir el trencament de 
canonada. D’acord amb l’avaluació qualitativa, s’ha 
considerat una probabilitat baixa i una severitat mitja, i per 
tant un RISC BAIX. 

Tall d’energia 
elèctrica 

S’ha de considerar el risc de tenir un tall en el 
subministrament elèctric. D’acord amb l’avaluació qualitativa, 
s’ha considerat una probabilitat baixa i una severitat baixa, i 
per tant un RISC BAIX. 

Tall 
subministrament 

telefònic 

S’ha de considerar el risc de tenir un tall en el 
subministrament telefònic. D’acord amb l’avaluació 
qualitativa, s’ha considerat una probabilitat baixa i una 
severitat baixa, i per tant un RISC BAIX. 

Tall 
subministrament 

d’aigua 

S’ha de considerar el risc de tenir un tall en el 
subministrament d’aigua. D’acord amb l’avaluació qualitativa, 
s’ha considerat una probabilitat baixa i una severitat baixa, i 
per tant un RISC BAIX. 

RISC LABORAL 

Accident greu o 
emergència 

mèdica 

Pot estar causat perquè una persona caigui per les escales i 
la resta de alumnes i ocupants també caiguin. D’acord amb 
l’avaluació qualitativa, s’ha considerat una probabilitat baixa i 
una severitat mitja, i per tant un RISC BAIX. 

RISC EXTERN 

Sísmic 
Enfonsament dels fonaments de l’edifici. D’acord amb 
l’avaluació qualitativa, s’ha considerat una probabilitat baixa i 
una severitat mitja, i per tant un RISC BAIX. 

Incendi 
Incendi en zona del centre. D’acord amb l’avaluació 
qualitativa, s’ha considerat una probabilitat baixa i una 
severitat mitja, i per tant un RISC MIG. 

Risc en 
conduccions 

perilloses 

El centre es podria veure afectat ja que el centre es troba 
proper a oleoductes i gasoductes operatius. D’acord amb 
l’avaluació qualitativa, s’ha considerat una probabilitat baixa i 
una severitat alta, i per tant un RISC MIG.  

AMENAÇA DE BOMBA 
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TIPUS DE RISC CAUSA DEL RISC 

Amenaça 
terrorista 

El centre es podria veure afectat per una amenaça terrorista. 
D’acord amb l’avaluació qualitativa, s’ha considerat una 
probabilitat baixa i una severitat alta, i per tant un RISC MIG. 

 
Resum 
 
A mode de resum, els possibles riscos que es podrien produir en les 
instal·lacions són les següents: 
 

 Incendi. 
 Emergència mèdica. 
 Cremades per incendi. 
 Ofegament per inhalació 
 Incendi extern. 
 Conductes perillosos. 
 Amenaça terrorista. 

 
1.6.5. Avaluació de les condicions d'evacuació 
 
Es valora la capacitat d’evacuació de tots els ocupants de l’edifici (segons estimació 
d’ocupació màxima del capítol 1.5 del present document) atenent als criteris del SI3 
del CTE, i la taula 4.1 Dimensionat dels elements de la evacuació. 
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Es considera que la màxima longitud a recórrer no serà en cap cas superior a 25 m. No 
s’apliquen hipòtesi de bloqueig. Les persones a evacuar corresponen a les estimades en el 
punt 1.5 OCUPACIÓ del present document. 
 
Esquema d’evacuació: 
 
L’esquema d’evacuació es detalla seguidament. 
 
Edifici principal 
 

 E1 E2 E3 
P3 (0) 0  0 

P2 (206) 103  103 
P1 (206+188=394) 131 131 131 
PE (394+92=486) 162 162 162 
PB (486+448=934) S1 156 S3 156 S4 156 S5 156 S6 156 S8 156 

 
Edifici bombers 

P3 (20) 7 7 7 
P2(20+46=66) 22 22 22 

P1 (66+73=139) 46 46 46 
PE (-)    

PB (139+67=206)  S2 103 S7 103 
 
Un cop fora de l’edifici, el personal es trasllada al punt de reunió, situat a la cantonada del 
carrer Estronci amb carrer Sant Jordi. 
 
Es consideren com vies d’evacuació els passadissos, escales i portes. 
 
Per tal de calcular l’avaluació de les condicions d’evacuació, és necessari 
comprovar que l’edifici té capacitat per evacuar l’ocupació màxima teòrica, que 
és de 1140 persones. 
 
EVACUACIÓ EDIFICI PRINCIPAL 

Plantes 
Escala/ 
Sortida 

Protegida /     
No protegida 

Amplada 
real 

P Previsió Compleix?

PB Pe/s1 - 180 360 156 Si 
PB Pe/s3 - 180 360 156 Si 
PB P/s4 - 175 350 156 Si 
PB P/s5 - 180 360 156 Si 
PB P/s6 - 175 350 156 Si 
PB P/s8 - 75 150 156 Si 

PE-PB E1 - 145 232 162 Si 
PE-PB E2 - 100 160 162 Si 
PE-PB E3.1 - 150 240 162 Si 
P1-PE E1 - 145 232 131 Si 
P1-PE E2 - 100 160 131 Si 
P1-PE E3 - 150 240 131 Si 
P2-P1 E1 - 145 232 103 Si 
P2-P1 E3 - 150 240 103 Si 

**Càlcul de portes: P<A*200 
**Càlcul d’escales protegides: P<3S+160As. 
**Càlcul d’escales no protegides: P<A*160 
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EVACUACIÓ EDIFICI BOMBERS 

Plantes 
Escala/ 
Sortida 

Protegida /         
No protegida 

Amplada 
real 

P Previsió Compleix?

PB Pe/s2 - 180 360 216 Si 
PB Pe/s7 - 80 160 216 Si 

PE-PB E4 - 100 160 75 Si 
PE-PB E5 - 100 160 75 Si 
PE-PB E6 - 100 160 75 Si 
P2-P1 E4 - 100 160 29 Si 
P2-P1 E5 - 100 160 29 Si 
P2-P1 E6 - 100 160 29 Si 
P3-P2 E4 - 100 160 7 Si 
P3-P2 E5 - 100 160 7 Si 
P3-P2 E6 - 100 160 7 Si 

 
A continuació s’indiquen les escales dels edificis. 
 
 
 
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). 
 
Edifici principal , bombers i teatre: 
 

Sortida Edifici 
Núm. 

portes 
Amplada de 
porta (cm) 

Núm. fulles 
/porta 

Sentit 
obertura 

Carrer d’accés 

Pe/s1 Principal 1 180 2 Entrada Plaça Didó 
Pe/s2 Bombers 2 180 2 Sortida Carrer Gaudí 
Pe/s3 Principal 2 180 2 Sortida Carrer Gaudí 

P/s4 
Principal 
(Teatre) 

1 175 2 Sortida Passatge Gaudí 

P/s5 
Principal 
(Teatre) 

1 180 2 Sortida 
Placeta Jazz 

Cava 

P/s6 
Principal 
(Teatre) 

1 175 2 Sortida Pati IT 

P/s7 Bombers 1 80 1 Entrada Carrer Gaudí 
P/s8 Principal 1 75 1 Sortida Pati INT 

 
 
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.  
 

Edifici Planta  Àrea confinable Superfície (m2)
Nº 
pers. 

Capacitat Avaluació 

Teatre Alegria 456,1 877 Correcte 
Principal Baixa 

Vestíbul teatre 160,82 
934 

309 Correcte 
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Pel càlcul de confinament, s’estima una superfície de 0,50m2 per persona, i un 
espai de 1m2 per a persones amb cadira de rodes, estimant una ocupació del 
2% amb minusvalia. 
 
En cas de confinament només caldrà obturar les obertures, portes i finestres i 
les entrades d’aire, després d’haver aturat 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. 
 
En cas d’inundació es realitzarà el confinament als pisos superiors.  
 
1.6.7. Diagrama de persones per zones 
 
El següent diagrama de persones per zones s’ha realitzat considerant els 
diferents tipus de personal que habitualment treballen en el centre . No s’han 
considerat els alumnes ni els visitants.  
 
Planta baixa 
Horari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718 19 20 21 222324
Personal docent 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 5 6 6 6 5 5 5 5 3 3 1    
Personal administratiu 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 5 5 6 6 5 5 5 2 2 0 0 0 0
Personal neteja 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
Personal bar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 0 0
Personal manteniment 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Alumnes 0 0 0 0 0 0 0 8080808080808080808080 80 0 0 0 0 0
 
1.7 Plànols (Veure l'Annex 3) 
 
 Plànol Ubicació 01 UTM (Escala 1:25.000). 
 Plànol Ubicació 02 UTM (Escala 1:5.000). 
 
1.7.0. Situació i establiment 
 
 Plànol ACC.01 Accés bombers (vehicles). 
 Plànol HPT1.01 Hidrants i punt  trobada. 
 Plànol REC.01 Punt de recepció serveis externs. 
 
1.7.1. Zones de risc 

 
 Plànol RSC.1 Àrees de risc – Planta baixa (principal i bombers). 
 Plànol RSC.2 Àrees de risc – Planta entresol (principal) i 1ª (bombers). 
 Plànol RSC.3 Àrees de risc – Planta 1ª (principal) i 2ª (bombers). 
 Plànol RSC.4 Àrees de risc - Planta 2ª i golfes (principal) i 3ª (bombers). 
 Plànol VUL.1 Àrees vulnerables - Planta baixa (principal i bombers). 
 Plànol VUL.2 Àrees vulnerables - Planta 2ª i golfes (principal) i 3ª (bombers). 

 

Taller 153,14 294 Correcte 
Vestíbul 62,59 120 Correcte Bombers Baixa 
Taquilla 10,44 

431 
20 Correcte 
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1.7.3. Plànols de les instal·lacions i àrees on es realitza l’activitat 
 
 Plànol ACT.1 Àrees d’activitat – Planta baixa (principal i bombers). 
 Plànol ACT.2 Àrees d’activitat– Planta entresol (principal) i 1ª (bombers). 
 Plànol ACT.3 Àrees d’activitat– Planta 1ª (principal) i 2ª (bombers). 
 Plànol ACT.4 Àrees d’activitat - Planta 2ª i golfes (principal) i 3ª (bombers). 
 
1.7.4. Identificació del control (clau de pas) dels subministraments bàsics (aigua, 
gas, electricitat) 
 
 Plànol ESC.01 Escomesa (Clau de pas)  
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Document 2. Inventari i descripció dels 
mitjans i mesures d’autoprotecció 
 
2.1. Mitjans materials disponibles 
 
En aquest apartat, es realitza una descripció dels diferents equips de detecció i 
protecció contra incendis que es troben en el Centre del Vallès. En l’Annex 3 
Plànols, estan simbolitzats tots els equips. 
 
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.04 de l’annex 3). 
 

Codi Sector Superfície
Plantes Edifici 
Principal 

Plantes Edifici 
Bombers 

RF 

Sector 1 
Cos central edifici 
principal 

1418m² PB+PE+P1+P2+P3  60 

Sector 2 
Magatzem i 
muntacàrregues 

258m² PB+PE+P1+P2+P3  60 

Sector 3 Serveis Teatre Alegria 311m² PB  90 
Sector 4 Teatre Alegria 456m² PB  90 

Sector 5 
Cos central edifici 
bombers 

268m²  PB+P1+P2+P3 60 

Sector 6 Taller 158m²  PB 60 
Sector 7 Escala edifici bombers 37m²  PB+P1+P2+P3 60 
Sector 8 Sala calderes 17m²  PB 60 
Sector 9 Biblioteca 86m² PE  60 
Sector 10 Camerinos 247m² PE  60 

Sector 11 
Cambra quadres 
elèctrics 

5m² PE  90 

Sector 12 
Laboratori edifici 
bombers  

168m²  P1 90 

Sector 13 
Aula teoria ed. 
Bombers 

47m²  P2 60 

Sector 14 Vestidor 33m²  P2 60 
Sector 15 Aula escenari 157m²  P2 + P3 60 
Sector 16 Sala Maria Plans 183m² P2  60 

 
2.1.2. Mitjans de detecció i de protecció contra incendis i elements per a la 
evacuació 
 
En el Centre del Vallès, hi ha els següents elements de detecció i protecció 
contra incendis següents: 
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Central d’avisos Existeix una central d’avisos a la planta 

baixa. El repetidor es troba al despatx de la 
planta baixa. 

Extintors  Al Centre es troben extintors tant de pols 
ABC com de CO2 i es troben a les quatre 
plantes dels edificis i teatre 

Llum d’emergència Existeix llum d’emergència a totes les 
portes i a cada planta de l’edifici de 
bombers. 

Polsador d’alarma Existeixen polsadors només al Teatre 
Alegria 

BiE's Existeixen unitat de subministrament 
Detecció automàtica Teatre Alegria 
Sirena d’alarma Sí, a recepció i armariet teatre 
Hidrats NO 
Ruixadors NO 
Sistema Monòxid de carboni NO 
Megafonia NO 

 
Als plànols annexos es pot veure la ubicació de cadascun d’aquests elements 
 
Inventari de mesures i mitjans d’autoprotecció 
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La relació de mitjans d’autoprotecció en els edificis del Centre del Vallès són 
els següents: 
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PB   1 1 - 1 
PE  1 - - - 
P1  7 1 - 2 
P2  5 1 - 1 

1 

Golfes  - - - - 
PB   1 - - - 
PE  - - - - 
P1  - - - - 
P2  - - - - 

2 

Golfes  - - - - 
3 PB  1 - 1 - 
4 PB  2 1 3 1 

31 

 PB 1 - 1 1 
 P1 1 - 1 - 
 P2 - - 1 1 

5 

 P3 1 1 - - 
6 PB  2 - - - 

PB  1 - 1 - 
P1  1 - 1 - 
P2  1 - 1 - 

7 

P3  1 - 1 - 
8  PB - - - - 
9 PE  2 - - - 

10 PE  1 - - - 
11 PE  - - - - 
12  P1 2 - - - 
13  P2 2 - - - 
14  P2 - - - - 

 P2 1 - - - 15 
 P3 1 - - - 

16 P2  1 - - - 

26 
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Existeixen els següents hidrants a l’exterior de l’edifici: 
 

 
 

2.1.3. Mitjans assistencials 
 
Hi ha farmacioles a l’aula altell, aula escenari, vestidor bombers planta 1, planta 
baixa i dues farmacioles mòbils. 
 
Així mateix, l’Empresa disposa d’un DEA amb el següent emplaçament. 
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Resum de les mesures i mitjans d’autoprotecció 
 
Es disposa dels següents sistemes de detecció, alarma i protecció contra 
incendis: 
 
 Equips d'extinció manual (extintors + BIEs) 
 Alarmes amb centraleta 
 Polsadors 
 Detectors iònics 
 DEA 
 
2.1.4. Instal·lacions d’evacuació/extracció i depuració de fums 
 
El Centre del Vallès no disposa de instal·lacions d’evacuació, extracció i 
depuració de fums. 
 
2.1.5. Equips per la lluita contra sinistres 
 
D’altra banda es disposa d’una ràdio al centre de control d’emergències per 
poder escoltar avisos en cas 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 dues llanternes i l’existència de 4 walkie talkies 
 
El Centre disposa d’un equip desfibril·lador semiautomàtic. 
 
2.1.6. Senyalització d’emergències 
 
Existeix senyalització d’emergència en el Centre del Vallès. En els plànols de 
l’Annex 3 es pot veure la senyalització d’emergència existent. 
 
2.1.7. Sistemes interns d’avís 
 
Es disposa dels següents sistemes interns d’avís: 
 
- Avís verbal: una persona avisa a un treballador del centre . 
- Polsadors d’alarma  
- Centraleta amb extensions telefòniques 

 
L’edifici disposa de un sistema de comunicació d’alarma 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 i neteja. 
 
La centraleta es troba a la sala de control (ubicada darrere la recepció de la planta 
baixa: accés principal). 
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2.2. Mitjans humans disponibles 
Els mitjans humans disponibles són totes les persones que treballen en el 
centre i tenen alguna tasca durant les emergències. Se’ls hi diu Equip Actuant i 
formen part de l’equip actuant els components  de l’equip d’emergència, que 
són els següents (varia en funció de la franja horària).Horari convencional: 
 

 Horari de dia 7:00 a 21:00 
 Horari de nit 21:00 a 7:00 (edifici tancat) 

 
Horari excepcional: 
 

 Horari de nit 09:00 a 0:00 (espectacles 4 o 5 vegades a l’any) 
 

CENTRE DEL VALLÈS 
Personal Horari Funció Càrrec 

TOT EL 
PERSONAL  

Presencial: 
08:00 a 21:00

Són les persones que disposen 
d’una formació i mitjans tècnics  
necessaris per adoptar mesures 
d’autoprotecció adequades, 
acudiran al lloc de l’incidència o 
emergència amb la finalitat de 
intentar el seu control i mitigació. 

E.P.I. 

TOT EL 
PERSONAL 

Presencial: 
08:00 a 21:00

Dirigir al personal per les sortides 
corresponents, fins el punt de 
reunió establert, verificant que no 
quedin persones sense evacuar i 
col·laborant, si fos necessari, 
amb els  Equips d’intervenció. 
També han de dirigir a les 
persones a les àrees de 
confinament establertes per 
planta e realitzar les accions 
previstes durant el confinament. 

E.A.E.C 

% DEL 
PERSONAL 

Presencial: 
08:00 a 21:00

Realitzar els primers auxilis en 
qualsevol tipus  d’emergència 
que es pugui produir en el centre.  

EPA 

 
En el cas de produïr-se espectacles (4 o 5 vegades a l’any), en horari de nit 
09:00 a 0:00 el conserge es queda a les instal·lacions fins que acabi 
l’espectacle. En aquest cas, el conserge es la persona de contacte a l’edifici, 
responsable del centre de control, i trucarà al Cap d’Emergència a l’espera de 
rebre ordres en cas produïrse una emergència. 
 
El responsable de l’espectacle rebrà un llistat dels responsables del PAU 
de l’edifici, la fitxa del responsable de l’espectacle, els plànols de 
l’evacuació i plànols de les zones destinades al confinament, per tal de 
que en cas de que es produeixi una emergència, disposar dels 
coneixements necessaris per tal d’actuar d’una manera eficient. 
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A l’Annex 1 estan especificats els components de l’equip d’emergència 
segons la franja horària. 

 
El PAU afecta a tots els treballadors del Centre i a tots els treballadors 
d’empreses que treballen habitualment, a les persones de serveis, als alumnes 
i a totes aquelles persones que estiguin en el centre (visitants). 
 
2.3.Mesures correctores de risc i autoprotecció 
 
Una vegada realitzada la visita al Centre del Vallès, es proposa realitzar les 
següents mesures de risc i autoprotecció: 

 
- Tenir un desfibril·lador semiautomàtic extern i formar dues persones en 

primers auxilis/suport vital abans de 3 anys. Com a mínim, es formarà a 
dues persones por torn. 

- Comprovar que estiguin ubicats tots els extintors i llums d’emergències que 
estan indicats en els plànols. 

- Comprovar que la senyalització d’emergència sigui correcta i estigui en bon 
estat.  

- Revisar els plànols "vostè està aquí" i col·locar-los als passadissos.  
- Permisos de treball per treballs en calent (soldadura, etc.). 
- Control d’ús de pirotècnia i foc en espectacles 
- Instruccions de seguretat i descripció de consignes per tots els col·lectius: 

docents, estudiants, personal d’administració, etc. 
 

2.4. Plànols 
 
2.4.1. Sectorització 
 
Els plànols dels diferents sectors d’incendis els troben a l’Annex 3 i són els 
següents: 
 
 Plànol SEC.1 Sectors d’incendi– Planta baixa (principal i bombers). 
 Plànol SEC.2 Sectors d’incendi– Planta entresol (principal) i 1ª (bombers). 
 Plànol SEC.3 Sectors d’incendi– Planta 1ª (principal) i 2ª (bombers). 
 Plànol SEC.4 Sectors d’incendi - Planta 2ª i golfes (principal) i 3ª (bombers). 
 
2.4.2. Instal·lacions de detecció i d’extinció d’incendis 
 
Els plànols de les diferents instal·lacions de detecció i d’extinció d’incendis es 
troben en l’Annex 3 i són els següents: 
 
 Plànol INC.1 Àrees d’activitat – Planta baixa (principal i bombers). 
 Plànol INC.2 Àrees d’activitat– Planta entresol (principal) i 1ª (bombers). 
 Plànol INC.3 Àrees d’activitat– Planta 1ª (principal) i 2ª (bombers). 
 PlànolINC.4 Àrees d’activitat - Planta 2ª i golfes (principal) i 3ª (bombers). 
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2.4.3. Senyalització d’emergències i sistemes interns d’avís 
 
Els plànols de senyalització d’emergències i sistemes interns d’avisos es troben 
a l’Annex 3 i són els següents: 
 
 Plànol INC.1 Àrees d’activitat – Planta baixa (principal i bombers). 
 Plànol INC.2 Àrees d’activitat– Planta entresol (principal) i 1ª (bombers). 
 Plànol INC.3 Àrees d’activitat– Planta 1ª (principal) i 2ª (bombers). 
 Plànol INC.4 Àrees d’activitat - Planta 2ª i golfes (principal) i 3ª (bombers). 
 
2.4.4. Vies d’evacuació 
 
Els plànols de les vies d’evacuació es troben a l’Annex 3 i són els següents: 
 

 Plànol EVA.1 Recorreguts d’evacuació - Principal – Planta baixa. 
 Plànol EVA.2 Recorreguts d’evacuació - Principal – Planta entresol. 
 Plànol EVA.3 Recorreguts d’evacuació - Principal – Planta 1. 
 Plànol EVA.4 Recorreguts d’evacuació - Principal – Planta 2. 
 Plànol EVA.6 Recorreguts d’evacuació - Bombers – Planta baixa. 
 Plànol EVA.7 Recorreguts d’evacuació - Bombers – Planta 1. 
 Plànol EVA.8 Recorreguts d’evacuació - Bombers – Planta 2. 
 Plànol EVA.9 Recorreguts d’evacuació - Bombers – Planta 3. 

 
2.4.5. Àrees de confinament 
 
Els plànols de les ‘Àrees de confinament es troben en l’Annex 3 i són els 
següents: 
 

 Plànol CONF.1 Àrees confinament – Planta baixa (principal i bombers). 
 Plànol CONF.2 Àrees confinament – Planta entresol (principal) i 1ª 

(bombers). 
 Plànol CONF.3 Àrees confinament – Planta 1ª (principal) i 2ª (bombers). 
 Plànol CONF.4 Àrees confinament - Planta 2ª i golfes (principal) i 3ª 

(bombers). 
 
 
2.4.6. Àrees de risc 
 
Els plànols de les ‘Àrees de risc es troben en l’Annex 3 i són els següents: 
 

 Plànol RSC.1 Àrees de risc – Planta baixa (principal i bombers). 
 Plànol RSC.2 Àrees de risc – Planta entresol (principal) i 1ª (bombers). 
 Plànol RSC.3 Àrees de risc – Planta 1ª (principal) i 2ª (bombers). 
 Plànol RSC.4 Àrees de risc - Planta 2ª i golfes (principal) i 3ª (bombers). 

 
2.4.7.Àrees vulnerables 
 
Els plànols de les ‘Àrees vulnerables es troben en l’Annex 3 i són els següents: 
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 Plànol VUL.1 Àrees vulnerables – Planta baixa (principal i bombers). 
 Plànol VUL.2 Àrees vulnerables - Planta 2ª i golfes (principal) i 3ª 

(bombers). 
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Document 3. Manual d’actuació 
 
3.1.Objecte 
 
Per poder controlar correctament una situació d’emergència és absolutament 
necessària una actuació humana eficaç. 
 
En conseqüència, l’objectiu del present document és l’establiment de les 
mesures de resposta necessàries per poder actuar d’acord a la forma prevista 
en qualsevol situació d’emergència que es pugui donar en el Centre del Vallès i 
que, per tant, pugui posar en perill al personal, alumnes o visitants. 
 
En el manual d’actuació, s’especifica de forma breu, per a cadascuna de les 
emergències possibles identificades a l’anàlisi de risc, quines són les accions a 
realitzar, i com es coordinen amb els plans de protecció civil d’àmbit superior. 
 
Els continguts del Manual d’Actuació permeten disposar d’uns procediments 
clars i detallats que eviten al màxim la improvisació en cas d’emergència, 
minimitzant el risc d’actuacions incorrectes i per tant situacions de perill per a 
tots els seus ocupants. 
 
Aquest manual va dirigit a tot el personal del Centre del Vallès, que formaran 
part de l’estructura de resposta davant de les emergències amb l' intenció de 
què puguin afrontar-se de forma àgil i decidida a qualsevol de les emergències 
que siguin detectades al Centre del Vallès, salvaguardant la seva seguretat així 
com la dels alumnes i visitants. 
El manual consta de 6 capítols en els quals s’incorporen els següents 
continguts: 
 

Capítol 3.2: s’especifica la classificació general de les emergències en funció 
dels riscos identificats i de la gravetat de les conseqüències que poden 
ocasionar, establint diferents nivells d’emergència. 
Capítol 3.3: s’estableix l’estructura organitzativa i jerarquitzada, dins de 
l’organització i personal existent al Centre del Vallès, i les responsabilitats i 
accions a desenvolupar pels seus membres en situacions d’emergència. 
Capítol 3.4: es descriuen els protocols establerts al centre per l’actuació en 
cas d’emergència, per cadascun dels següents aspectes: 
 

- Detecció d’emergència 
- Alerta als equips actuants interns i alarma als ocupants 
- Control i mitigació de l’emergència 
- Avís de sol·licitud i recepció d’equips externs d’ajuda 
- Confinament i/o evacuació segon la tipologia de l’emergència 
- Informació en emergència a totes aquelles persones que puguin 

estar exposades al risc 
Capítol 3.5: Fitxes d’actuació específiques. 
Capítol 3.6: es fa referència als mecanismes d’integració i coordinació del 
Pla d’Autoprotecció dins d’altres Plans d’àmbit superior. 
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3.2. Identificació i classificació de les emergències 
 
No totes les emergències que es puguin produir en el Centre tindran la mateixa 
transcendència ni requerirà l’aplicació de les mateixes seqüències d’actuació. 
Per això, cal classificar les possibles situacions d’emergència, identificades en 
el Document 1, per establir, amb posterioritat, protocols d’actuació per 
cadascuna d’elles. 
 
Tal com s’estableix el Decret 30/2015, del 05 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, les emergències s’han identificar i classificar 
en funció de: 
 

- Tipus de risc 
- Gravetat de la situació 
- Ocupació i mitjans humans disponibles 

En funció d’aquestes variables, s’inclouen en els punts següents una relació de 
totes les emergències que es puguin donar al Centre del Vallès. 
 
3.2.1. Classificació de les emergències en funció dels tipus de risc 
 
Els RISCOS D’ORIGEN INTERN I EXTERN identificats en l’apartat 1.6.1 i 
1.6.2, poden donar lloc a diferents situacions d’emergència amb diferents 
nivells de gravetat. 
 
Les tipologies d’emergència degudes a riscos històrics, laborals, interns i 
externs que s’han identificat en el capítol 1.6.4.1. són: 
 
TIPUS DE RISC CAUSA DEL RISC 

RISC INTERN 

Incendi 

Incendi en el mateix edifici causat per causes vàries (curtcircuit, 
problemes en connexions elèctriques i d’altres aparells, fuites de gas, 
etc.). 
Incendi en cuina de bar. 

RISCOS LABORALS 

Emergència mèdica Persona que pateixi una emergència mèdica en les instal·lacions. 

RISC EXTERN 

Incendi Incendi en zona del centre. 
Risc en conduccions 
perilloses 

El centre es podria veure afectat ja que el centre es troba proper a 
oleoductes i gasoductes operatius  

AMENAÇA DE BOMBA 

Amenaça terrorista El centre es podria veure afectat per una amenaça terrorista. 

 
3.2.2. Classificació de les emergències en funció de la gravetat 
 
Per la seva gravetat i en funció de les dificultats existents pel seu control i 
possibles conseqüències, poden diferenciar-se en aquest centre de treball les 
següents emergències: 
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 PREALERTA: es considera d’aquesta forma qualsevol situació anòmala 
que pugui generar una situació d’emergència, però de la qual es verifica 
que es tracta d’una falsa alarma, o d’una alarma no procedent. 
 

En aquesta situació no s’activa el PAU i no requereix la utilització dels mitjans 
existents propis per poder fer front a la situació. 
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 PRE-EMERGÈNCIA O CONAT D'EMERGÈNCIA: es considera que existeix 
un conat d’emergència quan en una zona es produeix una emergència 
(sigui un accident o incident localitzat) que pugui ser controlat i dominat de 
forma ràpida i senzilla amb els mitjans humans i materials propis (extintors) 
de l’edifici. La idea d’un conat no implica la posada en marxa del Pla 
d'Emergència sempre que es pugui arribar a controlar-lo. 
 

La resolució d’aquesta situació es pot realitzar amb els mitjans de protecció 
disponibles en el lloc on es produeix. 

 
 EMERGÈNCIA GENERAL: succés que requereix de l’actuació de tots els 

equips i mitjans de protecció de l’edifici així com de l’ajuda dels Bombers i 
inclús d’altres mitjans exteriors de socors i salvament. Suposa l’evacuació o 
el confinament general de l’edifici. Pel casos en què l’emergència afecti o 
pugui afectar a altres edificis, o zones comunes, el cap d’emergència 
donarà les degudes instruccions per tal de posar-se en contacte amb els 
responsables d’emergències o titulars dels edificis. 

 
TIPUS D’EMERGÈNCIA RISCOS 

CONSIDERATS PRE-EMERGÈNCIA EMERGÈNCIA GENERAL 

RISC INTERN 

Incendi Combustió dintre d’una paperera 
Incendi estès a les dues 
plantes 

RISC LABORALS 
Accident greu o 
emergència mèdica 

Emergència mèdica d’un alumne 
davant una activitat de teatre. 

Emergència mèdica 
generalitzada 

RISC EXTERN 

Incendi Incendi exterior d’un contenidor Incendi d’un edifici 

Risc en conduccions 
perilloses 

Avís de fuita en algun conducte 
perillós 

Situació de risc per fuita en 
conducció perillosa. 
 

AMENAÇA DE BOMBA 

Amenaça terrorista 
Amenaça en alguna casa llunyana 
dels veïns 

Amenaça en alguna casa al 
costat del centre 

 
Accident laboral o emergència mèdica 
 
En cas d’accident laboral s’estableixen els diferent nivells d’emergència, en 
funció de la gravetat de les lesions i del nombre de persones accidentades: 

Accident Lleu 
Accident que no te conseqüències greus o molt greus i pot ser esmenat 
per l’equip de primers auxilis (EPA) de l’empresa 

Accident greu 

Accident que causa: 
 Fractures 
 Intoxicacions, lesions internes. 
Requereix l’assistència de mitjans externs d’ambulàncies o Mútua 
d’accidents de treball. 

Accident molt 
greu 

Accident mortal o que requereix el trasllat immediat a un centre de 
atenció 
També accident greu que afecta a vàries persones. 
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3.2.3. Classificació de les emergències en funció de l’ocupació i els mitjans 
humans 
 
La diferent ocupació de l’edifici en funció de la franja horària condicionen la 
correcta gestió de les emergències. Per això, l’organització de les emergències 
és diferent en funció de la franja horària. 
 
En el Centre del Vallès, identifiquem les següents situacions: 
 

Horari Equip actuant 

CE presencial de 8:00 a 17:00 i telefònicament de 17:00 a 
21:00 
CI presencial de 8:00 a 17:00 i telefònicament de 17:00 a 21:00 
EPI, EAEC personal de matí 

Horari de dia 7:00 a 21:00 
CE presencial de 8:00 a 17:00 i telefònicament de 17:00 a 
21:00 
CI presencial de 8:00 a 17:00 i telefònicament de 17:00 a 21:00 
EPI, EAEC personal de tarda 

Horari de nit 21:00 a 7:00 
(edifici tancat) 

No aplica. L’edifici està tancat 

Horari excepcional 09:00 a 
0:00 (espectacles 4 o 5 
vegades a l’any) 

Conserge es troba a les instal·lacions 
CE telefònicament  
CI telefònicament  
 
** En el cas d’haver-hi un espectacle, al responsable de 
l’espectacle se li donarà els telèfons de contacte del CE, 
CI, una fitxa d’actuació i els plànols d’evacuació i 
confinament. 
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Organigrama de l’equip actuant. 
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En el cas d’haver-hi un espectacle, uns dies abans, se li donarà al 
responsable de l’espectacle els telèfons del personal propi (CE, CI i 
suplents), plànols d’evacuació i plànols de confinament, per tal de que en 
cas de produïrse una emergència, sàpiga com actuar. 
 
CE: Cap d’Emergència 
CI: Cap d’intervenció 
EPI: Equip de Primera Intervenció. 
CCAC: Centre d’alarma i control 
EPA: Equip de Primers Auxilis. 
EAEC: Equip d’alarma, evacuació i confinament. 
*Veure en Annex I 
 
Durant la nit no hi ha cap treballador i l’edifici roman tancat amb alarma 
connectada.  
 
3.3. Equips d’emergència 
 
Els equips d’emergència constitueixen el conjunt de persones especialment 
entrenades i organitzades per la prevenció i actuació en cas de sinistres dintre 
del Centre del Vallès. 
 
Per aquest motiu, les persones que integren aquests equips han de: 
 

 Estar informades dels riscos particulars i generals del lloc on es 
desenvolupa la seva activitat 

 Rebre la formació adequada, segons el paper a desenvolupar 
 Conèixer els mitjans materials de protecció al seu abast així com la seva 

utilització  
 Conèixer la seqüència d’accions que s’han de realitzar, que serà en 

primer lloc donar la veu d’alarma i posteriorment lluitar contra el sinistre 
 
Els equips d’emergència considerats necessaris pel Centre del Vallès són els 
següents: 
 

- Cap d’emergència (CE)= Cap d’intervenció (CI) 
- Equips de primera intervenció (EPI) 
- Equip de primers auxilis (EPA) 
- Equips d’alarma, evacuació i confinament (EAEC) 

 
A l’Annex 1 estan especificats els noms i contactes dels components de l’equip 
d’emergència. 
 
A l’Annex 4 està inclosa la fitxa d’actuació dels components de l’equip 
d’emergència. 
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3.3.1. Responsable de l’equip de Centre de Control, Alarma i Comunicacions 
 
El Centre de Control, Alarma i Comunicacions, en endavant CCAC, és el lloc on 
es gestionaran les emergències, centralitzant i coordinant totes les accions de 
notificació d’alerta, activació d’alarmes, intervenció, evacuació i/o confinament i 
comunicació interna i externa del Centre del Vallès 
 
Està ubicat  a la recepció de la planta baixa de l’edifici principal (és on hi ha 
telèfon).  
 
UBICACIÓ 

Recepció planta baixa 

RESPONSABLES 

Responsable   

FUNCIONS 
Funcions de la persona responsable del CCAC són les següents: 

- Conèixer el PAU i controlar que té al seu abast tots els mitjans tècnics que 
s’especifiquen 

- Rebre els avisos d’emergència d’acord amb els mitjans disponibles i previstos 
existents en el centre 

- Facilitar la comunicació del CE, CI i tots els integrants dels equips d’emergència 
- Realitzar les trucades telefòniques necessàries als mitjans externs, 112, bombers, 

Policia, CRA, Ajuntament, etc. 
- Activar les alarmes i donar els avisos generals d’evacuació i/o confinament 

 

Dotació indispensable del CCAC: 
Per poder complir correctament les seves funcions, el CCAC haurà de 
disposar  de: 

- Una còpia actualitzada del PAU. 
- Els mitjans de recepció d’avisos i de comunicacions que necessiti d’acord 
amb les seves funcions. 
- Un directori telefònic d’acord amb l’Annex I. 
- Uns formularis d’avís segons Formularis 1,.2, 3 i 5, inclosos en l’Annex II. 
- Un joc de claus de tot l’edifici (o una clau mestra per facilitar en cas 
necessari als grups d’actuació propis o externs).  

 
 
3.3.2. Cap d’emergència (CE) 
 
La persona que assumeix la funció de Cap d’Emergència és la figura amb 
autoritat i amb capacitat de gestió de les actuacions encaminades a la resposta 
davant les emergències, d’acord amb el contingut del manual d’actuació. 
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Serà la persona encarregada de l’activació del Pla d’Autoprotecció davant les 
emergències o de la seva confirmació. 
 
Les funcions del Cap d’emergència són la coordinació de les accions 
necessàries per a la implantació i manteniment del Pla d’Autoprotecció, en cas 
d’emergència, assumir la coordinació i actuació dels equips d’emergència, 
complint i fent complir el conjunt de normes, consignes i actuacions 
desenvolupades en el Pla d’Emergència, estant en tot moment en comunicació 
amb el Cap d’Intervenció. 
 
Per això haurà de tenir formació adequada respecte a: 
 

 Coneixement detallat dels riscos generals i particulars. 
 Coneixement de l’existència i ús dels mitjans materials de protecció que 

es disposa. 
 Coneixement de l’existència i ús del mitjans d’extinció dels que es 

disposa. 
 
Resum de les tasques del Cap d’emergència: 
 
 

DEFINICIÓ: 

Es designa a la persona Cap d’emergència com la màxima responsable de les 
accions a realitzar en cas d’emergència. 

RESPONSABLES 

Responsable   

FUNCIONS: 

En situació de normalitat haurà de: 
- Portar el telèfon mòbil o walkie talkies actius permanentment 
- Ser la persona responsable de mantenir actualitzat i visible el directori de 
telèfons. 
- Ser la persona responsable de què es tingui a disposició el Pla 
d’autoprotecció, les claus del centre i el telèfon mòbil. 
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Les funcions en situació d’emergència seran: 
- 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. 
- Confirmar que s’ha avisat als mitjans exteriors. 
- Donar les instruccions de comunicació i d’actuació pertinents, ja sigui a 
través del centre de control 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. 
- Decidir i donar ordre de canvi de nivell d’emergència. 
- Decidir i donar l’ordre d’evacuació, si és que es considera pertinent. Indicar 
el mode d’evacuació. 
- 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 

 
3.3.3. Equip d’intervenció 
 
L’equip d’intervenció està format per personal de plantilla del Centre del Vallès i 
la seva missió es donar una primera resposta davant una situació d’emergència 
produïda en el Centre del Vallès. Per aquest motiu, els membres dels equips 
han de rebre una formació correcta d’actuació i d’autoprotecció. L’equip 
d’intervenció està format pel Cap d’Intervenció (CI) que és la persona 
responsable de l’equip i de les accions de prevenció i els equips d’intervenció. 
 
Justificació dels Equips d’intervenció 
 
El Centre del Vallès, està dintre del catàleg d’activitats del Decret 30/2015, del 
05 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 en la 
categoria de espais amb concurrència pública i docent. 
 
Per tant, la seva dotació mínima en quant a Equips d’intervenció és de: 
 

- Equips de primera intervenció (EPI) 
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3.3.3.1. Cap d’intervenció (CI) 
 
Les funcions del Cap d’intervenció són les següents: 
 
DEFINICIÓ: 

Es designa al Cap d’intervenció com la persona responsable de les tasques a 
realitzar en cas d’emergència al lloc de l’emergència, i de la seguretat dels 
membres del seu equip d’intervenció. 
RESPONSABLES 

Responsable  

 
FUNCIONS: 
En situació de normalitat haurà de: 
- Portar el telèfon mòbil o walkie talkies actius. 
- Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans de prevenció, protecció i 
actuació al Centre del Vallès o de la zona assignada. 

Les seves funcions en situació d’emergència seran: 
- 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, si cal, les maniobres necessàries per mantenir en funcionament 
equips o sistemes crítics. 
- Coordinar l’actuació dels equips d’intervenció amb l’ajut extern i donar suport 
a aquest. 
- Quan la situació estigui sota control, fer la inspecció pertinent per assegurar-
se’n, i comunicar-ho a la persona cap d’emergència. 
- Un cop finalitzada l’emergència, col·laborar amb les activitats post-
emergència i, si s’escau, redactar un informe sobre les accions 
desenvolupades. 
- Demanar mitjans addicionals als seus superiors, si cal, inclús mitjans 
externs. 
- Informar sobre l’evolució de l’emergència a la persona cap de l’emergència i 
al centre de control. 
- Coordinar i dirigir les actuacions a fer pels equips d’intervenció. 
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3.3.3.1.1. Equip de primera Intervenció (EPI) 
 
És un Equip de nivell bàsic amb una formació mínima de caràcter genèric 
relativa a la identificació de situacions de risc i avisos d’emergència, primera 
intervenció davant de conats d’incendi, evacuació dels ocupants i aplicació de 
primers auxilis. Per les característiques dels centres docents, la particularitat de 
la seva activitat i la vulnerabilitat de les persones usuàries (alumnes), es 
considerarà que part del personal de plantilla forma l’Equip de Primera 
Intervenció. 
 
Per això, rebran formació adequada respecte a la situació i utilització dels 
mitjans de protecció, extinció i accions a desenvolupar en cas d’emergència, 
garantint la capacitat d’atacar un conat d’incendi i preparar, dirigir i comprovar 
l’evacuació dels visitants. 
 
Bàsicament, els coneixements mínims són els següents: 
 
- Utilització d’extintors manuals, etc. com a mitjans d’extinció d’incendis. 
- Utilització del servei de telefonia interior. 
 
Les funcions dels components de l’equip d’intervenció són les següents: 
 
MEMBRES DE L’EQUIP DE PRIMERA INTERVENCIÓ (EPI) 

 

FUNCIONS: 
En situació de normalitat haurà de: 
- Conèixer els riscos específics i la dotació de mitjans d’actuació de l’àrea 
assignada. 
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En situació d’emergència: 
 
En cas de detectar una situació d’emergència, les seves funcions immediates 
seran: 
- Equipar-se adequadament ( armilla reflectant , telèfon, walkie, etc). 
- En cas d’emergència, rescatar les persones en perill immediat. 
- Avisar ràpidament al CCAC i/o prémer el polsador d’alarma. 
- Evitar la propagació del perill per l’edifici mitjançant el tancament dels 

elements de compartimentació 
- Si la gravetat de l’incident és menor, intentar eliminar el perill amb els 

mitjans disponibles a tal efecte. 
 
En ésser informats pel CCAC de l’activació del PAU, les seves funcions 
addicionals seran: 
- Rebre informació i seguir les instruccions de la persona cap d’intervenció 
- Coordinar-se amb els altres equips d’intervenció i emergència d’acord amb 

les instruccions de la persona cap d’intervenció. 
- Acudir al lloc on s’ha produït l’emergència. 
- Realitzar la primera intervenció davant de l’emergència, d’acord amb 

l’especificat en el pla d’actuació (protocols d’actuació corresponents 
inclosos al punt 3.4), i d’acord amb les instruccions donades per la persona 
cap d’intervenció. 

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

- En cas de perill, o si així o indica la persona 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 de la persona Cap d’Intervenció. 

 
3.3.4. Equips de evacuació i confinament (EAEC) 
 
L’equip d’evacuació i confinament (EAEC) és un equip de treballadors del 
Centre del Vallès (alguns tenen alumnes al seu càrrec) que estan especialment 
preparats per coordinar i facilitar, en cas d’emergència, una possible evacuació 
o operació de confinament dels ocupants d’una zona de risc fins que 
l’emergència estigui controlada i les persones al seu càrrec fora de perill. 
 
Aquest equips d’evacuació i confinament realitza accions encaminades a 
assegurar una evacuació ordenada de l’àrea afectada o a assegurar el 
confinament dels ocupants de l’activitat. 
 
3.3.4.1. Actuants/Membres de l’equip d’alarma, evacuació i confinament 
 
Les funcions de l’equip d’evacuació i confinament són assegurar l’evacuació de 
l’edifici, així com auxiliar als accidentats com a conseqüència de l’emergència. 
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FUNCIONS 

 
Si el EAEC rep un avís d’evacuació: 
 

- Equipar-se adequadament ( armilla reflectant , telèfon, walkie, etc). 
- Anar al lloc on s’ha produït l’emergència i seguir les indicacions del CE 
- Anar a l’inici dels recorreguts d’evacuació en cada planta i col·locar-se en la 

posició prevista en el PAU 
- Conduir als alumnes i ocupants que es puguin moure per sí mateixos i als visitants 

a la sortida d’evacuació segons els itineraris establerts i al punt de reunió 
- Moure als alumnes que tinguin dificultats a les zones lliures de perill 
- Atendre als accidentats i facilitar el trasllat a altres zones lliures de perill 
- Realitzar una última inspecció a l’àrea i comprovar que no queda ningú, i que 

portes i finestres estan tancades 
- Una vegada fora del centre, conduir als evacuats al punt de reunió prèviament 

designat 
- Fer recompte de persones 
- Informar al CE sobre la finalització de l’evacuació i comunicar qualsevol incidència 
- Tranquil·litzar als alumnes i visitants 

Evacuació Horitzontal 
Tots els alumnes i treballadors del Centre del Vallès que tinguin mobilitat i 
puguin ser evacuats pels equips participants, seran mobilitzats cap a les 
escales més properes per procedir a l’evacuació de la planta i de l’edifici. 
 
Si els alumnes no tenen certes capacitats com ara visitants o alumnes amb 
cadires de rodes, crosses etc. El responsable anotarà quines aules són 
ocupades, i passarà una nota al responsable perquè informi als bombers per 
portar a terme l’evacuació. 
S’ha de seguir en tot moment les instruccions del personal del centre. 
 
No utilitzar els ascensors, ni tornar a les aules per recollir estris personals. 
 
Evacuació Vertical 
Tots els alumnes que tinguin mobilitat i puguin ser evacuats pels equips 
participants, seran mobilitzats cap a les escales per procedir a l’evacuació de 
la planta, dirigint-se cap a la planta baixa on se’ls anirà acompanyant fins el 
punt de reunió. 
 
S’ha de seguir en tot moment les instruccions del personal del centre. 
 
No utilitzar l’ascensor, ni tornar a les aules per recollir estris personals. 
Si el EAEC rep un avís de Confinament 
 

- Equipar-se adequadament 
- Anar al lloc de trobada i comunicar on s’ha produït l’emergència i seguir les 

indicacions del CE. 
- Conduir als alumnes que es puguin moure per sí mateixos i als visitants a la zona 

de confinament prevista 
- Realitzar una última inspecció a l’àrea i comprovar que no quedi ningú, i que 

portes i finestres estiguin tancades 
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- Fer recompte de persones 
- Informar al CE si estan tots els ocupants confinats i si hi ha cap incidència 

 
3.3.5. Equip de primers auxilis (EPA) 
 
L’equip de primers auxilis és un equip del centre format per professors i 
personal administratiu formats en primers auxilis per coordinar i facilitar, en cas 
d’emergència, la prestació dels primers auxilis a les persones que puguin estar 
afectats per la mateixa. 
 
3.3.5.1. Actuants/ membres de l’equip de primers auxilis 
 
DEFINICIÓ: 

No es designa cap persona com a Cap de Primers Auxilis: tot el personal amb 
formació de primers auxilis és responsable de valorar la situació dels afectats 
per una emergència, siguin alumnes, visitants o personal del centre, i assumir 
la direcció de l’equip de primers auxilis.  
 
La persona de Primers Auxilis haurà de ser una persona amb formació de 
primers auxilis a nivell basic. 

 

FUNCIONS: 
En situació de normalitat haurà de: 
 

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

protecció i actuació al Centre del Vallès o de la zona assignada. 
- Conèixer els recorreguts d’evacuació, les zones de confinament i les 

sortides d’emergència del centre o sector sota la seva responsabilitat. 
En situació d’emergència: 
 

- Contactar amb el CCAC quan rebi l’avís d’emergència. 
- Informar-se de la magnitud i les característiques de la situació 

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

les condicions per l’evacuació o el confinament. 
- Mantenir-se en contacte amb el CCAC i el Cap d’Emergència. 
- Coordinar les accions de prestació dels primers auxilis als afectats per 

l’emergència per part de l’equip de primers auxilis. 
- Prendre les decisions adients per la determinació de les mesures a 

prendre per a l’estabilització dels ferits i/o l’establiment de prioritats en 
la seva atenció i trasllat. 

- Informar al CE de l’estat i evolució dels afectats per l’emergència. 
- - Col·laborar en el trasllat i/o evacuació dels ferits i, en cas d’arribada 

d’Equips d’Emergència externs (ambulància, etc.), informar de l’estat 
dels ferits i donar les indicacions adients. 
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3.4. Accions a realitzar per a cada risc 
 
Aquesta part del pla preveu les actuacions necessàries per la detecció, alarma i 
evacuació en cas d’emergència, en qualsevol dels horaris per cada tipus de 
risc. Les diferents situacions d’emergència requeriran la intervenció dels 
components de l’equip d’emergència i mitjans materials, depenent de la 
naturalesa d’aquestes per mantenir en tot moment la seguretat de les 
persones. 
 

Detecció i alerta 
 
Alerta és el procés que activa el Pla d’Emergència en fase de conat; i alarma el 
procés que activa/deriva el Pla en la fase d’emergència general. De la forma 
més ràpida i eficaç possible posarà en acció a les ajudes exteriors mitjançant 
trucades telefòniques. 
 
El sistema que s’utilitza en aquest cas és avís directe per part del personal o 
personal aliè a l’edifici o accionament del polsador d’alarma més proper. 
 
Una vegada que es produeix una situació crítica prevista en el Pla, es 
desencadena un conjunt d’accions de confirmació de l’emergència (prealerta) 
que permetran activar el Pla o confirmar una falsa alerta/alarma. 
 
Un component de l’equip d’emergència anirà a la zona activada per confirmar si 
és conat o procedir a confirmar l’emergència o notificar la falsa alerta. Avisarà 
al cap d’emergència i al cap d’intervenció perquè valorin la situació i decideixin 
si és un conat o procedir a confirmar l’emergència o notificarà la falsa alerta. El 
mateix succeirà quan l’alerta procedeixi de persones alienes al Centre del 
Vallès (confirmar l’emergència o la falsa alerta/alarma). 
 
Informarà al cap d’emergència i cap d’intervenció de la situació.  
 
Detecció de l’emergència. Comunicació i alarma 
 
La detecció d’un incident pot ser: 
 
- DE FORMA VISUAL, PER UNA PERSONA : 

Mitjançant la detecció visual d’algun treballador o qualsevol persona que es 
trobi en les dependències del Centre del Vallès; i posterior avís a algun dels 
treballadors avisarà al cap d’emergència. 
Tota la plantilla del centre té la responsabilitat de donar avís de perill o 
indici del perill detectat 
 

- UTILITZANT EL POLSADOR D’ALARMA: 
Qualsevol treballador o usuari pot utilitzar el polsador d’alarma. Comunicarà 
amb algun dels treballadors de l’Institut. 

- AVISANT A UN TREBALLADOR: 
Si alguna persona detecta una emergència, pot avisar a un treballador del 
Centre del Vallès que contactarà amb el Centre d’Alarma i Control. 
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Una vegada s’ha produït una situació crítica prevista en el Pla, es desencadena 
un conjunt d’accions de confirmació de l’emergència (prealerta) que permetran 
activar el Pla o confirmar una falsa alarma. 
 
L’operador del CCAC avisarà al CI, que anirà a la zona afectada personalment 
o requerirà aquesta acció del membre de l’EPI que es trobi a prop, amb la 
finalitat de confirmar si es tracta d’un conat o emergència general, o notificar la 
falsa alarma. 
 
Segons el tipus de emergència detectada, la persona que la detecti actuarà de 
la següent manera: 
 
 
 TIPUS 

D’EMERGÈNCIA 
ACTUACIÓ DEL DESCOBRIDOR 

R
IS

C
O

S
 

IN
T

E
R

N
S

 

INCENDI 

AVISARÀ IMMEDIATAMENT . 
Polsant el polsador d’alarma que estigui més a prop o 
avisant a un treballador del centre. 
Si disposa de la formació necessària i en cas de 
conat o petit incendi, pot inicial la primera actuació, 
fins l’arribada dels bombers. 

R
IS

C
O

S
 

E
X

T
E

R
N

S
 INCENDIS 

FORESTALS 
CONDUCCIONS 
PERILLOSES 
AMENAÇA 
TERRORISTA 

Es rebre l’avís d’activació del Pla d’Àmbit Superior 
corresponent i s’AVISARÀ IMMEDIATAMENT al CE 
parlant amb el personal del centre. 

R
IS

C
O

S
 L

A
B

O
R

A
L

S
 

ACCIDENT 
LABORAL o 
EMERGÈNCIA 
MÈDICA. 

AVISARÀ IMMEDIATAMENT . Ho comunicarà al 
personal del centre, que li comunicarà al cap 
d’emergència. 
SI L’ACCIDENTAT ES POT DESPLAÇAR PER SI 
MATEIX, ACOMPANYAR-LO FINS A PLANTA 
BAIXA FINS QUE VINGUI UNA AMBULÀNCIA.  
SI L’ACCIDENTAT ES TROBA INCONSCIENT O 
IMMÒBIL, ACTUAR SEGONS EL PAS: 

 PROTEGIR DE LA SITUACIÓ ACCIDENTAL 
GENERADA I PROTEGIR  A LA PERSONA 
ACCIDENTADA 

 AVISAR AL CENTRE DE CONTROL (CCAC) 
 SOCÓRRER A LA PERSONA 

ACCIDENTADA SEGONS ELS 
CONEIXEMENTS/FORMACIÓ DE QUÈ 
DISPOSI 

 
El treballador que rep el missatge en recepció, prendrà nota de les dades 
utilitzant el formulari (segons ANNEX 2) i confirmarà la correcta comprensió 
dels mateixos, i seguidament donarà els avisos i actuar d’acord amb la tipologia 
de la emergència, segons les FITXES D’ACTUACIÓ incloses a l’ANNEX 4. 
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EQUIP D’ALARMA, 
EVACUACIÓ I 
CONFINAMENT (EAEC)

Seqüència d’avisos i activació del Pla 
 
Un cop realitzat l’avís d’emergència, s’activarà la seqüència d’avisos al 
personal present al centre, distingint entre les actuacions a dur a terme durant 
la jornada laboral habitual i els dies festius, cap de setmana. 
 
S’ha de destacar en aquest punt que donada la possibilitat de produir-se algun 
tipus de anomalia o incident en dies festius.  
 
El procés de detecció i alerta és diferent en funció de la franja horària: 
 
DIAGRAMA DE DETECCIÓ I ALARMA EN CAS D’EMERGÈNCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.1.  

 
3.4.2. Comunicacions i alarma 
 
La detecció i notificació d’una possible emergència activarà l’alarma en els seus 
diferents nivells d’emergència, segons la classificació de l’apartat 3.2. 
 
Els nivells d’alarma són els següents: 
 

- ALARMA RESTRINGIDA: es donarà en cas de la PREALERTA i 
implicarà l’alerta dels equips d’emergència adequats i la verificació de la 
situació d’emergència. S’informarà de la situació i la resolució al CE 

- ALARMA GENERAL:  es produirà en cas d' EMERGÈNCIA GENERAL i 
pot implicar l’evacuació del centre, o el confinament, i la mobilització de 
tots els mitjans tècnics i humans previstos 

 
La comunicació i alarma de les situacions d’emergència possibles, es regiran 
pels següents protocols: 

CAP D’EMERGÈNCIA 
RESPONSABLE CCAC. 

Qualsevol treballador que 
agafi el missatge 
d’emergència durant el seu 
torn. CAP 

D’INTERVENCIÓ 

EQUIP DE PRIMERA 
INTERVENCIÓ (EPI) 

PERSONAL FORMAT  

EQUIPS DE PRIMERS 
AUXILIS (EPA) 

EQUIP FORMAT 
 

TOT EL PERSONAL DEL CENTRE 
DEL VALLÈS 
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Protocol de verificació de la situació d’emergència: 

- Des del CCAC, s’avisarà al CE i al CI. El CI o algun membre de l’EPI 
verificarà la veracitat de la senyal d’alarma generada. 
Protocol en cas de NO CONFIRMACIÓ de la situació d’emergència 
(FALSA ALARMA): 

- Des de el CCAC s’avisarà al personal del centre per comprovar el 
funcionament dels senyals de detecció i l’aplicació del Protocol d’Activació 
de les Alarmes. 
Protocol en cas de CONFIRMACIÓ de la situació d’emergència: 

- El CE es comunicarà amb la CRA, amb la finalitat de poder coordinar el 
PAU del Centre amb els plans d’àmbit superior. Així mateix, s’informarà de 
la situació d’emergència a les entitats veïnes que puguin resultar 
afectades. Amb aquesta finalitat, en el CCAC es comptarà amb un llistat 
telefònic, i uns models d’avís tipus (Annex II). 

- En cas de ser necessari procedir a l’evacuació de l’establiment o el 
confinament, s’indicarà mitjançant els treballadors del centre 

- El CCAC mantindrà una línia sempre oberta durant l’emergència i desviarà 
o bloquejarà altres trucades alienes a la situació d’emergència que es 
puguin produir durant aquest període. 

 
Segons el tipus d’emergència detectada en el centre, el protocol de 
comunicació i alarma s’ajustarà d’acord a l’esquema de la següent taula: 
 
 TIPUS 

D’EMERGÈNCIA 
Comunicació i alarma 

R
IS

C
O

S
 

IN
T

E
R

N
S

 

INCENDI 

1- Protocol de verificació. 
2-Una vegada verificada, es procedirà a la realització 
del protocol de confirmació de la situació 
d’emergència 

R
IS

C
O

S
 

E
X

T
E

R
N

S
 INCENDIS 

FORESTALS 
CONDUCCIONS 
PERILLOSES 
AMENAÇA 
TERRORISTA 

1- S’AVISARÀ IMMEDIATAMENT al CE  
personalment o per telèfon 

2- Es realitzaran les comunicacions previstes en 
protocol de confirmació de la situació 
d’emergència, seguint les instruccions dels 
Serveis Externs. 

R
IS

C
O

S
 

L
A

B
O

RACCIDENT 
LABORAL o 
EMERGÈNCIA 
MÈDICA. 

1- Protocol de verificació. 
2- Es realitza en forma simultània la comunicació 

al CE, CI i als equips de primers auxilis 

 
3.4.2.1. Identificació de la persona que donarà els avisos 
La persona que realitza els avisos en el Centre del Vallès serà la persona 
responsable del CCAC, CE = CI. 
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3.4.2.2. Avisos a fer 
En el CCAC, hi haurà uns models d’avisos tipus que seran els que s’hauran de 
realitzar en el cas de que es produeixin les diferents situacions d’emergència 
previstes. Aquest es troben en l’Annex 3, i seran els següents: 
 

- Protocol d’avís d’emergència a la persona responsable del CCAC 
- Protocol de presa de dades d’AVÍS D’EMERGÈNCIA 
- Protocol de presa de dades d’AVÍS DE BOMBA o de qualsevol altres 

AMENAÇA TERRORISTA 
- Protocol d’avís al CRA i als equips d’ajuda externa 
- Protocol d’avís a les activitats veïnes 
- Protocol d’avís d’EVACUACIÓ TOTAL del Centre del Vallès 
- Protocol d’avís de la necessitat de CONFINAMENT en el centre 
- Protocol d’avís de FI DE CONFINAMENT (FI D’EMERGÈNCIA) 

 
3.4.3. Intervenció 
 
Els equips actuants davant una situació d’emergència i d’acord amb els seus 
procediments d’actuació previstos en les fitxes corresponents, iniciaran les 
tasques directes sobre el terreny pel control i resolució de l’emergència. 
Aquestes tasques estaran dirigides al lloc de l’emergència pel CI/CE. 
 
Les actuació d’intervenció que es portaran a terme per a cadascuna de les 
emergències. Són les següents: 
 

Intervenció en cas d’incendi 

R
IS

C
O

S
 

IN
T

E
R

N
S

 

 
En el cas de què l’incendi es pugui resoldre amb els mitjans interns el CI 
indicarà al EPI que valori l’emergència i, en cas apropiat, que utilitzi 
l’extintor per apagar l’incendi. En cas contrari, l’EPI es posarà en lloc 
segur i es posarà en contacte amb els serveis externs (bombers, SEM, 
policia local, etc.) 

Intervenció en cas d’avisos d’emergències d’origen extern 

R
IS

C
S

 
E

X
T

E
R

N
S

 

EL CE coordinarà als EPIs perquè siguin les instruccions dels equips 
d’ajuda externa que intervinguin. Concretament, en el cas de risc 
d’origen químic, els EPIs procediran al confinament del centre i tancaran 
portes i finestres de les àrees afectades i que donen a l’exterior. 

Intervenció en cas de accident greu o emergència mèdica 

R
IS

C
O

S
 

L
A

B
O

R
A

L
S

El CI indicarà l’emergència EPAs, i col·laborarà en el que indiquin. 
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3.4.4. Evacuació 
 
En general, es realitza l’evacuació en els següents riscos: 
 
- Incendi. 
- Amenaça de bomba. 
- Avís de qualsevol emergència per part de Protecció Civil. 
 
L’evacuació no començarà fins a rebre l’ordre expressa del Cap d’Emergència 
que és qui decideix l’evacuació general. 
 
El Cap d'Emergència, activarà la central d’avisos i els components de l’equip 
d’alarma i evacuació guiaran a les persones assignades cap al punt de trobada. 
 
En els casos previstos que justifiquen l’alarma general, s’entrarà en emergència 
general, donant-se l’ordre d’evacuació general activant el timbre situat a la 
planta baixa. 
 
El Cap d'Emergència haurà d’assegurar-se que el personal va cap al punt de 
reunió exterior establert (veure plànol l’annex 4 Plànols). 
 
L’ordre d’evacuació serà donada pel Cap d’Emergència o serveis d’ajuda 
exterior indicant: direcció d’evacuació. 
 
En els plànols anomenats vies d’evacuació de l’annex 3 plànols, està indicat 
per on s’ha de sortir en cada cas. 
 
Una vegada declarada l’emergència general o donada l’ordre d’evacuació de 
l’edifici, es procedirà a la seva evacuació, tancant l’última persona en sortir 
totes les portes que es trobi al seu pas. S’assegurarà que no queda ningú als 
banys i en zones aïllades no hi hagi ningú. 
. 

Procediment d’Evacuació 

1. En forma general 

- L’EPI encarregat de les instal·lacions que puguin originar un incendi (instal·lació 
elèctrica, conductes de ventilació, etc) verificarà que estiguin desconnectades 

- En cas de què el CE cregui que pot afectar als edificis locals, ha de comunicar 
l’emergència als mateixos. 

2. Evacuació horitzontal  

- Els EAEC donaran les indicacions als usuaris per realitzar una evacuació en 
forma ordenada, dirigint-los cap a les zones més allunyades de 
l’emergència. 

- Els EAEC podran sol·licitar ajuda a visitants. 

3. Evacuació vertical  
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- Els EAEC donaran indicacions als usuaris per realitzar l’evacuació vertical 
de forma ordenada, dirigint-los cap a les escales per evacuar. 

- S’encarregaran dels alumnes amb problemes de mobilitat (crosses i cadires 
de rodes) en primer lloc, als que estiguin més propers a l’emergència en 
segon, i en tercer lloc, als alumnes amb mobilitat més allunyats de 
l’emergència. 

- Podran demanar ajuda als visitants del Centre del Vallès per ajudar, si 
escau, als alumnes amb problemes de mobilitat, com ara cadires de rodes, 
crosses, o d’altres, com alumnes amb visió reduïda. 

- Els EAEC acompanyaran als usuaris al punt de reunió, on el CE farà un 
recompte de persones. 

4. Fi de l’emergència 

Una vegada controlada la situació, el CE o bombers o Cap de l’Equip Extern 
que hagi assumit el control de la situació d’emergència, declararà el final de 
l’emergència. 
Finalment, es reposarà el material utilitzat durant l’emergència i caldrà 
investigar les causes de l’emergència i la seva evolució. 
 
3.4.5. Confinament 
 
Existeixen diferents tipus d’emergència que poden requerir una acció de 
confinament temporal dels alumnes i personal a l’interior de les dependències. 
En general serà necessari realitzar el confinament en les següents situacions: 
 
- Risc d’explosió en el que el confinament sigui més apropiat que l’evacuació, per 

exemple, per una fuita de gas en l’exterior 
- Quan la zona sigui afectada per un accident en el transport de mercaderies 

perilloses a prop 
- Amenaça terrorista consistent en una agressió química 

 
Quan es dóna l’ordre de confinament, s’han de confinar tots els ocupants de la 
zona. L’ordre de confinament l’emet el CE, per iniciativa pròpia degut a la 
situació del risc presentat o per un avís exterior. 
 
El responsable del CCAC queda confinat fins decidir evacuar en el 
despatx de la planta baixa, controlant avisos i comunicacions o a 
recepció en cas d'incendis 
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Procediment de Confinament 

1. En forma general 

En el cas de què es faci l’avís de l’exterior, o des de la pròpia activitat, 
El CE activarà el procediment de confinament. 
 
Es posarà en contacte amb els EPIs perquè es dirigeixin a les zones de 
confinament (indicat en l’apartat 1.6.6.). Els EPIs procediran amb el tancament 
de portes i finestres. 
Es posarà en contacte amb els EAEC perquè comencin el procediment 
d’evacuació dels alumnes, professors, administratius i visitants a la zona de 
confinament, assegurant-se que ningú queda endarrerit. 
 
Els alumnes i visitants seguiran les instruccions dels EAEC. 
En cas de confinament en les instal·lacions, per avís exterior, el CE estarà 
pendent de les INSTRUCCIONS DE PROTECCIÓ CIVIL. 

2. Normes generals a seguir. 

- Entrar a l’edifici si ens trobem a l’exterior 
- Deixar el lloc de treball en condicions segures i apagar els sistemes 

d’entrada d’aire exterior 
- Tancar portes i finestres 
- Confinar-se en els recintes destinats i col·locar-se lluny de les obertures 
- No es sortirà de les instal·lacions fins a rebre indicacions dels responsables 

d’evacuació i confinament. 

3. Fi de l’emergència 

Quan sigui possible, abandonar el confinament, el CE avisarà als EPIs amb un 
missatge de FI D’EMERGÈNCIA, TORNAR AL LLOC DE TREBALL. 

 
 
3.4.6. Prestació de les primeres ajudes 
 
Si la situació ho exigeix (persones en risc greu imminent que precisin ajuda per 
allunyar-se del risc) es procurarà rescatar a aquestes persones, sempre que tal 
actuació no comporti risc per la persona o persones que actuen en el rescat. 
En cas de dubte, els serveis mèdics externs o bombers desplaçaran a 
l’implicat. 
 
Quan la persona estigui greument lesionada, es sol·licitarà ajuda externa al 112 
a través del telèfon ubicat a recepció o al despatx de la planta baixa. Al 
sol·licitar la ajuda, s’informarà de la situació per facilitar als equips de rescat 
professional una resposta ràpida i eficaç. (habitualment en sol·licitarà una o 
vàries ambulàncies). 
 
S’ha de considerar que només es prestaran els primers auxilis en casos lleus, 
deixant la resta pels professionals del SEM. 
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3.4.7. Recepció de les primeres ajudes externes 
 
El cap d’emergència es dirigirà a l’exterior de l’edifici per rebre als mitjans 
externs (bombers, servei mèdic d’urgències, mossos d’esquadra, policia local). 
Una vegada hagin arribat els mitjans externs, el CE facilitarà tota ajuda que 
requereixin els mitjans externs sense posar en perill la seva vida. 
 
Per a informació de les ajudes externes, es disposarà a la recepció de planta 
baixa: 
 Pla d’Autoprotecció del Centre del Vallès , Institut del Teatre. 
 
3.5. Fitxes d’actuació 
 
En l’Annex 4 estan incloses les fitxes d’actuació. S’ha definit una fitxa per a 
cada persona i risc o per a cada persona i nivell d’activació del pla, quedant 
clarament identificat en el nivell d’activació corresponent cada un dels riscos 
que es poden donar en l’activitat.  
 
Les fitxes d’actuació que s’han confeccionat són les següents: 
 
 CE-CAP D’EMERGÈNCIA. 
 CI-CAP D’INTERVENCIÓ. 
 EPI-EQUIP DE PRIMERA INTERVENCIÓ. 
 EAEC-EQUIP D’ALARMA I EVACUACIÓ I CONFINAMENT. 
 TOTHOM. 

 
3.6. Integració en plans d’àmbit superior 
 
n aquest apartat, s’especifiquen els diferents procediments pels quals s’integra 
el pla d’autoprotecció en altres d’àmbit superior. 
 
Les actuacions del pla d’emergència de l’edifici, per a aquells riscos de caràcter 
exterior, queden vinculades directament a les instruccions i actuacions dels 
grups d’actuació dels plans d’emergència territorials, especials o específics 
existents en el terme municipal de Barcelona.
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Document 4. Implantació, manteniment 
actualització 
 
La implantació d’un Pla d’autoprotecció és la realització d’un conjunt 
d’actuacions, encaminades a aconseguir que les persones que formen part 
d’una determinada organització, responguin com preveu el Manual davant una 
situació de risc genèric o específic.  
 
Així mateix, forma part de la implantació la realització de totes aquelles 
mesures sobre els mitjans humans i les instal·lacions sense les quals aquella 
resposta seria impossible o molt difícil.  
 
És a dir, tot el conjunt de mesures a prendre per assegurar l’eficàcia operativa 
del pla d’autoprotecció. 
 
La responsabilitat en la gestió de les emergències que es produeixin recau en 
el cap d'Emergència, persona que dirigirà les actuacions en situació 
d’emergència. 
 
El Pla d’autoprotecció ha de ser aprovat pel titular de la instal·lació. 
 
Es prepararà i disposarà d'un "Exemplar pels Bombers" el contingut del qual es 
revisarà cada vegada que s’actualitzi el Pla d’autoprotecció. 
 
4.1. Responsabilitat i organització 
4.1.1. Responsables de la implantació 
 
El responsable de la posada en marxa del Pla d’Actuacions enfront 
d’Emergències és el Cap d’Emergència que és el director del Centre del Vallès. 
 
A l’Annex 4, s’identifiquen les funcions de les persones que activen i fan front a 
les emergències. 
 
4.1.1.1. Integrants del personal d’actuació davant d’emergències 
 
En aquest esquema, es pot observar els integrants de l’equip actuant davant 
emergències.  
 

 

  INTERVENCIÓ 

Responsables i Equip Alarma Evacuació 
i Confinamento EAEC 

Equips de Primera 
Intervenció EPI 

Equip de primers auxilis 
EPA 
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CE: Cap d’emergència 
CI: Cap d’intervenció 
EPI: Equip de primera intervenció 
EPA: Equips de primers auxilis 
EAEC: Equip de Alarma Evacuació i Confinament 
 
4.1.1.2. Obligacions del titular de l’activitat 
 
Les obligacions del titular de l’activitat són: 
 
 Complir amb el Decret 30/2015. 
 Presentar el Pla d’autoprotecció al òrgan de la Administració Pública 

competent per atorgar la llicencia o permís determinant per la explotació o 
inici de la activitat. 

 Desenvolupar les actuacions per a la implantació i el manteniment de 
l’eficàcia del Pla d’autoprotecció.  

 Comunicar l’afectació del D 30/2015 per àmbit autonòmic mitjançant la 
plataforma electrònica HERMES. Registrar el PAU i les dades 
corresponents. 

 Informar i formar el personal al seu servei en els continguts del Pla 
d’autoprotecció.  

 Facilitar la informació necessària per possibilitar la integració del Pla 
d’autoprotecció en altres plans d’autoprotecció d’àmbit superior i en els 
plans de Protecció Civil. En aquest cas, s’ha de remetre a la plataforma 
Hermes per ser activitat afectada aen l’àmbit local. 

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

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

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

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

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

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

adoptar les mesures que procedeixin. 
 Establir Programa de Formació dels Equips d’Emergència (quan només hi 

ha una persona per torn i assumeix totes les funcions de tots els equips 
d’emergència). 

 Establir Programa d’Exercicis i Simulacres. 
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 Establir Programa de Manteniment, tant de les instal·lacions i equipaments, 
del propi pla i de l’estudi dels incidents accidents ocorreguts. 

 
4.1.2. Planificació, coordinació i seguiment de les accions d’implantació 
 
Abans d’implantar el PAU, l’empresa realitza una planificació amb les activitats 
a fer.  
Hi haurà reunions de seguiment dels Caps d’emergència – intervenció i altres 
persones de suport (com el responsable de manteniment o el tècnic de PRL).  
 
Un possible calendari d’implantació podria ser el següent: 
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TASQUES ¿QUE S’HA DE FER? 
ORDRE 

 INICIALMENT 
EN CANVIS DE 

PERSONAL 
EN CANVIS 

ESTRUCTURALS 
PERIÒDICAMENT 

DATA 
IMPLANTACIÓ 

1 
REUNIÓ DE 
SEGUIMENT 

Dirigir el programa 
de formació dels 
equips actuants 

    

2 

DEFINICIÓ DE 
GRUPS I 

CÀRRECS EN 
L’EMERGÈNCIA 

Designar al 
personal. 

Distribuir les Fitxes 
d’Actuació. 

Designar al nou 
personal 

involucrat en 
emergències. 

 Revisar cada 6 mesos.  

3 

REVISAR ELS 
PLÀNOLS 
ACTUALS 

D’EVACUACIÓ I 
CONSIGNES 
GENERALS 

D’ACTUACIÓ 

Elaborar els plànols 
amb els recorreguts, 

les consignes 
generals d’actuació i 
el telèfon del CCAC. 

Col·locar-los 
degudament en les 

plantes. 

 
Modificar els plànols i 

col·locar-los 
degudament. 

  

4 

DIVULGACIÓ DEL 
MANUAL 

D’EMERGÈNCIA A 
TOT EL 

PERSONAL 

Divulgar el Pla a tot 
el personal, 

mitjançant sessions 
de presentació. 

Donar Fitxes 
d’Actuació. 

Divulgar el Pla 
al nou personal 

Donar Fitxes 
d’Actuació. 

 
Divulgar el Manual a tot 
el personal (cada any). 

 

5 

FORMACIÓ 
TEÒRICA I 

PRÀCTICA EN EL 
ÚS D’EXTINTORS 

Formació teòrica al 
personal involucrat. 

Formació 
teòrica al 
personal 

involucrat. 

 
Formació teòric als 

equips i utilització dels 
mitjans. 

 

6 

REALITZACIÓ I 
CONTROL DE 
SIMULACRES 

 

Realitzar i controlar 
un simulacre inicial. 
Valorar resultats i 
prendre accions 

correctore. 

  
Realitzar 1 simulacre 

l’any. 
 

7 
CONFECCIÓ DE 
L’INFORME DEL 

SIMULACRE 

El CE haurà de 
confeccionar 
l’informe de 

simulacre i penjar-lo 
en la plataforma 

HERMES 

  1 Informe a l’any  

8 
DESFIBRIL·LADOR 

I FORMAR AL 
PERSONAL 

Realitzar la 
compra/lloguer del 

desfibril·lador i 
programar la 
formació dels 

implicats. 

Revisar relleus 
anuals 

Formacions 
límits de 3 anys 
RD 151/2012 

 

Manteniment 
desfibril·lador  

Reciclatge de la 
formació del seu ús 

 

 
 
4.2. Programa d’implantació, formació i divulgació 
 
4.2.1. Personal propi 
 
L’objecte de la formació és proporcionar als treballadors i ocupants (si és el 
cas), els coneixements, criteris i pautes de conducta necessaris per garantir la 
resposta més adequada davant els riscos a què estan exposats, tant en 
l’aspecte preventiu com en els d’emergència. 
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A efectes de mantenir-ho vigent, cada any faran una sessió de treball com a 
mínim. 
 
4.2.1.1. Formació de les persones amb participació activa en el pla 
 
Es comprovarà que totes les persones que participen activament en el pla 
tinguin formació teòrica i pràctica. 
 
Els actuants interns han de conèixer: 
 
- Conèixer els riscos de les instal·lacions, 
- Com es detectarà i transmetrà l’alarma. 
- El seu entorn en cas d’emergència. 
 
Una proposta de programa de formació mínima que han de tenir tots els 
actuants interns és: 
 
- Definició i conceptes generals: que és i per a què serveix un pla 

d’autoprotecció, i el sistema de plans d’emergència. 
- Pla d’autoprotecció de la instal·lació: 

 
 Esquema dels continguts del PAU. 
 Repàs descriptiu de les instal·lacions més significatives. 
 Mitjans humans i materials. Usuaris de l’edifici. 
 Riscos interns i externs. 
 Nivells d’activació del pla. 
 Organització en cas d’emergència. 
 Procediments generals. 

 
- Integració amb altres plans d’àmbit superior e inferior: 

 
 Direcció de l’emergència. 
 Responsables de la intervenció. 

 
El contingut específic que ha de tenir la formació per cadascun dels equips és: 
Formació del Cap d’emergències i Cap d’Intervenció: 
 
- Estratègies i tàctiques. 
- Lideratge. 
- Accions inicials en cas d’emergència. 
- Organització i gestió d’equips. 
- Comunicació i relacions externes en cas d’emergència.  
 
 
Formació dels equips de primera intervenció sobre teoria del foc: 
 

- Combustió i propagació. 
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- Mitjans de protecció contra incendis existents a la instal·lació: teoria i 
pràctica. Extintors. 

- Actuacions específiques segons els escenaris possibles. 
- Senyalització d’emergències i socors. 
- Pràctiques. 
 

Formació dels EPI’s, recepcionista i equips d’alarma i evacuació: 
 
- Detecció i transmissió de l’alarma. 
- Activació del pla. 
- Comunicacions internes i externes 
- Fonts d’informació i recollida de dades (fitxes). 

 
Formació dels equips de primers auxilis (EPA). 
 
- Protocol PAS. L’exploració de la víctima. 
- Suport bàsic RCP en situacions especials. 

 
 

4.2.1.2. Programa d’informació general pels usuaris 
 
S’elaborarà una xerrada dirigida als treballadors de Centre del Vallès en què 
se’ls informarà de l’existència del Pla d'Autoprotecció i que han de saber el 
següent: 
 
- Que han de fer en detectar una situació d’emergència. 
- Cóm es transmetrà l’alarma. 
- Mesures d’autoprotecció: quan i com evacuar, quan i on ens confinem, etc. 
 
Anualment es farà un recordatori on s’expliqui el contingut i s’indiquin canvis o 
successos que afecten al PAU. 
 
4.2.2. Personal aliè 
 
En el cas d’usuaris externs (familiars de alumnes, espectador del teatre, 
visitants, empreses subcontractades) se’ls hi donarà una nota divulgativa que 
contingui el contingut exposat anteriorment 
 
4.2.3. Senyalització i normes pera l’actuació de visitants 
 
La infraestructura ha de disposar de senyalització d'evacuació, perill i mitjans 
de protecció contra incendis segons el RD 485/97. En el conjunt de plànols 
2.4.3. de senyalització de l’annex 4 està indicada la senyalització que s’ha 
utilitzat.  
 
Les normes per a l’actuació dels visitants queden descrites en les instruccions 
generals que s’adjunten en l’annex 4. 
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4.2.4. Programa de dotació i adequació de mitjans materials i recursos 
 
Per a la dotació de mitjans tècnics es considera suficient les mesures, 
disposició i nombre dels mateixos explicitats línies dalt. Es revisarà anualment 
que els mitjans materials siguin els mateixos i tinguin les revisions pertinents 
reglamentàries. 
 
Referit a Mitjans humans, es troba implícit en el programa de formació 
l’adequació dels mateixos, per la qual cosa no procedeix estendre’s en aquest 
sentit a fi de no redundar sense aportació substancial d’informació o dades. 
 
Es revisarà cada any si s’ha variat algun dels mitjans humans.  
 
Davant de qualsevol emergència o canvi estructural, es revisarà si s’adeqüen 
els mitjans materials i humans a les necessitats de l’edifici. En cas de no 
adequar-se, es dotarà a l’edifici dels mitjans necessaris per fer front a una 
emergència. 
 
4.3. Programa d’exercicis i simulacres 
 
Els exercicis permeten posar a prova el que s'ha previst en la planificació de les 
emergències, els mitjans disponibles i la resposta de les persones, alhora que 
suposa una eina eficaç per a l’entrenament del personal.  
 
Per aquest motiu, es proposa la realització, com a mínim un cop l'any, 
d’exercicis que, davant un supòsit, posin a prova: l'avís i posada en marxa del 
pla, les comunicacions internes i externes, la resposta del personal i l’ús de els 
mitjans disponibles. 
 
Es recomana la realització d'un simulacre després de l’aprovació del Pla 
d’autoprotecció. 
 
Per a l’organització d’un simulacre es planificarà el següent: 
 
Objectiu i descripció 
 
 Que: definir una emergència. 
 On: definició del escenari. 
 Qui: participants. 
 Quan: hora / dia. 
 Cóm: Cronologia de les actuacions. 
 
Control del simulacre: punts / persones a controlar, altres mitjans de control 
(audiovisuals, etc.). 
Recursos necessaris: 
Humans: actuants, controladors 
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Materials: cronòmetres, paper i bolígrafs, vídeo, etc. 
Relacions amb l’ exterior: 
Comunicacions i avisos. Observadors convidats. 
 
 
Avaluació: 
 
Relació amb els participants en el simulacre. Reunió Incorporació de 
modificacions (si procedeix) al Pla d’autoprotecció. 
 
Durant el procés d’elaboració del pla s’han d’haver rebut la formació específica 
necessària per al desenvolupament de la seva tasca en situació d’emergència. 
En tot cas, abans que es comenci a treballar, s’entendrà realitzar la sessió 
formativa pertinent. 
 
A efectes de mantenir vigent, cada any faran una sessió de treball com a 
mínim. 
 
A banda de les senyalitzacions homologades referides tant a mitjans de 
protecció com a sortides d’emergència, es disposa de plans a manera de 
quadros sinòptics indicant per a cada zona la sortida més pròxima, coneguts 
comunament com a Plans “Vostè Està Aquí”. 
 
En aquests mateixos plans, a banda d’allò que s'ha referit, s’indicarà amb una 
breu llegenda les actuacions bàsiques per a qualsevol persona que ho llegeix, 
ja sigui treballador de l’empresa, extern o visitant. 
 
En l’annex 2 Formulari per a la gestió de les emergències hi ha l’informe tipus 
de realització del simulacre i el formulari per fer les enquestes als usuaris,  un 
cop acabat el simulacre per valorar deficiències i poder proposar propostes de 
millora. 
 
4.4. Programa de manteniment 
 
4.4.1. Manteniment d’instal·lacions i equipaments 
 
4.4.1.1. Descripció del manteniment preventiu de les instal·lacions de risc, 
que garanteix el control de les mateixes 
 
Les instal·lacions, tant específiques de protecció contra incendis com a 
generals de l’edifici, seran sotmeses al manteniment preventiu corresponent, 
segons les especificacions dels fabricants i normativa vigent. 
Actualment està en vigència el “Real Decreto 1942/1993, de 5 de novembre, 
pel que s’ aprova el Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis 
(RIPCI). BOE número 298 de 14 de desembre de 1993, correcció d’errors el 7 
de maig de 1994 i la modificació de l’Ordre de 16 d’abril de 1994 i de l’Ordre de 
16 d’abril de 1998”. 
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A continuació, s’enumeren les principals activitats a realitzar en el manteniment 
preventiu de les instal·lacions específiques de lluita contra el foc, indicant-ne la 
seva periodicitat. 
Les empreses subcontractades externes realitzen periòdicament la revisió de 
les instal·lacions de risc, aquestes són: 

 Baixa Tensió. 
 Equip contra incendis. 
 Enllumenat d’emergència. 

 
Independentment de la inspecció periòdica a la que estigui subjecte pel 
reglament específic que li afecti. 
 
El manteniment preventiu de les instal·lacions de risc de l'edifici realitza a 
través de les empreses externes subcontractades pel titular del Centre del 
Vallès.  
 
4.4.1.2. Descripció del manteniment preventiu de les instal·lacions de 
protecció, que garanteix l’operativitat de les mateixes 
 
Segons Real Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s’aprova el 
reglament de instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI), en 
l’organització d’un pla de prevenció i protecció contra incendis en el Centre del 
Vallès s’ha de tenir un programa de manteniment amb les revisions 
necessàries, a més, realitzat per personal autoritzat. 
 
A més, fins que s’activen pel primer incendi no es pot assegurar totalment la 
seva eficàcia. S’ha de considerar també que l’excés de confiança en una 
instal·lació que per desconeixement no estigui en condicions segures 
d’actuació, augmenta el risc existent. 
 
Tot això condueix a la necessitat de tenir un bon programa de manteniment 
d’aquestes instal·lacions i elements de lluita contra incendis, que inclogui la 
descripció de les proves a realitzar i la freqüència corresponent. 
 
S’acompanya la taula de periodicitat de les revisions a realitzar segons 
l’apèndix 2 de l’anterior reglament esmentat. Es destaca que aquest reglament 
és objecte de revisió, i s’hauran d’actualitzar les revisions i manteniment. La 
informació es presenta en forma de quadres resum (quadres 1 i 2), indicant les 
revisions establertes en el RD 1942/1993 de 5 de novembre en el qual s’aprova 
el "Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 
 
Aquestes revisions poden estar realitzades per una empresa mantenidora 
autoritzada o pel personal de l’usuari o titular de la instal·lació. 
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Equip o sistema Cada tres mesos Cada sis mesos 

Sistema manual 
d’alarma 
d’incendis 

Comprovació del 
funcionament de la instal·lació 
(amb cada font de 
subministrament). 
Manteniment de acumuladors 
(neteja de borns, reposició 
d’aigua destil·lada, etc.). 

 

Extintors 
d’incendi. 
Bie's 

Comprovació de 
l’accessibilitat, senyalització, 
bon estat aparent de 
conservació. 
Inspecció ocular 
d’assegurances, precintes, 
inscripcions, etc. 
Comprovació del pes i Pressió  
en el seu cas. 
Inspecció ocular del estat 
extern de les parts 
mecàniques (broquet, vàlvula, 
mànega, etc.). 

 

Enllumenat 
d’emergència (*) 

 

Comprovaciódel funcionament 
de cada equip d’enllumenat 
(és suficient la desconnexió). 
Substituciódepilots, làmpades, 
pantalles. En cas necessari. 
Substitució d’equips, 
aparells... inclosos en l’interior 
de la pantalla, en cas 
necessari. 
Inspecció visual dels equips 
d’enllumenat 

Senyalització 
d’emergència (*) 

 

Comprovació que els senyals 
estan en bones condicions i 
lliures d’obstacles que 
impedeixin la correcta 
visualització. 
Neteja general de tots els 
senyals. 
Verificació de la correcta 
il·luminació de la senyalització 



 

PAU Centre del Vallès - Institut del Teatre 
 

 

89

ANNEX RIPCI 
 
(*) L’enllumenat d’emergència (es realitza prova de funcionament) i la 
senyalització d’emergència es recomanar revisar-les cada 6 mesos. 
Aquestes revisions només poden estar realitzades pel personal especialitzat 
del fabricant o instal·lador de l’equip o sistema o pel personal de l’empresa 
mantenidora autoritzada. 
 
Equip o 
sistema 

Un cop l’any 
Cada cinc anys 

Sistema 
manual 
d'alarma 
d'incendis 

Verificació integral de la instal·lació. 
Neteja dels seus components. 
Verificació d’unions roscades o 
soldades. 
Prova final de la instal·lació amb cada 
font de subministrament elèctric. 

  

Extintors 
d'incendi 

Comprovació del pes i pressió en el 
seu cas. 
En el cas d'extintors de pols amb 
ampolleta de gas d'impulsió es 
comprovarà el bon estat de l'agent 
extintor i el pes i aspecte extern de 
l'ampolleta. 
Inspecció ocular de l’estat de la 
mànega, broquet o llança, vàlvules i 
parts mecàniques 

A partir de la data de timbrat 
de l’extintor (i per tres 
vegades) es retimbrarà 
l'extintor d'acord amb la ITC-
MIE AP.5 del Reglament 
d'aparells a pressió sobre 
extintors d'incendis ((BOE) 
número 149, de 23 de juny 
de 1982). 

 
La relació d’empreses de manteniment són les següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cada revisió, totes les empreses especialitzades del manteniment de 
cadascun dels equips hauran de lliurar al cap d’emergència un certificat de 
totes les revisions realitzades d’acord amb la normativa vigent. 
Aquestes revisions realitzades es guarden a la recepció ubicada a pl. Baixa de 
l’edifici. 
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Una possible taula on es guardés totes les revisions realitzades als equips 
seria: 
 
Instal·lació Dades de l’empresa de 

manteniment 
Revisió 
realitzada 

Data de l’última 
revisió  

Instal·lació 
protecció contra 
incendis 
 

Nom:  
Telèfon:       
Data de contracte:       
 
 

       
 

Calderes 
(calefacció) 

Nom:       
Telèfon:       
Data de contracte:       
 
 

       

Ascensors 
 

Nom:       
Telèfon:       
Data de contracte:       
 
 

       

Instal·lació 
elèctrica 
 

Nom:       
Telèfon:       
Data de contracte:       
 
 

       

Enllumenat 
d’emergència 

Nom:       
Telèfon:       
Data de contracte:       
 
 

       

Altres Nom:       
Telèfon:       
Data de contracte:       
 
 

       

 
4.4.1.3. Realització de les inspeccions de seguretat d’acord amb la 
normativa vigent 
 
Totes les instal·lacions subjectes a reglamentació específica estan contingudes 
en un quadern de fulls numerats on queden reflectides les operacions de 
manteniment realitzades, i de les inspeccions de seguretat, d’acord amb la 
normativa dels reglaments d’instal·lacions vigents. Es controla la data i 
periodicitat de les revisions periòdiques que li correspon. 
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4.4.2. Manteniment del propi pla 
 
Està previst el programa de Manteniment del PAU que inclou els següents 
punts: 
 
4.4.2.1. Programa de reciclatge de formació teòrica - pràctica i informació 
 
En centre s’ha de preveure que es realitzi un reciclatge de formació teòrica i 
pràctica i informació sobre el PAU, cada 3 anys. Els components de l’equip de 
primera intervenció (EPI) realitzaran un curs teòric-pràctic de recordatori 
d’utilització d’extintors. 
Igualment caldria informar a tots els Components de l’equip d’emergència de 
novetats incorporades al PAU, incidències o accidents ocorreguts, resultats de 
l’últim simulacre i millores realitzades, etc. 
 
4.4.2. Manteniment del propi pla 
 
Està previst el programa de manteniment del PAU que inclou els següents 
punts: 
 
4.4.2.1. Programa de reciclatge de formació teòrica i pràctica i informació 
 
Dins el Centre del Vallès  s’ha previst que es realitzi un reciclatge de formació 
teòrica i pràctica i informació sobre el PAU, un cop l’any. Els components de 
l’equip de primera intervenció (EPI) realitzaran un curs teòric-pràctic de 
recordatori d’utilització d’extintors. 
 
Igualment s’informarà a tots els Components de l’equip d’emergència de 
novetats incorporades al PAU, incidències o accidents ocorreguts, resultats de 
l’últim simulacre i millores realitzades, etc. 
 
 
4.4.2.2. Programa d’auditoria i inspeccions 
 
Es realitza un programa d’auditories i inspeccions per verificar la correcta 
implantació, l’actualització i manteniment del pla d’autoprotecció. 
Una proposta de programa d’inspecció seria: 
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INSPECCIÓ DEL PAU 
Data: 
Responsable: 
S’han inspeccionat els següents aspectes: 
Mitjans 
materials 

Documentació 
de manteniment 
ok? 

Observacion
s revisió 
visual ok? 

Observacion
s 

Data revisió  

Extintors 
 

         
 

Calderes 
(calefacció) 

         

Ascensors 
 

         

Instal·lació 
elèctrica 
 

         

Enllumenat 
d’emergència 

         

Altres          

 
- En el cas d’accidents, hi ha una investigació d’accidents per cadascun 

ocorregut i s’han pres mesures apropiades per la limitació de 
conseqüències? SI o NO 
 
Observacions i propostes de millora: 
 

- Es confirma que les dades i la informació que conté el PAU reflecteixen les 
condicions del Centre del Vallès? SI o NO. 
 
Observacions i propostes de millora: 
 

- Existeix una planificació per a l’actuació en cas d’emergències? SI o NO 
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Proposta de millora: 
 

- S’han comprovat els certificats de formació i informació de tots els equips 
actuants i els usuaris? 
 
Observacions i propostes de millora: SI o NO. 

 
Després de cada inspecció, s’ha d’elaborar un informe que reflecteixi el nivell 
d’acompliment de la normativa respecte a l’objecte de la inspecció, en aquest 
cas l’acompliment de les obligacions imposades en matèria d’autoprotecció. 
L’informe ha de contenir, com a mínim: 
 

a) L’abast de la inspecció i de les parts de l’establiment afectades. 
b) L’avaluació dels sistemes inspeccionats que hi ha a l’establiment. 
c) L’anàlisi del compliment de l’industrial amb els requisits de la legislació 

nacional i autonòmica relacionada. 
d) La identificació de les situacions anòmales per a les quals sigui 

necessari prendre mesures correctores, i incloure els terminis i el pla 
d’implantació de les mesures esmentades. 

 
A partir d’aquestes inspeccions, es farà un seguiment de l’execució del pla 
d’implantació de les mesures correctores. 
Es realitzaran també auditories internes i inspeccions internes relacionades 
amb el PAU i instal·lacions significatives i procediments operatius.  
La periodicitat serà anual i s’emetrà un informe on consta totes els punts 
revisats i s’emmagatzemarà la documentació. També és contempla que algun 
component de l'equip de l’Ajuntament de Terrassa realitzi una auditoria 
d’autoprotecció. 
 
 
4.4.3. Estudi i avaluació dels incidents i accidents 
 
No s’ha facilitat informació de l’anàlisi històrica d’accidents i incidents i tampoc 
s’ha facilitat una anàlisi de les actuacions davant un incident o accident. 
 
Per tant, es recomana mantenir un registre d’incidents i accidents a partir dels 
quals cal analitzar: 
 

- Si aquell risc estava contemplat en el pla d’autoprotecció. 
- Si es van dur a terme les accions adients. 
- Si aquestes accions es van fer seguint els procediments preestablerts, i 

avaluar-ne possibles millores. 
- Altres consideracions a criteri dels actuants. 

 
Així obtenim una font principal a l’hora d’analitzar els riscos del Centre del 
Vallès, i al mateix temps l’anàlisi de les actuacions davant un incident o 
accident real permeten també millorar l’operativitat del pla.  
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Un exemple possible de registre seria el següent: 
 

Data Hora Lloc 
Tipus d'incident o 

accident 
Aspectes remarcables 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
Tal i com esmenta el Decret 30/2015, Centre del Vallès està obligat a 
transmetre a l’ajuntament de Terrassa mitjançant la plataforma Hermes un 
informe dels accidents en un termini màxim de set dies hàbils, incloent tant les 
conseqüències com les possibles causes de l’emergència, així com una 
estimació de la població afectada per l’emergència. 
 
Aquest informe ha de detallar com a mínim els aspectes següents: descripció 
de l’emergència i de les seves causes; cronologia de les actuacions reals i de 
les actuacions previstes al PAU; mesures de protecció preses (confinament o 
evacuació dels i de les ocupants), i aspectes del PAU a millorar o modificar, 
com a resultes de l’experiència derivada de l’emergència.  
4.5. Actualització del pla 
 
4.5.1.Programa de reciclatge de formació e informació 
 
S’indiquen a continuació les activitats que s’han d’incloure en el programa 
anual de manteniment del PAU: 
 
 Cursos de formació i ensinistrament dels membres dels Equips 

d'Emergència (només hi ha Cap d’emergència per torn). 
 Programa de manteniment de tots els equips i instal·lacions susceptibles de 

provocar incendi o accident, tot això segons NORMATIVA LEGAL EN 
VIGOR i NORMES INTERNES del sistema de gestió de la prevenció. 

 Programa de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis. 
 Simulacres d’emergència. 
 Actualització del Pla de Autoprotecció. 

 
4.5.2.Programa de substitució de mitjans i recursos 
 
En quant al programa de substitució de mitjans i recursos, el cap d’emergència 
té a la seva disposició un arxiu on s’especifica els mitjans materials que hi ha. 
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Aquest arxiu s’actualitza cada vegada que s’incorpora un nou mitjà humà o un 
recurs nou i se li comunica al centre de control, els canvis realitzats. 
 
S’esmenta que no es contempla la substitució dels mitjans excepte l’exigida per 
la reglamentació específica o del fabricant per cadascun dels diferents tipus de 
mitjans tècnics d’emergències. 
 
4.5.3.Programa d’exercicis i simulacres 
 
Al menys un cop a l’any, s’efectuarà un simulacre d’Emergència General, per 
assegurar l’operativitat del Pla i l’eficàcia dels mitjans humans i tècnics del 
Centre del Vallès, així com semestralment s’efectuen proves de senyals 
acústiques d’emergència. 
 
Un simulacre consisteix en suposar que s’ha produït un determinat accident i 
realitzar totes les actuacions descrites en aquest Pla d’Emergència. 
Concretament, consisteix en l'activació fingida del Pla d'Emergència, amb el 
propòsit  de comprovar, pel que respecta als mitjans materials i humans: 
 

 El funcionament i efectivitat dels sistemes d'avís personals i les 
comunicacions durant l'emergència. 

 La rapidesa de la resposta dels grups d'acció de l'aplicació de les 
mesures d'autoprotecció. 

 El funcionament de les mateixes (en condicions fictícies) i una primera 
avaluació de la seva eficàcia. 

 
L’execució d’un simulacre consta de tres etapes: 
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1. PREPARACIÓ: determinant: 

 Tipus d’accident. 
 Abast del simulacre. 
 Procediment per iniciar el simulacre. 
 Data i hora de l’inici del simulacre. 
 Establiment dels controls, procediments, personals i mitjans a utilitzar. 
 Informació al personal de l’edifici. 
 Informació als Serveis Públics pertinents. 

 
2. DESENVOLUPAMENT: 

 Inici del simulacre segons el procediment establert. 
 Realització del simulacre. 
 Recollida de dades. 
 Valoració de les dades. 
 Finalització del simulacre. 

 
3. AVALUACIÓ: 

 Anàlisi de les dades i obtenció de les conclusions. 
 Redacció dels informes. 
 Proposta de les mesures correctores. 

 
Una vegada s'ha acabat l'exercici, el Cap d'Emergència, redacta un informe en 
què es recolliran les característiques del sinistre, cronologia de les actuacions, 
conclusions, propostes de mesures preventives i/o correctores si fos el cas. 
 
4.5.4.Programa de revisió i actualització de tota la documentació que forma part 
del Pla d'Autoprotecció 
 
L'equip de direcció amb responsables de l'equip d’emergències, després de 
l’anàlisi de l’informe i de la proposta d’accions correctives, elaborarà les seves 
conclusions i revisarà el pla de formació i el programa d’inversions en 
conseqüència. 
 
El Pla d'Autoprotecció tindrà una vigència estipulada de quatre anys. Una 
vegada transcorreguda aquesta data, s’haurà de revisar per obligació, però hi 
ha casos de motiu no temporal en els quals s’hauria de revisar el pla de l’edifici: 
 
- Per marc legal: A causa de l’aparició de noves normatives, el Pla 

d'Autoprotecció s’haurà de revisar o modificar i inclús es podria realitzar de 
nou amb les noves consignes. Les normes poden ser tant d’àmbit municipal, 
autonòmic, nacional i internacional, les quals s’hauran d’actualitzar en el 
nou pla i complir sempre les mínimes condicions establides en elles. 

- Modificació substancial de l’edifici, reorganització, ubicació, canvi 
productiu del mateix: El fet de produir-se un canvi en l’edifici pot afectar un 
canvi de part del Pla d'Autoprotecció. Per tant, es revisarà el Pla 



 

PAU Centre del Vallès - Institut del Teatre 
 

 

97

d'Autoprotecció automàticament cada vegada que hi hagi una modificació, 
arribant inclús a canviar el contingut del Pla d'Autoprotecció si fos necessari. 

- Deficiències en el pla amb motiu d'un simulacre o emergència real: Si 
en el moment de realitzar-se un simulacre de manera voluntària o 
involuntària, es detectessin deficiències, s’hauria de fer la modificació del 
pla. 
Algunes variacions que es poden realitzar i afectar a la modificació del 
PAU són: 
 

- Obres i/o reformes de les instal·lacions. 
- Incorporació de noves tecnologies, adquisició de nous equips... 
- Canvis i/o modificacions en l’equip directiu de l’edifici 
- Aparició de nova normativa i/o adequació a l’existent. 
- Detecció de deficiències als exercicis i/o simulacres d’emergència, 

auditories... 
- Investigació d’accidents i/o incidents. 

 
A continuació s’estableix la programació per a la revisió i/o actualització de la 
següent documentació del Pla d’Autoprotecció. 
 
Documentació a revisar / actualitzar Responsable Periodicitat 

Llistat recursos humans d’actuació 
contra incendis de l’edifici 

Director del Centre 
del Vallès 

Anual 

 
Planificació de les reunions de treball 
 
L’equip del centre amb el servei de PRL junt amb el personal responsable de la 
gestió de les emergències es reunirà un cop l’any o després de que ocorri 
alguna incidència relacionada amb el PAU. 
 
4.5.5.Programa d’auditories i inspeccions 
 
Es realitzaran les auditories i inspeccions de les instal·lacions de risc que 
estiguin previstes en la seva reglamentació específica. En quant al pla 
d’autoprotecció, aquest es revisarà periòdicament pels responsables del seu 
seguiment en sincronisme amb els simulacres i variacions que s’efectuen en el 
Centre del Vallès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PAU Centre del Vallès - Institut del Teatre 
 

 

98

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXOS 
 
 
 
 



 

PAU Centre del Vallès - Institut del Teatre 
 

 

99

 

Annex I. Directori de comunicació 
1. Telèfons d’emergència d’ajuda externa 
 
TELÈFON PÚBLIC GENERAL D’EMERGÈNCIES 112 
CENTRE OPERATIU PLA MUNICIPAL 092  

 
2. Telèfons del Personal d’emergències de l’activitat 
 

TORN MATÍ 
 

CAP D’EMERGÈNCIA 

  

  

 

CAP D’INTERVENCIÓ 

  

  

 

EQUIP INTERVENCIÓ 

  

  

  

  

  

  

CENTRE CONTROL 

  
 

Edifici EQUIP EVACUACIÓ / CONFINAMENT 

   

   

   

   

   

   
 

EQUIP PRIMERS AUXILIS 
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ÚS DESFIBRIL·LADOR 

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

TORN TARDA 
 

CAP D’EMERGÈNCIA 

  

  

 

CAP D’INTERVENCIÓ 

  

  

 

EQUIP INTERVENCIÓ 

  

  

  

  

  

  

CENTRE CONTROL 

  
 

Edifici EQUIP EVACUACIÓ / CONFINAMENT 

   

   

   

   

   

   
 

EQUIP PRIMERS AUXILIS 
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ÚS DESFIBRIL·LADOR 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
ALTRES TELÈFONS D’INTERÈS 
 

SEGURETAT / ORDRE PÚBLIC TELÈFON 
MOSSOS D’ESQUADRA 088 
GUÀRDIA URBANA 092 

AJUNTAMENT DE TERRASSA 
Raval de Montserrat, 14, 
08221 Terrassa, Barcelona 
937 39 70 00 

PROTECCIÓ CIVIL DE TERRASSA 

Avinguda de les Glòries 
Catalanes, 3, 08223 
Terrassa, Barcelona 
937 39 70 00 

  
INCENDIS  TELÈFON 

BOMBERS DE TERRASSA 
Av. de Barcelona, 287, 08222 
Terrassa, Barcelona 
937 83 44 44 

PROTECCIÓ CIVIL 93.482.03.00 
  
SANITÀRIES TELÈFON 
CONSULTES MÈDIQUES 061 
  
HOSPITALS TELÈFON 

HOSPITAL DE TERRASSA 
Carr. Torrebonica, S/N, 
08227 Terrassa, Barcelona 
937 31 00 07 

HOSPITAL MÚTUA DE TERRASSA 93 736 50 50 
  

LÍNEA D’EMERGÈNCIA PRIORITÀRIA: 112 
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3. Telèfons d’emergència de les Empreses de servei de subministres 
 
En aquest apartat, s’especificaran els telèfons de les empreses de servei de 
manteniment: 
 

Empresa Servei Telèfon 
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PUNT DE REUNIÓ EN CAS DE EVACUACIÓ  

Coordenades geogràfiques: 41°33'50.5"N 2°00'37.1"E 
Coordenades UTM: X 417380,59 Y 4601722,33 

 
PUNT DE RECEPCIÓ EQUIPS EXTERNS 

Coordenades geogràfiques: 41°33'51.2"N 2°00'36.8"E 
Coordenades UTM: X 417373,89 Y 4601744 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punt de reunió: 
Es situa darrera la xemeneia central de la Plaça Didó. El recorregut des de la sortida 
principal fins el punt de reunió és de 15m en línea recta sortint per la porta. 
 
La zona disposa de molts angles de visió i permet enumerar els alumnes en cas de 
realitzar un recompte. 
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Punt de recepció: 

El situem a 12m de la porta de sortida general a tocar de vorera amb el carrer.
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Annex II. Formularis pera  la gestió 
d’emergències 
 
En aquest apartat, s’especifiquen els formularis necessaris per la gestió de 
l’emergència. 
 
Protocol d’Avís d’emergència 
 
La comunicació al Servei de Vigilància haurà de contenir com a mínim, la 
següent informació:  
 

Avís d’emergència 
1. QUI TRUCA? NOM COMPLET I CÀRREC 
2. ON ÉS L’EMERGÈNCIA? IDENTIFICACIÓ DEL LLOC 
3. QUÈ ESTÀ SUCCEINT? MOTIU DE LA TRUCADA 
4. QUINA ÉS LA SITUACIÓ 

ACTUAL? 
PERSONES IMPLICADES I FERITS 

 
És molt important recordar que: 
 
- La comunicació d’aquestes dades ha de realitzar-se lentament i amb veu 

molt clara. Ha d’assegurar-se que ha estat comprés pel seu interlocutor: 
repeteixi el missatge si és necessari. 

- El CCAC prendrà nota de les dades segons el protocol següent: 
Protocol de presa de dades AVÍS D’EMERGÈNCIA 

 

Data:_________________________ Hora:__________ 

1. QUI TRUCA?                  Nom complet i càrrec. 
 

2. ON ÉS L’EMERGÈNCIA? (identificació del lloc): planta, pis, orientació, etc.
 

3. QUÈ ESTÀ SUCCEINT? (motiu de la trucada): incendi, amenaça de 
bomba,etc. 

 

4. QUINA ÉS LA SITUACIÓ ACTUAL? Persones implicades i ferits, accions 
preses, etc. 

 

 
 
Protocol TIPUS de presa de dades d’alumnes i professors que romanen a les 
aules en cas d’emergència 
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Data:_________________________ Hora:__________ 
PLANTA:   PRIMERA  
PERSONES EVACUADES O CONFINADES 
Marcar amb una X la/les aules on hi ha alumnes confinats 
 

 



 

PAU Centre del Vallès - Institut del Teatre 
 

 

107

 
Data:_________________________ Hora:__________ 
PLANTA:   PRIMERA  
PERSONES EVACUADES O CONFINADES 
Marcar amb una X la/les aules on hi ha alumnes confinats 
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Protocol de presa de dades AVÍS DE BOMBA 
 

Data:________________________                                 
Hora:________________ 
 

Anotar la conversa amb la persona que truca: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________ 
Tipus de veu: 

Masculina    Femenina    Infantil    

Tranquil·la  Testarruda    Forta 

Clara Amb accent Excitada 

Normal Suau Ennassada 

Cridanera Enfadada Jocosa 

Xiuxiuejant Nasal Familiar 

Sorolls de fons: 
Sorolls carrer Cafeteria Cabina Tel. 

Maquinària Oficina Conferència 

Música Animals Tràfic 

Llenguatge: 
Correcte Llegit  Vulgar 

Gravat Incoherent  

 
Responsable: 
 
Observacions: 
 
S’intentarà retenir la trucada el major temps possible, realitzant preguntes 
com: 
 

- Escolti, l’escolto molt malament, des d’on diu que trucava? 
- Què han col·locat un artefacte? De quin tipus? 

 
Intentarà localitzar el lloc aproximat amb preguntes com: 
 

- Escolti, per on m’ha dit? 
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Protocol d'Avís AL CRA I ALS EQUIPS EXTERIORS (bombers, 
ambulàncies, etc.) 
 
Truco del centre del Vallès del institut del Teatre. 
 
L’adreça és Plaça Didó 1 (Terrassa - 08221) 
 
El telèfon és:  
Tenim una emergència del tipus: 

 
______________________________________________________________

______ 
 
L’emergència afecta a: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________

____________ 
 

Hi ha ______ accidentats o ferits: 
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Formulari per preparar i decidir el tipus d’emergència 
(A omplir pel CE) 
 
Identificació de l’emergència  
Nivell d’emergència 

☐ Falsa alarma 
☐ Conat 
☐ Emergència general 

Tipus d’emergència 
☐ Incendi  
☐ Fuita de gas per activació PLASEQCAT 
☐ Accident o emergència mèdica. 

Especificar 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________ 
  
Detectada per 

☐ Visitant 
☐ Personal del centre 
☐ Externs 

Localitzada en 
Planta_________________________________________________________
______ 
Dependència____________________________________________________
_____ 
Hora___________________________________________________________
_____ 
 
Evacuació o confinament a efectuar 
 

☐Sense evacuació / confinament 
☐Evacuació general/ Confinament general 

 
Data_______________________________ 
Hora______________________________ 
 
Observacions 
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Informe de Simulacre 
 
Informe de Simulacre: 

Data:________________________ Hora:__________ 
Lloc: 
Participació- col·laboració personal: 

 Temps real d’evacuació: 
 Comportament de les persones: 
 Capacitat de las vies d’evacuació: 
 ¿Ha hagut aglomeracions? 
 Punts de congestió perillosa: 
 ¿Ha funcionat correctament? 

o Alarma 
o Llums d’emergència 
o Vies d’emergència 

 ¿S’ha pogut tallar el subministres? 
o Electricitat. 
o Ascensors 
o Climatització. 

 ¿Obstacles en les vies d’evacuació? 
 

 Incidències no previstes: 
 

 Balanç general del simulacre: 
 

 Recomanacions: 
 

 Proposta de mesures correctores i/o preventives en cas necessari. 
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Enquesta d’avaluació dels simulacres d’emergència 
 
Per tal de poder considerar les teves opinions sobre l’últim simulacre 
d’evacuació en l’informe final i millorar-ne en properes edicions, l’agrairíem que 
emplenessis aquest formulari i ens l’enviïs.  
 
Sabies quina era la sortida cap on havies de dirigir-te? * 

 Sí 

 No 
El senyal d’alarma s'ha sentit clarament ? * 

 Sí 

 No 
Heu tancat totes les finestres de l’aula i també la porta però sense clau? 

 Sí 

 No 
Un cop a l'exterior de l'edifici, heu fet el recompte dels alumnes i professors? 

 Sí 

 No 
Penses que s'ha sortit fent una fila ordenada? * 

 Gens 

 Poc 

 Força 

 Molt 
S'ha mantingut l'ordre i silenci durant l'evacuació? * 

 Gens 

 Poc 

 Força 

 Molt 
 
Estàs d'acord en que tothom ha deixat les seves coses tal com estaven, sense 
emportar-se-les?* 

 Gens 

 Poc 

 Força 

 Molt 
El comportament dels alumnes ha estat: 

 dolent 

 regular 

 bo 
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 molt bo 
Quina informació prèvia es tenia de l'activitat? * 

 Gens 

 Poca 

 Força 

 Molta 
L'eficàcia en l'organització de l'activitat ha estat: * 

 Dolenta 

 Regular 

 Bona 

 Molt bona 
 
Quins aspectes del pla d'emergència aplicat destacaries 
positivament

 
Quins aspectes creieu que es podrien millorar i com podrien fer-se? 

 



 

PAU Centre del Vallès - Institut del Teatre 
 

 

114

Annex III. Plànols 
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Annex IV. Fitxes d’actuació 
 
ANNEX 4. FITXES D’ACTUACIÓ 
 

- 3.5.1. Responsable CC 
- 3.5.2. Cap d’emergència (CE) 
- 3.5.3. Cap d’intervenció (CI) 
- 3.5.4. Equip de primera intervenció (EPI) 
- 3.5.5. Equip d’alarma, evacuació i confinament (EAE) 
- 3.5.6. Equip de primers auxilis (EPA) 
- 3.5.7. Responsable de l’espectacle  ** Només en el cas d’haver-hi 

espectacle. 
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A4.1 Fitxa d’actuació per la persona Responsable del CENTRE DE 
COORDINACIÓ, ALARMA I COMUNICACIONS (CAC) 

NIVELLS D’EMERGÈNCIA TIPUS 
D’EMERGÈNCI

A PREALERTA CONAT 
EMERGÈNCIA 

GENERAL 

 
INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

General 

1) Rep l’avís d’emergència i recopila tota la 
informació possible 

2) Identifica l’origen de l’avís de la persona que 
truca o àrea/zona d’activació de 
l’emergència 

3) Mantindre una línea de comunicació oberta 
4) Desviarà o bloquejarà altres trucades 

alienes a la situació d’emergència 
FINALITZADA LA INTERVENCIÓ 

1) Indicarà al CE les possibles incidències i 
millores que es puguin realitzar 

2) Col·laborarà en el retorn a la normalitat  

Notificar tota la 
incidència en forma 
immediata al CE 
 

Incendi 

Rebre l’avís 
Verificar la 
incidència. 
Avisar al CE 
de la 
prealerta 

Avisar al CE 
del conat. 
Avisar CE 
del fi de 
l’emergència.

Activar el pla de 
comunicacions amb 
el següent ordre de 
trucades: 

1) CE 
2) 112 
3) EPI/ESI/EPA
4) CRA 

 

Incendi 
forestal 
Risc en 
conduccions 
perilloses 

No aplicable 

Rebre els avisos 
dels serveis externs 
Comunicar la 
situació al CE 
Realitzar totes les 
comunicacions 
requerides pels 
serveis externs 

Comunicacions 
constants amb els 
serveis externs 

Accident laboral 
Emergència 
mèdica 

No aplicable Avisar al CE 
del conat 
 
Rebre els 
avisos del 
CE o altres 
equips de 
l’evolució de 
l’emergència.

Activar el pla de 
comunicacions amb 
el següent ordre de 
trucades: 

1) CE 
2) 112 
3) CRA 

Es trucarà al 112 
perquè avisin al SEM 
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A4.2 Fitxa d’actuació per la persona amb càrrec de CAP D’EMERGÈNCIA 
(CE)  

NIVELLS D’EMERGÈNCIA 
TIPUS 
D’EMERGÈNCIA PREALERTA CONAT 

EMERGÈNCIA 
GENERAL 

INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

General 

 Mantenir la calma 
 En cas d’evacuació o confinament, coordinar el desenvolupament 

dels processos 
 Mantindre contacte amb el CI 
 Activar el pla d’emergència quan sigui necessari, en el nivell 

corresponent 
 Determinar el fi de la situació d’emergència 

FINALITZADA LA INTERVENCIÓ 
El CE redactarà un informe de les causes, procés i les conseqüències de 
l’emergència 

Activar el pla d’emergència, en el 
nivell adequat. 

Incendi 

Rebre l’avís de 
prealerta des 
del CAC 
 
Ordenar al CI 
que es verifiqui 
l’emergència 
 
Realitzar 
seguiment de 
la evolució de 
la situació. 

Si 
l’emergència 
es verifica: 
 ordenar als 

EPIs tancar 
la clau de 
pas i 
apagar el 
foc amb els 
extintors 

Si l’emergència es 
verifica: 
 ordenar als EPIs 

tancar la clau de 
pas i apagar el foc 
amb els extintors 

 ordenar que es 
comenci 
l’evacuació o 
confinament de la 
zona afectada 

 ordenar que es 
truqui a l’ajuda 
externa 

Els avisos es 
realitzaran per via 
telefònica o SMS 
 

Accident laboral 
Emergència 
mèdica 

Rebre l’avís de 
prealerta des 
del CAC 
Ordenar al CI 
que es verifiqui 
l’emergència 
Realitzar 
seguiment de 
la evolució de 
la situació. 

 S’ha 
d’evitar 
molèsties 
per par de 
la gent al 
accidentat  

 Que vagi 
els EPA 

Avisar al CPA, per 
que prestin els auxilis 
deguts a l’accidentat 
 
Activar el pla de 
comunicacions amb el 
següent ordre de 
trucada 
 112 
 CRA 

 

Incendi 
forestal 
Risc en 
conduccions 
perilloses 

No aplicable 

Rebre els avisos del 
Serveis externs 
Comunicar la situació 
al EAEC, per que, 
implementin les 
mesures aconsellades 
pels (evacuació o 
confinament) 
Mantindre en contacte 
permanent amb els 
serveis d’ajuda 
externa 
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A4.3 Fitxa d’actuació per la persona al càrrec del CAP D’INTERVENCIÓ 
(CI) 

NIVELLS D’EMERGÈNCIA 
TIPUS 

D’EMERGÈNCIA PREALERTA CONAT 
EMERGÈNCIA 

GENERAL 

INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

General 

1) Mantindre la calma 
2) No cridar i en cap cas, posar en perill la seva pròpia integritat física
3) Informar al Centre de Control d’Emergències mitjançant els equips

que tingui al seu abast: telèfon intern, telèfon mòbil. 
FINALITZADA LA INTERVENCIÓ 

1. Indicarà al CE les possibles incidències i millores que es puguin 
realitzar 

2. Col·laborarà pel retorn a la normalitat 

Incendi 

Rebre un avís 
del CE o algun 
treballador 
Dirigir-se al lloc 
o sol·licitar que 
un membre 
dels EPIs es 
dirigeixi cap 
allà 
Comprovar la 
veracitat de 
l’emergència 
 

 Tancar les 
claus de pas

 Fer front a la 
situació amb 
extintors 
portàtils 

 Avisar al CE 
sobre 
l’evolució de 
la situació. 

En cas de ser 
avisat de la 
situació: 
 Verificar 

l’emergència
 Trucar al CE
 Ordenar als 

EPIs que 
tanquin 
claus de pas 
i que 
intentin 
controlar la 
situació amb 
els extintors 

Si l’emergència es 
verifica: 
 Trucar al CE 
 Avisar als EPIs 

per que vagin al 
punt de 
l’emergència i 
establir 
l’estratègia 
d’intervenció  

 Si no és possible 
l’extinció de 
l’incendi, evitar en 
lo possible la seva 
propagació 
(tancant portes, 
retirant productes 
perillosos, etc) 

 En cas de que el 
CE decideixi 
realitzar el 
confinament o 
l’evacuació, 
col·laborar en tot 
lo necessari. 

Mantindre’s en 
contacte 
permanent amb el 
CE 
 

Accident laboral 
Emergència 
mèdica 

 Dirigir-se al 
lloc o 
sol·licitar que 
un membre 
dels EPIs 
vagi  

Comprovar la 
veracitat de 
l’emergència 

Si s’ha verificat l’emergència: 
 Evitar molèsties per part  de la

gent a l’accidentat i assegurar-se 
que no es mogui 

 Ordenar que vagin els EPA a la 
zona de l’emergència 

 Si els EPA no poden fer front a 
l’emergència amb els mitjans 
disponibles, trucar al 112 

Es seguiran les 
instruccions de 
l’ajuda externa fins 
que es determini fi 
de l’emergència. 

Incendi forestal 
Risc en 
conduccions 
perilloses 

No aplicable 

Mantindre’s en contacte amb el CE 
amb la finalitat de portar a terme totes 
les instruccions que li pugui donar de 
parat dels serveis externs 
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A4.4 Fitxa d’actuació dels EQUIPS DE PRIMERA INTERVENCIÓ (EPI) 

NIVELLS D’EMERGÈNCIA 
TIPUS 

D’EMERGÈNCIA PREALERTA CONAT 
EMERGÈNCIA 

GENERAL 

INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

General 

1. Mantindre la calma 
2. No cridar i en cap cas, posar en perill la seva 

pròpia integritat física 
3. Informar al Centre de Control d’Emergències 

mitjançant els equips que tingui al seu abast: 
telèfon intern, telèfon mòbil. 

FINALITZADA LA INTERVENCIÓ 
Indicarà al CE les possibles incidències i millores que 
es puguin realitzar 
Col·laborarà pel retorn a la normalitat 

Mantindre’s en 
contacte 
permanent amb el 
CI 
 

 Incendi 
 

 
Rebre un avís 
del CI  
Dirigir-se al lloc 
per comprovar 
la veracitat de 
l’emergència 
Comunicar al 
CI l’evolució de 
la situació. 

En cas de 
ser avisat 
pel CI 
 Dirigir-se 

al lloc e 
intentar 
controlar 
la situació 
amb els 
extintors 
disponible
s 

 Avisar al 
CI sobre 
l’evolució 
de la 
situació 

Atendrà les 
instruccions del CI i ho 
mantindrà informat 
Si no és possible 
l’extinció de l’incendi, 
evitar lo possible la 
seva propagació, 
tancant portes, retirant 
productes perillosos, 
etc. 
En cas de que el CE 
decideixi realitzar el 
confinament o 
evacuació, col·laborar 
tot lo necessari. 
Comprovarà que els 
recorreguts 
d’evacuació es trobin 
transitables i sense 
obstacles 

Es posarà a 
disposició dels 
Serveis d’Ajuda 
externa si 
intervenen. 
Utilitzarà els 
equips de 
protecció 
individual 
adequats per 
l’actuació 
Reposar els 
equips d’extinció 
utilitzats durant 
l’emergència 

Accident laboral 
Emergència 
mèdica 

Rebre un avís 
del CI  
Dirigir-se al lloc 
per comprovar 
la veracitat de 
l’emergència 
Comunicar al 
CI l’evolució de 
la situació. 

Dirigir-se al lloc de l’accident i 
emergència mèdica. 
Assegurar-se que no hagi més 
persones obstaculitzant el treball 
dels EPAs 
Posar-se a disposició dels EPA en 
tot lo que li sigui requerit 

Incendi 
forestal 
Risc en 
conduccions 
perilloses 

No aplicable 

Executar les accions encarregades 
per part del CI 
Estar a disposició dels serveis 
d’ajuda externs, si es presenten 
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A4.5 Fitxa de actuació dels EQUIPS DE SUPORT A LA ALARMA, 
EVACUACIÓ I CONFINAMENT (EAEC) 

NIVELLS D’EMERGÈNCIA 
TIPUS DE 

EMERGÈNCIA PREALERTA CONAT 
EMERGÈNCIA 

GENERAL 

INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

General 

1. Mantindre la calma 
2. No cridar i en cap cas, posar en perill la seva 

pròpia integritat física 
3. Informar al Centre de Control d’Emergències 

mitjançant els equips que tingui al seu abast: 
telèfon intern, telèfon mòbil. 

FINALITZADA LA INTERVENCIÓ 
Indicarà al CE les possibles incidències i millores que 
es puguin realitzar 
Col·laborarà pel retorn a la normalitat 

Mantindre’s en 
contacte 
permanent amb el
CI 

Incendi 

Rebre un avís 
del EAEC 
Dirigir-se al lloc 
per comprovar 
la veracitat de 
l’emergència 
Comunicar al 
EAEC l’evolució 
de la situació 
 

En cas que el CE indiqui la necessitat de EVACUACIÓ: 
 Verificar que les vies d’evacuació estan lliures, 

són segures i practicables; en cas contrari 
comunicar-ho al Centre de Control. 

 Guiar als ocupants del seu sector cap a les vies 
d’evacuació practicables. 

 Tranquil·litzar a les persones durant l’evacuació, 
però actuar firmament per aconseguir una 
evacuació "ràpida" i "ordenada". 

 Ajudar a l’evacuació de persones impedides, 
disminuïdes o ferides. 

 No permetin la recollida d’objectes personals. 
 Abans d’abandonar la planta o  sector, verificar la 

NO presència de personal en els locals. 
 En cas que hagi dificultats en l’evacuació d’alguna 

zona, es comunicarà al EAEC 

Incendi forestal 
Risc en 
conduccions 
perilloses 

En cas que el CE indiqui la necessitat de CONFINAMENT 
de una zona o sector: 

 Mantingui la calma, durant el confinament, VOSTÈ 
és el punt de referència e informació per la resta 
del personal i treballadors discapacitats 

 Dirigir als treballadors discapacitats a la zona de 
confinament prevista en el àrea en la que es troba 

 Un o més membres del Equip s’encarregaran de 
traslladar a les persones amb mobilitat reduïda 

 Tancar totes les portes i finestres del àrea de 
confinament 

Accident laboral 
Emergència 
mèdica 

Rebre un avís 
del EAEC 
Comunicar al 
EAEC l’evolució 
de la situació 
  Dirigir-se al lloc de l’accident 

o emergència mèdica 
 Assegurar-se que no hagi 

més persones obstaculitzant el 
treball dels EPAs 

 Posar-se a disposició dels 
EPAs en tot lo que sigui necessari 

Mantindre’s en 
contacte amb el 
EAEC 
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A4.6 Fitxa de actuació dels EQUIPS DE PRIMERS AUXILIS (EPA) 
NIVELLS D’EMERGÈNCIA 

TIPUS DE 
EMERGÈNCIA PREALERTA CONAT

EMERGÈNCIA 
GENERAL 

INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

General 

1. Mantindre la calma 
2. No cridar i en cap cas, posar en perill la seva 

pròpia integritat física 
3. Informar al Centre de Control d’Emergències 

mitjançant els equips que tingui al seu abast: 
telèfon intern, telèfon mòbil. 

FINALITZADA LA INTERVENCIÓ 
Indicarà al CE les possibles incidències i millores que es 
puguin realitzar 
Col·laborarà pel retorn a la normalitat 

Mantindre’s en 
contacte 
permanent amb el 
CI 

Incendi 

Rebre un avís del 
EAEC 
Dirigir-se al lloc per 
comprovar la veracitat 
de l’emergència 
Comunicar al EAEC 
l’evolució de la 
situació 

Assistirà i protegirà a les possibles víctimes i aplicarà 
els primers auxilis als ferits. 
Informarà al CI i al SEM 
Col·laborarà en l’evacuació dels ferits si no es molt 
greu 
Seguir les instruccions del CI i mantenir-ho informat. 
Col·laborar amb els EPIS. 

Incendi 
forestal 
Risc en 
conduccions 
perilloses 

En cas que el CE indiqui la necessitat de 
CONFINAMENT de una zona o sector: 
1. Mantingui la calma, durant el confinament, 

VOSTÈ és el punt de referència e informació per 
la resta del personal i treballadors discapacitats 

2. Dirigir als treballadors discapacitats a la zona de 
confinament prevista en el àrea en la que es 
troba  

3. Un o més membres del Equip s’encarregaran de 
traslladar a les persones amb mobilitat reduïda 

4. Tancar totes les portes i finestres del àrea de 
confinament 

5. Esperar INSTRUCCIONS del CI per declarar el fi 
del confinament 

Accident laboral 
Emergència 
mèdica 
 

Rebre un avís del 
EAEC 
Comunicar al EAEC 
l’evolució de la 
situació 
 

Assistirà i protegirà a les 
possibles víctimes i aplicarà els 
primers auxilis als ferits. 
Informarà al CI i al SEM 
Col·laborarà en l’evacuació dels 
ferits si no es molt greu 
Seguir les instruccions del CI i 
mantenir-ho informat. 
 Col·laborar amb els 

EPIS. 

Mantindre’s en 
contacte amb el 
EAEC 
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A4.7 Fitxa d’actuació per la persona amb càrrec de RESPONSABLE DE 
L’ESPECTACLE (RE)  

NIVELLS D’EMERGÈNCIA 
TIPUS 
D’EMERGÈNCIA PREALERTA CONAT 

EMERGÈNCIA 
GENERAL 

INSTRUCCIONS 
ESPECÍFIQUES 

General 
 Mantenir la calma 
 Mantenir contacte telefònic amb el CE 

Incendi 
Accident laboral 
Emergència 
mèdica 

Rebre l’avís de prealerta per part d’un treballador o 
espectador 
 
Trucar al CE 
 
Trucar al 112 
 
Ordenar als treballadors de l’espectacle que iniciin 
l’evacuació del teatre 

Els avisos es 
realitzaran per via 
telefònica o SMS 

Incendi 
forestal 
Risc en 
conduccions 
perilloses 

No aplicable 

Rebre els avisos del 
Serveis externs 
Comunicar la situació 
als treballadors de 
l’espectacle per que, 
implementin les 
mesures aconsellades 
pels (evacuació o 
confinament) 
 
Mantindre en contacte 
permanent amb els 
serveis d’ajuda 
externa 
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Tothom 

Al descobrir una EMERGÈNCIA Per part de qualsevol: 
 

- Avisar al treballador més pròxim.  
- Detallar l’ indret, natura i proporció de l’emergència. 
- Esperar ordres oportunes. 
- Seguir les indicacions del professor o treballador més pròxim. 
- Abandonar els recintes i /o la zona de forma ordenada fins la sortida 

d’evacuació, i d ‘allà , acudiran l‘exterior, dirigint-se cap al punt de 
reunió. En cas de confinament, anar fins el lloc indicat 

- No córrer ni cridar, mantenir la calma. 
- Tancar la porta al sortir si és l’últim. 
- No retrocedeixi a buscar objectes personals. 
- No utilitzar els ascensors. 
- No utilitzar el telèfon  si no es estrictament necessari. 
- Tancar les portes i finestres. 
- Si hi ha molt fum, avançar  a quatre grapes. 

 


