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Generalitats 

 

Objecte 

 

L’article 20 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals estableix que: “L’empresari, 

tenint en compte la mida i l’activitat del Centre, així com la presència de persones 

alienes a la mateixa, haurà d’analitzar les possibles situacions d’emergència i 

adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis 

i evacuació dels treballadors […]”. 

 

Per satisfer aquest requisit legal, el present Manual d’Autoprotecció pretén reduir al 

mínim les conseqüències per a les persones o instal·lacions de qualsevol situació 

d’emergència que tingui el seu origen en qualsevol dels edificis dels Edificis IRTA 

Campus ETSEA , que en concert amb el DARP, la UdL i l’IRTA, està domiciliat al 

carrer Alcalde Rovira Roure, 177, en el terme municipal de Lleida. 

 

Per tal d’aconseguir això, és necessària la coordinació dels medis tècnics i humans 

per la seva utilització eficaç, de manera que segons el grau d’emergència 

s’aconsegueixi: 

 

• Una ràpida evacuació dels locals i recintes afectats 

• La reducció de les conseqüències de l’accident o sinistre sobre les persones 

• La limitació de les pèrdues econòmiques sobrevingudes als danys materials, o 

a la interrupció de l’activitat productiva i de recerca. 

 

Per assolir aquests objectius, és necessari: 

• Conèixer les edificacions i instal·lacions del centre de treball, els materials i 

quantitats emmagatzemades, els mitjans de protecció i les necessitats que 

hagin de ser ateses amb prioritat. 

• Garantir la fiabilitat de tots els mitjans de protecció i les instal·lacions generals. 
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• Designar i entrenar persones per intervenir ràpidament i eficaç en cas 

d’emergència. 

• Informar a tots els treballadors i personal extern de com han d’actuar davant 

d’una emergència. 

 

Contingut 

 

Aquest Manual d’Autoprotecció consta de quatre capítols: 

 

Capítol 1: Avaluació del Risc 

En aquest capítol s’identifica el risc potencial d’incendi, la seva valoració i la seva 

localització a l’edifici. S’ha de tenir en compte les matèries combustibles 

emmagatzemades, el nombre de persones que s’han d’evacuar, l’emplaçament de 

l’establiment respecte al seu entorn, vies d’evacuació, etc. 

 

Capítol 2: Mitjans de Protecció 

Els mitjans tècnics i humans necessaris o disponibles per les situacions 

d’emergència es detallen en aquest segon Capítol. Es realitza un inventari dels 

mitjans tècnics: senyalització, enllumenat d’emergència, extintors, etc.  

 

Capítol 3: Pla d’Emergència 

El tercer capítol conté la descripció de les actuacions que han d’efectuar-se davant 

d’una emergència. De l’estudi de l’avaluació del risc i dels mitjans de protecció, es 

deriven les accions que es reflectiran en el Pla d’Emergència. Aquestes accions 

depenen de la gravetat de l’emergència. També es detallen els equips d’emergència, 

constituïts per persones especialment organitzades per la prevenció i actuació 

d’accidents dins de l’àmbit de l’establiment.  
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Capítol 4: Implantació 

La implantació del Pla d’Emergència s’explica en el quart Capítol. Consisteix en les 

mesures que s’han d’adoptar o la seqüència d’accions que cal efectuar per 

assegurar l’eficàcia operativa del Pla. La responsabilitat de la implantació recau en el 

titular de l’activitat.  La implantació té aspectes que fan referència als mitjans tècnics 

i humans, simulacres, programa d’implantació i programa de manteniment. 

 

Àmbit d’aplicació 

 

Les mesures d’emergència afecten als treballador del DARP, la UdL i l’IRTA ubicats 

als Edificis IRTA Campus ETSEA , així com a totes aquelles persones que puguin 

trobar-se dins el centre de treball, com ara usuaris, visitants, treballadors d’empreses 

externes, etc. 

 

Les mesures d’emergència entren en vigor a partir de la data en què s’aprovi per les 

respectives  Direccions el present Manual d’Autoprotecció. 

 

El Manual d’Autoprotecció abasta el centre de treball Edificis IRTA Campus 

ETSEA, que consta de dos edificis, Edifici1 i Edifi ci 2 , i està situat al carrer de 

l'Alcalde Rovira Roure, 177 de Lleida, concertat amb el DARP, la UdL i l’IRTA. 

 

La responsabilitat de la implantació de les mesures d’emergència recau sobre els 

titulars de l’activitat. 

 

El personal directiu, els caps intermedis i els treballadors estan obligats a complir 

amb les mesures d’emergència. 

 

El Manual d’Autoprotecció podrà ser modificat o ampliat quan l’experiència ho 

aconselli. En aquest cas, hauran de fer-se les propostes o suggeriments oportuns al 

Cap de l'Emergència, qui després de sotmetre-les a la consideració del personal 

implicat, haurà d’elevar les conclusions a la Direcció per a la presa de decisions, que 

es reflectiran en forma de revisió del Manual d’Autoprotecció anterior. 
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Alguns dels motius per modificar les disposicions del Manual d’Autoprotecció són: 

canvis en les quantitats o en la ubicació de les matèries emmagatzemades, 

modificacions dels mitjans de lluita contra incendis, construcció de noves 

edificacions, etc. 

 

Al centre de treball es troben treballadors del DARP, la UdL i l’IRTA i, a més a més, 

comparteixen alguns serveis i instal·lacions. La implantació del Pla d'Emergència ha 

de fer-se conjuntament entre les tres entitats. Això vol dir que, les tres han de posar-

se d'acord per coordinar les accions que són de la seva competència i que es 

desenvolupen en el Capítol 4. 
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1. AVALUACIÓ DEL RISC 

 

1.1. Risc potencial 

 

1.1.1.  Emplaçament 

 

L’emplaçament del centre de treball, és la següent: 

 

Població:  LLEIDA (25198) 

Carrer:  Alcalde Rovira Roure, 177  

 

1.1.2. Accés 

 

El centre de treball té com a via d'accés principal el carrer Alcalde Rovira Roure. Es 

tracta d'un carrer que té l’amplada i capacitat portant suficients per permetre l’accés 

de camions i altres vehicles de Bombers, així com d'ambulàncies. 

 

1.1.3. Descripció de les edificacions i superfícies  

 

Els Edificis IRTA Campus ETSEA el formen DOS EDIFICIS i estan units per un 

passadís en la primera planta amb una amplada mínima de 1,50 m. 

 

L'Edifici 1  està format per tres plantes i és de construcció quadrada ocupant una 

superfície en planta de 700 m2; en el seu interior existeix un pati cobert. 

 

L'Edifici 2  està format per tres plantes i és de construcció rectangular ocupant una 

superfície en planta de 610 m2. En la planta baixa hi ha adossat un annex 

rectangular de 160 m2. 
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La superfície ocupada per planta, és la següent:  

 

Edifici Lloc m2 

Edifici 1  

Planta Baixa 700 

Planta 1ª 630 

Planta 2ª 242 

Edifici 2  

Planta Baixa 780 

Planta 1ª 633 

Planta 2ª 633 

Edifici 1 -
Edifici 2  Passadís 26 

 

La superfície de la planta baixa de l’Edifici 1 inclou el pati interior 

 
 
1.1.4. Distribució de dependències 

 
Les dependències principals de cadascuna de les plantes i per edificis, és: 

 

Edifici Lloc Àrea 

Edifici 1  

Planta Baixa 

Oficines 

Magatzems de 
Protecció de conreus 

Laboratoris varis 

Planta 1ª Oficines 

Planta 2ª Oficines i menjador 
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Edifici Lloc Àrea 

Edifici 2  

Planta Baixa 

Magatzems varis 

Sala de calderes 

Cambres de fred 

Laboratoris varis 

Despatxos 

Planta 1ª 

Laboratoris varis 

Cambres de fred  

Despatxos 

Planta 2ª 
Laboratoris varis 

Despatxos 

 

 

1.1.5. Sortides 

 

El centre de treball  disposa de diverses sortides. 

 

Sortides Edifici 1 

Lloc Sortides Accedeix a 

Planta Baixa 

2 Portes contigües de vidre de 1,80 m. d'ampla amb dos 
fulls amb obertura exterior. 

Façana principal. 

1 Porta amb barra antipànic de 1,70 m. d'ampla amb dos 
fulls i obertura exterior. 

Contra façana. 

Planta 1ª 

Escales interiors amb 5 graons de 1,90 m. d'ampla, 0,30 
m. d'alçada i 0,15 m. de peu. 

Interior Planta baixa. 

Passadís de 15 m. de llarg i 1,50 m. mínim d'ampla. Interior Planta baixa. 

Planta 2ª 

Escales interiors amb 5 graons de 1,90 m. d'ampla, 0,30 
m. d'alçada i 015 m. de peu. 

Interior Planta 1ª. 

Escala amb un replà i 10 graons de 1,00 m. d'ampla, 0,28 
m. d'alçada i 018 m. de peu. 

Planta 1ª. 
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Sortides Edifici 2 

Lloc Sortides Accedeix a 

Planta Baixa 

(Recepció). 2 Portes contigües de vidre de 1,80 m. 
d'ampla amb dos fulls amb obertura exterior. 

Façana principal. 

(Sala calderes). 1 Porta metàl·lica de 1,95 m. d'ampla 
amb dos fulls amb obertura exterior. 

Jardí exterior. 

(Costat cambres frigorífiques.) 1 Porta metàl·lica de 1,95 
m. d'ampla amb dos fulls amb obertura interior. 

Jardí exterior. 
(Costat cambres frigorífiques.) 1 Porta metàl·lica de 2,00 
m. d'ampla amb dos fulls amb obertura exterior. 

(Laboratori). 1 Porta metàl·lica de 1,95 m. d'ampla amb 
dos fulls amb obertura exterior. 

Jardí exterior. 

(Sala de microcambres frigorífiques.) 1 Porta metàl·lica 
de 3,50 m. d'ampla amb dos fulls amb obertura interior.  
1 Porta central de 0,72 m. 

Jardí exterior. 

(Magatzems de llavors) 1 Porta metàl·lica de 2,00 m. 
d'ampla amb dos fulls amb obertura exterior. 

Jardí exterior. 

(Magatzem de reparacions) 1 Porta metàl·lica de 1,00 m. 
d'ampla amb obertura interior. 

Jardí exterior. 

(Magatzem de reparacions) 1 escala amb 7 graons de 
0,81 m. d'ampla, 0,29 m. d'alçada i 0,17 m. de peu. 

Recepció. 

Planta 1ª 

(Passadís lateral) Passadís de 15 m. de llarg i 1,50 m. 
mínim d'ampla. 

Interior Planta 1ª de 
l'Edifici 1 . 

(Muntacàrregues) 1 Escala amb 1 replà i 22 graons de 
1,00 m. d'ampla, 0,30 m. d'alçada i 0,18 de peu. 

Recepció Planta Baixa. 

(Passadís central) 1 Porta antipànic metàl·lica de 0.80 m 
d’amplada amb 1 full d’obertura exterior. 

Escala d’Emergències 

Planta 2ª 

1 Escala amb 1 replà i 22 graons de 1,00 m. d'ampla, 
0,30 m. d'alçada i 0,18 de peu. 

Interior Planta 1ª de 
l'Edifici 2 . 

(Passadís central) 1 Porta antipànic metàl·lica de 0.80 m 
d’amplada amb 1 full d’obertura exterior. 

Escala d’Emergències 

 
 

1.1.6. Activitat que es desenvolupa 

 

Les activitats de l’IRTA als  Edificis IRTA Campus ETSEA  es basen  principalment 

en la millora genètica de cereals d'hivern,  la protecció vegetal dels fruiters  i  la 

transferència dels resultats de la seva investigació als sectors públics i privats. 
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Les del DARP Laboratori d'Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya, desenvolupar i 

aplicar l'analítica de laboratori necessària per donar suport diagnòstic als programes 

d'agricultura i sanitat vegetal així com la presencia de nous patògens i paràsits.  

El Laboratori de Sanitat Animal de Catalunya te com a funció desenvolupar, realitzar 

i actualitzar les tècniques analítiques per donar suport diagnòstic als programes de 

sanitat animal. 

 

1.1.7. Plantilla  

 

L'horari de treball de màxima ocupació és de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00. 

Tanmateix, hi pot haver personal treballant de manera habitual, de dilluns a 

divendres de 7:30 a 17:30. Puntualment poden haver persones treballant fora 

d’aquests horaris de dilluns a divendres, en dissabtes, en diumenges o festius. És 

aconsellable que les persones que treballin fora d'horari tinguin sempre un mitjà de 

comunicació (telèfon mòbil) per comunicar-se amb Emergències (112) i/o amb el 

Centre de Control UdL (973 70 25 10 ó 973 70 20 89). 

 

La plantilla es distribueix de la forma següent: 

    

Edifici Lloc Persones 

Edifici 1  

Planta Baixa 2 

Planta 1ª 16 

Planta 2ª (menjador) 0 

Edifici 2  

Planta Baixa 8 

Planta 1ª 19 

Planta 2ª 18 

 

 

En cas d’evacuació general i total de tota la plantilla, el nombre de persones que 

haurien de desallotjar-ho és de 63. A aquesta xifra s’afegirà la plantilla de becaris 
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d'estiu, personal en pràctiques, el nombre de persones que visiten el Centre, i el 

nombre de treballadors externs quan s’escaigui. 

 

1.1.8. Bombers 

 

El parc de Bombers més proper és el de LLEIDA , i el temps estimat per arribar fins 

els edificis, en condicions normals, és de 10 minuts . 

 

1.2. Avaluació 

 

La determinació del risc intrínsec d'incendi es basa en l'Ordre Ministerial de 29 de 

Novembre de 1.984, del Ministeri de l'Interior on s'aprova el "Manual d'Autoprotecció. 

Guia pel desenvolupament del Pla d'Emergència contra Incendis de Locals i Edificis" 

(BOE Nº 49, de 26 de Febrer), en el seu Annex A i apartat (2), referent a la definició i 

classificació per l'ús de locals i edificis destinats a treballs administratius i d'oficina, i 

a l'Annex B referent a la pròpia determinació del risc. 

 
Així com també, en el seu Annex A i apartat (9), referent a la classificació de les 

instal·lacions d’ús industrial i d’emmagatzematge. 

 
Per a aquest últim apartat, el càlcul del risc d’incendi es basa en el mètode de càlcul 

descrit a la NBE-CPI-82, que determina el nivell de risc intrínsec de les instal·lacions 

industrials i d’emmagatzematge en funció de la carrega tèrmica expressada en 

Mcal/m
2
 ponderada amb dos coeficients: 

 

Qp = Σ [(Kgi·Pci·Ci)/S]·Ra 

Essent: 

 Qp: càrrega tèrmica ponderada, (Mcal/m
2
) 

 kgi: quantitat de producte i 

 Pci: poder calorífic del producte i, (Mcal/kg) 

 Ci : coeficient en funció de la perillositat del producte i 
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Ra: coeficient dimensional que pondera el risc d’activació inherent a l’activitat 

industrial 

 S :  superfície del local, (m
2
) 

 

El nivell de risc que ofereix aquest mètode indica la perillositat d’un incendi en les 

zones considerades.  

 

Nivells de risc 

NIVELLS DE 

RISC 
Baix Mig Alt 

Carrega tèrmica 

ponderada 

Mcal/m2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

QP<100 QP<200 QP<300 QP<400 QP<800 QP<1600 QP<3200 QP>3200 

 

 

Coeficient Ci 

COEFICIENT Ci 1,6 1,2 1 

TIPUS DE 

PRODUCTES 

Productes d’alta 
perillositat  

 
Materials que poden formar 
mescles explosives en l’aire 
 
Líquids els quals el seu 
punt d’inflamació sigui 
inferior a 23 ºC 
 
Matèries de combustió 
espontània si s’exposen a 
l’aire 

Productes de 
perillositat mitjana  

 
Líquids els quals el seu 
punt d’inflamació sigui entre 
els 23 ºC i els 61 ºC 
 
Sòlids que comencen la 
seva ignició entre els 100 i 
els 200 ºC 
 
Sòlids i semi-sòlids que 
emeten gasos inflamables 

Productes de baixa 
perillositat  

 
Líquids combustibles i 
sòlids que requereixen una 
temperatura d’ignició 
superior a 200 ºC 
 
Líquids amb un punt 
d’inflamació superior als 
61ºC 

 

 

 

 Risc d’activació 

COEFICIENT  Ra Alt Mig Baix 

 3 1,5 1 

 
Els conceptes alt, mig i baix estan en funció de l’activitat de l’empresa. 
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D'acord a l'activitat del Centre i a l'establert en el punt 1.2 d'aquest informe, es pot 

establir, que: 

• En oficines, el risc augmenta segons la superfície de les plantes i alçada de 

l’edifici. 

 

Es pot tenir una aproximació aplicant la Nota Tècnica de Prevenció NTP-37 de 

l’I.N.S.H.T., on s’exposa que la càrrega tèrmica, és: 

 

• Laboratori de química, 120 Mcal/m2 

• Laboratori de física, 40 Mcal/m2 

• Laboratori de bacteriologia, 40Mcal/m2 

• Magatzem de mercaderia diversa, 100 Mcal/m2.  

 
 

D'acord a l'activitat de l’Estació i a l'establert en el punt 1.2 d'aquest informe, es pot 

establir, que el risc intrínsec d’incendi per zones, és: 

 

Edifici Lloc Risc 
intrínsec 

Edifici 1  

Planta Baixa Baix 

Planta 1ª Mig 

Planta 2ª Baix 

Edifici 2  

Planta Baixa Baix 

Planta 1ª Mig 

Planta 2ª Mig 

 
 
Per tenir en totes les dependències del Centre la consideració de grau de perillositat 

baixa, s'han d'aplicar les recomanacions que s'exposen en el capítol 2, en l'apartat 

2.8, referents als productes inflamables en magatzems i laboratoris. 
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Capítol 2: MITJANS DE PROTECCIÓ 
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2. MITJANS DE PROTECCIÓ 

 

2.1. Instal·lacions de detecció i alarma 

 

L'Edifici 1  del Edificis IRTA Campus ETSEA , no disposa de sistemes automàtics 

de detecció. En la sala de molins i en la d'ordinadors de la planta baixa, i en les 

oficines, laboratoris i passadissos de la planta primera de l'Edifici 2  existeix un 

sistema de detecció automàtica de detecció, complementat amb polsadors 

d'accionament  manual.  

 

2.2. Extintors portàtils 

 

El Centre disposa d’extintors portàtils distribuïts per les diferents dependències. Els 

extintors estan senyalitzats i ben ubicats en la majoria de les dependències.  

 

Nombre d’extintors segons agents extintors i capaci tat de càrrega 

Edifici 1 

Lloc Gas CO2  
3,5 Kg. 

Pols ABC 
6 Kg. 

Pols ABC 
9 Kg. 

Planta Baixa 0 5 0 

Planta 1ª 1 6 0 

Planta 2ª 0 1 1 

 

Edifici 2 

Lloc 
Gas CO2  

 3.2 Kg. 

Gas CO2  

 5 Kg. 

Pols ABC 
6 Kg. 

Pols ABC 

45 Kg. 

Planta Baixa 0 1 7 0 

Planta 1ª 2 1 2 0 

Planta 2ª 0 3 3 0 



 
  

 

Versió 1.0 Novembre 2015 19 / 60 
Tota còpia del present document no té control i és responsabilitat del lector garantir que aquesta sigui la última versió 

 

 

Tipus extintor Ubicació física 

5 Kg CO2 PB Sala màquines 

6Kg Pols ABC PB ascensor 

6Kg Pols ABC PB neveres 

6Kg Pols ABC PB porta IRTA 

6Kg Pols ABC PB sala IRTA 

6Kg Pols ABC PB recepció mostres SV 

6Kg Pols ABC Espai IRTA 

6Kg Pols ABC PB magatzem IRTA 

3.5Kg CO2 1P passadís 

3.5Kg CO2 1P Laboratori. fito reguladors 

5kg CO2 1P passadís escales 

6Kg Pols ABC 1P passadís 

6Kg Pols ABC 1P passadís escala 

5Kg CO2 2P Laboratori SR 

5Kg CO2 2P Laboratori SR 

5Kg CO2 2P Laboratori Serologia SR 

6Kg Pols ABC 2P Passadís 

6Kg Pols ABC 2P Passadís 

6Kg Pols ABC 2P Passadís ascensor 

 

Depenent de la matèria que estigui cremant, és millor emprar un agent extintor o un 

altre.  

 

Si es dóna el cas que els focs afectin a l’equip el èctric, no s’ha d’extingir 

amb aigua i es recomana l’ús d’extintors de CO 2.  
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La taula següent es mostra els agents extintors i la seva adequació per les diferents 

classes de foc: 

 

Agents extintors i la seva adequació a les diferent s classes de foc 

Agent extintor 
Classe de foc  

A 

(Sòlids) 

B 

(Líquids) 

C 

(Gasos) 

Aigua polvoritzada (2) ••• •  

Aigua a pressió (2) ••   

Pols BC (convencional)  ••• •• 

Pols ABC (polivalent) •• •• •• 

Anhídrid carbònic (1) • •  

HALÓ (1) • ••  

Essent: 

••• Molt adequat •• Adequat • Acceptable 

 

Notes:  

(1) En foc poc profunds (profunditat inferior a 5 mm) pot assignar-se ••.  

(2) En presencia de tensió elèctrica no són acceptables com agents extintors d'aigua 

a pressió ni l'escuma; la resta d’agents extintors podran emprar-se en aquells 

extintors que superin l’assaig dielèctric normalitzat en UNE 23.110. 

 

2.3. Boques d'incendi equipades 

 

A més dels extintors portables que s'han descrit en e l'apartat anterior, el Centre 

disposa de boques d'incendi equipades de 25 mm de diàmetre, distribuïdes  de la 

següent forma: 

Número de mànegues (BIE's) 

Edifici Lloc BIE's 

Edifici 1  Planta Baixa 1 
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Edifici Lloc BIE's 

Edifici 1  Planta 1ª 1 

Edifici 2  

Planta Baixa 3 

Planta 1ª 

Planta 2ª 

2 

2 

 

2.4. Hidrants 

 

Existeix un hidrant davant de la façana principal de l'Edifici 2 , a uns 10 metres. A 

més, existeixen més hidrants al voltant dels edificis. 

 

2.5. Enllumenat d'emergència 

 

Tant  l’Edifici 1 com l'Edifici 2  disposen d'una xarxa d'enllumenament d'emergència. 

Aquest enllumenament està en la major part de les dependències, passadissos i vies 

d'evacuació.  

 

2.6. Senyalització 

 

Es disposa de senyals indicant les sortides d'emergència. Tot i això, cal 

complementar els recorreguts d'emergència amb senyals indicadors (fletxes, cartells, 

etc.). 

 

Periòdicament, es recomanable comprovar que tots els extintors tinguin el senyal 

visible d'ubicació. 

 

2.7. Dutxes i rentaulls 

 

Al costat dels laboratoris de la primera planta de l'Edifici 2  es disposa de la 

instal·lació de dutxes i rentaulls com elements de prevenció contra esquitxades 

d'àcids, components o reactius químics. 
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2.8. Accions i recomanacions 

 
Durant l'observació dels edificis, dependències, mitjans contra incendis, etc., s'han 

observat algunes deficiències: 

 
Cal adequar a la normativa vigent contra incendis el tractament a donar als 

productes inflamables (Reial Decret 379/2.001 de 6 d'abril, sobre el 

"Almacenamiento de productos químicos" ): 

 

1. Els productes inflamables emmagatzemats s'han d'ubicar en locals ventilats, 

fora dels edificis de treball, o en dependències adequades a ells, protegits amb 

portes contra foc i amb sensors de detecció de foc, així com,  han de tenir els 

elements sonors i visuals d'alarma adients. 

2. Els productes inflamables en processos d'utilització, depenent del seu volum de 

consum, han d'estar en recipients metàl·lics contra incendis, contra cops, 

contra emanacions, etc. 

3. Els productes inflamables en processos d'utilització i en envasos petits com 

bidons, recipients o ampolles (menys de 25 l.), s'ubicaran en armaris propis pel 

seu ús que protegiran dels vapors i del risc d'incendi. 

 

A més, a més, cal: 

a) Disposar de plànols indicatius de direcció dels recorreguts que s’han de seguir 

des de tot origen d’evacuació ("Vostè està aquí"), fins el punt on sigui visible la 

sortida o el senyal que la indica. 

b) Instal·lar enllumenat d'emergència en lavabos de l’Edifici 1. 

c) Comprovar que l'enllumenat d'emergència en les escales d'evacuació és 

suficient,  i no és necessari instal·lar llums entre plantes. 

d) Que les persones que treballin fora d'horari tinguin un mitjà de comunicació 

(telèfon mòbil) per comunicar-se amb Emergències (112). 
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Capítol 3: PLA D’EMERGÈNCIA 
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3. PLA D’EMERGÈNCIA 

 

A partir dels riscos potencials i dels mitjans de protecció amb els que podem 

comptar, al Pla d’Emergència es definiran les accions que s’hauran de dur a terme 

per desenvolupar el control inicial de les emergències que puguin sorgir, tot 

planificant l’organització humana amb els mitjans necessaris que la faci possible. 

 

3.1. Classificació d’emergències 

 

Les accions que s’han de prendre davant d’una emergència, dependran de la 

gravetat de l’emergència, les dificultats de controlar-la i les seves possibles 

conseqüències, així com la disponibilitat de mitjans humans.  

 

En general, les situacions d’emergència poden ser causades per: 

 

• Focs amb, o sense ferits: s’emmagatzemen matèries combustibles que poden 

cremar amb facilitat.  

• Accidents sense foc que ocasionin ferits. 

 

Les emergències es classifiquen en funció de la gravetat en: 

 

3.1.1. Conat d’emergència 

 

Conat d’Emergència és el succés que pot ser controlat i dominat de forma senzilla i 

ràpida pel personal i mitjans de protecció del Centre. En cas de conat, les 

conseqüències són de poca magnitud i l'activitat es restableix ràpidament. Si es 

tracta d’un incendi s’extingeix fàcilment, per un o varis treballadors o per l’Equip de 

Lluita contra Incendis 
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3.1.2. Emergència parcial 

 

És l’accident que per ser dominat requereix l’actuació dels equips especials 

d’emergència del Centre. Els efectes de l’emergència es limiten a un sector i no 

afecten a altres sectors veïns ni a terceres persones. 

 

3.1.3. Emergència general 

 

Accident que per ser controlat requereix l’actuació de tots els equips i mitjans de 

protecció del Centre i l’ajut dels mitjans de socors i salvament exterior 

 

Aquesta emergència implica l’evacuació del personal de la zona afectada a zones 

limítrofes més segures. En alguns casos, pot ocasionar víctimes i obligar a 

l’evacuació total del Centre. 

 

En qualsevol grau d’emergència poden produir-se ferits, en tal cas, s’avisarà 

d’immediat a l’Equip de Primers Auxilis. Segons la gravetat de les lesions, s’avisarà 

al servei d’ambulàncies. 

 

3.1.4. Emergència a empreses, a casa de clients o l locs externs 

 

Com alguna de les activitats que el personal del Centre es desenvolupa fora del 

centre de treball, en diversitat de llocs i empreses, s'ha de tenir en conta el següent: 

• En la mesura del possible, es coneixerà el Pla d'Emergència de l'empresa 

o lloc on es desenvoluparan els treballs. A més, es coordinarà l'activitat 

preventiva del client o col·laborador, ja sigui per estalviar riscos com per a 

col·laborar en cas d'emergència. 

• Cada treballador disposarà d'una targeta personal, en la que constarà el 

nom de l’empresa, un número de telèfon de contacte i el nom i cognoms 

del treballador. 

• El número de telèfon d'emergències d'àmbit nacional, que és el 112. 
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3.2. Organització 

 

Les persones que actuen en cas d’emergència s’organitzen segon aquest esquema: 

 

D’aquesta manera, es distingeixen: 

 

• El Cap d’Emergència. 

• Els Caps d’Intervenció. 

• Els Equips d’Emergència: Equip de Lluita contra Incendis, Equip de Primers 

Auxilis, Equip d'Alarma i Evacuació. 

 

Cap de l’Emergència 

 

És la màxima autoritat durant l’emergència. Ha de ser una persona amb capacitat de 

comandament i donarà les ordres necessàries per actuar en cas d’emergència. 

 

Tindrà coneixements sòlids de lluita contra incendis i del Manual d’Autoprotecció. En 

la seva absència, actuarà com a Cap d’emergència el comandament intermedi de 

major qualificació entre els presents. 

 

Les seves funcions són: 

• La implantació i compliment del Pla d’Emergència. 

• Dirigir i coordinar les actuacions durant una emergència.  

• Donar ordres d’evacuació i acabament de l’emergència, així com dels 

comunicats externs que deuen realitzar-se. 

Cap d’Emergència 

Equip de Lluita 

contra Incendis 

Equip de Primers 

Auxilis 

Equip d’Alarma i 

Evacuació 

Caps d’Intervenció 
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• Organitzar la formació, proporcionant informació i entrenament al personal, a 

més a més de programar i dirigir els exercicis i simulacres que es realitzin.  

• Vetllar pel bon estat de conservació, ús i manteniment de les instal·lacions, La 

revisió i comprovació dels mitjans d’extinció i protecció d’incendis 

 

Caps d’Intervenció  

 

Els Caps d’Intervenció són els responsables en el punt on s'ha produït la incidència i 

estan sota les ordres del Cap d'Emergència, estant en contacte constant amb 

aquest. Tindran coneixements sòlids de lluita contra incendis i del Manual 

d’Autoprotecció.  

Coordinarà els equips d'emergència en el punt on s'ha produït l'incident. 

 

Equip de Lluita contra Incendis 

 

La lluita contra el foc està assignada a l’Equip de Lluita contra Incendis. Aquest 

equip actuarà per controlar l’emergència, combatent el foc i evitant la seva 

propagació a altres zones. Els integrants d’aquest equip ha de tenir coneixements 

teòrics i pràctics de lluita contra incendis i participaran de forma directa en les 

tasques de prevenció assignades pel Cap d’Emergència i en les pràctiques d’extinció 

i simulacres d’emergència.  

 

Estarà constituït per persones que sàpiguen utilitzar els extintors, hauran de rebre 

formació específica en matèria de prevenció d’incendis i utilització d’extintors. 

Combatran els incendis amb els extintors portàtils i actuaran sempre per parelles. 

Aquest equip estarà constituït per  treballadors de diferents zones del centre de 

treball. 

 

Equip de Primers Auxilis 

 

La seva missió consisteix en donar els primers auxilis als lesionats durant una 

emergència. Els seus integrants han d’estar capacitats per ajudar als ferits, de forma 
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que les lesions que presentin no s’agreugin. Per això, han de tenir formació teòrica i 

pràctica en primers auxilis. 

 

Equip d’Alarma i Evacuació 

 

La seva funció principal és la de preparar l’evacuació. Per això, s’encarregaran de: 

 

• Comprovar que les vies d’evacuació estan expedites. 

• Conduir les persones cap a les vies d’evacuació. 

• Evitar que es produeixin aglomeracions en les sortides o a prop d’elles. 

 

L’equip d’alarma i evacuació ha de comprovar l’evacuació del recinte,  que tothom se 

n’adona que cal desallotjar l’edifici i que no restin persones a dintre, i a més, ha de 

controlar les absències en el punt de reunió exterior una vegada s’hagi realitzat 

l’evacuació. 

 

Aquest equip ha d’estar constituït per persones que tinguin serenitat i sàpiguen 

transmetre tranquil·litat a la resta. 

 

3.3. Plans d’actuació 

 

Detecció 

 

Abans de donar l’alarma s’ha de produir la detecció del sinistre. La rapidesa en la 

detecció és fonamental i condiciona la possibilitat i temps d’evacuació i en cas 

d’incendi, condiciona la seva propagació i extensió, la possibilitat de la seva extinció i 

les seves conseqüències. En els Edificis IRTA Campus ETSEA  la detecció pot 

produir-se per dos maneres: 

 

• Humana 

• Detecció automàtica, per disposar de detectors en alguns locals. 
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Actuacions generals en cas d’incendi o accident 

 

Cas d’una persona sola 

Tot empleat que detecti una situació d’emergència donarà l’alarma: 

• Avisant  al superior directe i a recepció, personalment o per altre persona, 

 

Seguidament explicarà: 

• Qui informa 

• Que està passant 

• On es produeix 

 

S’assegurarà que el seu missatge ha estat rebut correctament. Immediatament 

retornarà al lloc del sinistre. En cas d’incendi, intentarà extingir el foc utilitzant els 

extintors que es trobin al seu abast. Només si està completament segur de poder 

apagar el foc amb els mitjans disponibles, podrà fer-ho abans de donar l’alarma. 

 

Si no ho aconsegueix, evacuarà la zona, tancant les portes, avisant a la resta de 

persones que també abandonin el lloc.  

 

Cas de dos o més persones 

Si hi ha més d’una persona en l'edifici, una de les que descobreixi el sinistre donarà 

l’alarma segon el procediment explicat per una persona sola, la resta de persones 

intentaran extingir el foc. Si no ho aconsegueixen, evacuaran la zona, tancant les 

portes, avisant a la resta de persones que també abandonin el lloc.  

 

Superior directe 

Si la persona que rep l’avís és el superior directe d'un departament, aquest avisarà al 

Cap d’Emergència i als Equips d’emergència, que acudiran d’immediat al lloc dels 

fets, per extingir l’incendi o prestar primers auxilis als ferits.  
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En cas necessari, es trucarà immediatament als Bombers  o Ambulàncies. 

 

Cap d’emergència 

En rebre la comunicació, el Cap d’emergència realitzarà les següents accions: 

 

• Contactar amb el Cap d’Intervenció 

• Cas de no localitzar-lo, acudir al lloc de l’emergència i actuarà com a Cap 

d’Intervenció.  

 

De considerar-ho necessari: 

• Donar ordres d’evacuació 

• Donar per finalitzada l’emergència 

• Sol·licitar els ajuts dels Serveis Públics d’Intervenció (Ambulàncies, Bombers, 

Policia, etc.) 

• Coordinar les operacions amb els Serveis Públics d’Intervenció. 

 

Cap d’Intervenció 

En rebre la comunicació del Cap d’emergències realitzarà les següents accions: 

 

• Acudir al lloc de l’emergència 

• Coordinar els equips d’emergència 

 

 

Equip de Lluita contra Incendis 

Aquest equip s’adreçarà al lloc de l’incendi equipat amb els extintors que tinguin al 

seu abast per: 

 

• Extingir-ho, si és possible. 

• Evitar la seva propagació a altres sectors. 
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Equip de Primers Auxilis 

En rebre l’alarma acudiran al lloc on s’ha produït l’emergència per socórrer als ferits. 

Agafaran el material i l’equipament de primers auxilis. En funció de la gravetat de les 

lesions s’avisarà al Servei d’Ambulàncies. 

 

Equip d’Alarma i Evacuació 

En cas d’evacuació, els membres d’aquest equip es posaran una armilla d’alta 

visibilitat  i tot seguit dirigiran i prepararan l’evacuació comprovant que les vies 

d’evacuació estan lliures, que les persones es dirigeixen cap a les sortides i que les 

diferents zones han estat desallotjades. Avisaran si cal a les persones per 

abandonar el lloc. S’encarregaran de controlar les absències en el punt de reunió en 

cas que s’hagi evacuat el centre. 

 

 

Evacuació 

 

Com a criteri general, si existeix risc immediat per les persones, com a conseqüència 

de la propagació del foc, s’evacuarà la zona afectada. 

 

Normes generals d’evacuació: 

 

• Mantenir la calma i evitar el pànic, no s’ha de cridar. 

• No entrar en la zona de perill afectada pel sinistre. 

• No retrocedir ni entretenir-se en buscar efectes personals. 

• Escollir la via d’evacuació més curta i segura. 

• Fer-se veure o informar ràpidament, si és impossible abandonar el lloc de 

treball. 

• Prendre les màximes precaucions si s’ha de travessar una zona afectada pel 

fum. 
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Procediment de l’evacuació: 

 

1. Abandonament del lloc de treball 

 

• Deixar el lloc en les màximes condicions de seguretat de les instal·lacions. 

• Al sortir, tancar les finestres i portes (mai amb clau), per evitar la propagació del 

fum i flames i revifar el foc. 

• Comprovar que no quedin persones aïllades, que es desconegui on són o que 

tinguin mobilitat reduïda, visió deficient etc. També caldrà ajudar a les  visites. 

 

2. Desplaçament al lloc de reunió 

 

És seguiran els recorreguts més propers i segurs, des del lloc de treball fins a una de 

les sortides exteriors, sortint al carrer i anant a l'entrada principal de l'Escola 

d'Agrònoms. 

 

 

3. Arribada al lloc de reunió 

 

El personal del Centre restarà en el lloc de reunió agrupat per seccions o 

departaments, per facilitar la seva trobada per part de l’equip d’alarma i evacuació, 

fins que s’autoritzi el retorn a les instal·lacions. Les visites, una vegada identificades, 

podran abandonar el lloc si ho desitgen. 

 

El personal respectarà les indicacions dels comandaments i mantindrà la calma i la 

confiança en les mesures que es prenguin. 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

Versió 1.0 Novembre 2015 33 / 60 
Tota còpia del present document no té control i és responsabilitat del lector garantir que aquesta sigui la última versió 

 

Altres actuacions 

 

Desconnexió 

 
Si el sinistre agafa una magnitud que afectés o pugues afectar a equips e 

instal·lacions elèctriques, d'aigua, d'aire comprimit, etc., i aquesta circumstancia 

suposes un risc per la seguretat de les persones, es procedirà a desconnectar o 

tallar el subministrament d'energia o fluids dels equips o instal·lacions. Para això, el 

personal amb coneixements de manteniment, deu: 

 

• Conèixer la situació de les canonades d'aire comprimit, aigua, etc. i la dels 

elements auxiliars, en especial, de les vàlvules. 

• Conèixer la instal·lació elèctrica i situació dels quadres elèctrics. 

• Conèixer i estar familiaritzats amb les maniobres que s'han de fer en les 

vàlvules, quadres elèctrics i d'altres elements de les instal·lacions per 

aconseguir unes condicions segures. 

 

Amenaça de bomba 

 

En general, les amenaces de bomba es fan per telèfon. La persona que rebi la 

trucada avisarà al Cap d’emergència i no informarà a ningú més sobre l’amenaça. 

No es manipularà cap paquet ni objecte sospitós. 

 

El Cap d’emergència actuarà de la següent manera: 

 

1. Tan aviat com s’assabenti de l’amenaça trucarà a la Policia Local, als Mossos 

d’Esquadra o Policia Nacional. 

2. Avisarà a l’Equip d’Alarma i Evacuació. 

3. Notificarà als Equips la imminent evacuació del Centre. 

4. Donarà l’ordre d’evacuació del Centre. 
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Avis telefònics als Bombers i Ambulàncies 

 

Quan s’avisi als serveis públics d’ajuda (Bombers, Policia, Ambulàncies, etc.) es 

facilitaran les dades següents: 

 

Nom : Edificis IRTA Campus ETSEA  

Població:  LLEIDA 

Carrer: Alcalde Rovira Roure, 191 

Telèfon:  973 70 26 26 

 

Actuació després de l’emergència 

 

Després d’un sinistre, es procedirà a realitzar les següents accions: 

 

• Assegurar-se que no queden calius o focus d’ignició. 

• Formar un retén de vigilància de la zona. 

• Investigar les causes de l’accident o sinistre. 

• Redactar un informe.  

• Informar a l’Administració dins del termini estipulat. 

 
Informació a les autoritats 

 
En cas d’accident o sinistre, s’ha d’informar al Servei d’Indústria i Energia d’acord 

amb l’Ordre de 21 de novembre de 1989, sobre comunicació d’accidents a 

instal·lacions industrials, publicada al DOGC de 8 de gener de 1990. La comunicació 

es farà dins d’un termini de 72 hores. Per més informació es pot consultar aquesta 

ordre que s’inclou a l’Annex 2. 
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Capítol 4: IMPLANTACIÓ 
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4. IMPLANTACIÓ 

 

4.1. Responsabilitat 

 

La responsabilitat d’implantació del Pla d’Emergència recau al titular de l’activitat. Al 

centre es troba personal del DARP, de la UdL i de l’IRTA  i comparteix alguns 

serveis i instal·lacions. La implantació del Pla d'Emergència ha de fer-se de manera 

coordinada entre les tres entitats i cada entitat es responsabilitzarà de la implantació 

al seu personal.  

 

El personal directiu, tècnic, comandaments intermedis i treballadors participaran 

activament en la implantació. 

 

 

4.2. Organització 

 

Es designarà el personal necessari per constituir els diferents equips que intervenen 

a l’emergència. El personal haurà de tenir la formació adient, ser suficient en nombre 

i convenientment distribuït, segons els departaments del  Centre. 

 

Cap d’Emergència 

 

El càrrec de Cap d’Emergència serà assumit per l’administradora del Centre. El 

responsable de serveis comuns serà suplent. El centre de control estarà ubicat a la 

consergeria de l’edifici A-B. 

 

CAP D’EMERGÈNCIES  

Emma Marco 

Pere Arroyo 
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CAP D’INTERVENCIÓ  

Miquel Artigues Titular Edif ic i 1 

Joan Safont Suplent Edif ic i 1 

Jaume Almacellas Titular Edif ic i 2 

Miquel Molins Elizalde Suplent Edif ic i 2 

 

 

Equip de Lluita contra Incendis  

Joan Safont Edif ic i 1  

Ezequiel Arqué Edif ic i 1  

Maria Bagà Edif ic i 1  

David Almuzara Edif ic i 2  

Miquel Àngel Solé Edif ic i 2  

Andreu Taberner Edif ic i 2  

Josep Ramon Cosialls Edif ic i 2  

 
 

Equip de Primers Auxilis  

J.Antoni Betbesé Edif ic i 1  

Andrea López Edif ic i 1  

Montserrat Hidalgo Edif ic i 2  

Dolors Monné Edif ic i 2  

Maria Rosa Farré Edif ic i 2  

Maite Minguella Navés Edif ic i 2  

Miquel Molins Elizalde Edif ic i 2  

 
 

Equip d'Alarma i Evacuació 
Jose Miguel Soriano Edif ic i 1  

Miquel Artiques Edif ic i 1  
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Equip d'Alarma i Evacuació 
Andrea López Edif ic i 1  

Maria Bagà Edif ic i 2 Planta Baixa 

Josep Anton Betbesé Edif ic i 2 Planta Baixa 

Andreu Taberner Edif ic i 2 Planta Pr imera 

Miquel Àngel Soler Edif ic i 2 Planta Pr imera 

David Almuzara Edif ic i 2 Planta Segona 

Miquel Molins Elizalde Edif ic i 2 Planta Segona 

 

 

4.3. Criteris de selecció de les persones dels Equi ps d’Emergència 

 

Com a primera condició és desitjable que els membres dels diferents equips 

d’emergència siguin voluntaris. Les persones seleccionades hauran de reunir els 

següents requisits: 

 

Físics 

 

• Bona capacitat sensorial, especialment en vista i oïda. 

• Agilitat, destresa i reflexes. 

• Forma física acceptable. 

 

Psíquics 

 

• Formació cultural bàsica. 

• Personalitat equilibrada. 

• Interès pel treball en equip. 

• Conducta adequada davant de situacions anòmales o imprevistes. 
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4.4. Pla de formació 

 

S’ha d’elaborar un petit Manual d’Emergència i cada treballador rebrà un exemplar 

d’aquest Manual, el contingut del qual haurà de conèixer perfectament. Tot el 

personal assistirà a una sessió teòrica sobre el mecanisme de producció del foc, 

prevenció d’incendis i evacuació. Els Equips d’Emergència rebran formació 

específica. A continuació es detalla la formació que han de rebre aquests equips: 
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Equip de  Lluita contra Incendis 

 

Els seus membres hauran de rebre formació teòrica i pràctica sobre: 

 

• Principis generals del foc. 

• Tipus de foc. 

• Agents extintors. 

• Utilització d’extintors de pols polivalent i de CO2  

• Utilització de mànegues (BIE) de 25 i 45 mm. 

 

Equip de Primers Auxilis 

 

El personal que integra aquest equip rebrà formació teòrica i pràctica sobre: 

 

• Aspectes generals de socorrisme. 

• Avaluació primària d’un accidentat. 

• Reanimació cardiopulmonar. 

• Hemorràgies. 

• Cremades. 

 

Equip d’Alarma i Evacuació 

 

A més a més de conèixer les mesures d’emergència, hauran de rebre nocions 

bàsiques sobre el comportament de les persones en situacions de perill. 

 

Cap d’Emergència i Caps d’Intervenció 

 

Haurà de conèixer a fons el Pla d’Emergència  i tenir formació sobre lluita contra 

incendis. 
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Recepcionista-Telefonista-Centre de Control UdL 

 
Haurà de rebre la formació específica relacionada amb el Pla d’Emergència, donat 

que pot intervenir en determinades fases de l’emergència: avís al Cap d’Emergència, 

trucades als Bombers, etc.  

 

4.5. Simulacres 

 

Hauran de realitzar-se simulacres al menys un cop a l’any. El primer simulacre es 

farà avisant abans al personal, informant del dia i l’hora. En funció dels resultats, 

pels següents simulacres es disminuirà gradualment la informació subministrada al 

personal, fins efectuar-los sense previ avís. 

 

Els simulacres serveixen per: 

• Detectar errors o omissions tant al contingut del Pla com a les actuacions 

pràctiques. 

• Entrenar al personal per evacuar l’edifici. 

• Provar la idoneïtat i suficiència d’equips i mitjans de comunicació, alarma, 

senyalització, enllumenats especials. 

• Estimar temps d’evacuació, d’intervenció d’equips propis i d’intervenció 

d’ajudes externes. 

• Coordinar i entrenar els Equips d’Emergència. 

 

Si és necessari, els simulacres hauran d’efectuar-se amb el coneixement i 

col·laboració dels Bombers i altres ajuts externs. Així mateix, és necessari demanar 

permís a les autoritats quan es prevegi l’ocupació de vies públiques. 

 

Tots els membres dels Equips d’Emergència hauran de  conèixer amb 

detall el Pla d’Emergència i hauran de coordinar-se  per executar accions 

ràpides i eficaces en qualsevol situació d’emergènc ia. 
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Els simulacres han de preparar-se amb detall, analitzant tots aquells aspectes que 

puguin influir en el seu desenvolupament, tenint en compte les possibles 

interrupcions de la producció. 

 

4.6. Informació 

 

Es confeccionaran plànols del tipus “Vostè és aquí” i es col·locaran en diferents llocs 

visibles del Centre. També, juntament amb aquests plans es posaran les consignes 

per al personal.  

 

A les visites i als treballadors externs se’ls subministraran les consignes per a visites. 

 

A prop de cada telèfon situar-se el llistat de números de telèfon d’emergència. Es 

comprovarà periòdicament la vigència dels números de telèfon que apareixen al 

llistat. Les consignes i números de telèfon es detallen a l’Annex 1. 

 

4.7. Manteniment de les instal·lacions de protecció  contra incendis  

 

S’ha d’efectuar un manteniment adequat de les instal·lacions de protecció contra 

incendis, realitzant comprovacions periòdiques segons s’explica a les taules I i II del 

Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis aprovat pel Reial Decret 

1942/1993 que s’inclou a l’Annex 2. 

Per altra banda, s’ha de comprovar periòdicament que les sortides es troben 

practicables i lliures d’obstacles.  
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ANNEX 1 

 

Consignes i telèfons d’emergència 
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PLA D’EMERGÈNCIA 
 

Tot el personal 

En cas d’incendi o accident: 

1. Mantingui la calma. 

2. No posi en perill la seva vida. 

3. Avisi a algun altre company. 

4. Si hi ha foc, intenti extingir-lo utilitzant els extintors que es trobin al seu abast.  

5. Si no ho aconsegueix, abandoni la zona, tancant les portes, avisant a la resta 

de persones per abandonar el lloc.  

 

Evacuació: 

1. Mantingui la calma. 

2. Tanqui portes i finestres. 

3. Surti de l’edifici. 

4. Triï la via d’evacuació més curta i segura. 

5. No entri a la zona de perill afectada pel sinistre. 

6. No retrocedeixi ni s’entretingui en buscar efectes personals. 

7. Faci’s veure o informi ràpidament si li és impossible abandonar el lloc de treball. 

8. Prengui les màximes precaucions si s’ha de travessar una zona envaïda pel 

fum. 

9. Vagi al lloc de reunió seguint les instruccions del personal. 
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PLA D’EMERGÈNCIA 
 

Visites 

En cas d’incendi o accident: 

1. Mantingui la calma. 

2. No posi en perill la seva vida. 

3. Avisi a algun empleat del Centre i informar sobre el que ocorre. 

  

Evacuació: 

1. Mantingui la calma. 

2. Surti de l’edifici seguint la senyalització d’evacuació o les indicacions del 

personal. 

3. No torni enrere ni s’entretingui en buscar efectes personals. 

4. Tanqui portes i finestres. 

5. No entri a la zona de perill afectada pel sinistre. 

6. Facis veure o informi ràpidament si li és impossible abandonar el lloc. 

7. Prengui les màximes precaucions si s’ha de travessar una zona envaïda pel 

fum. 

8. Dirigeixis al Punt de Reunió , anant a la vorera davant de l’edifici 1.  

9. Un cap allà, segueixi les instruccions del personal del Centre. 
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PLA D’EMERGÈNCIA 

� TELÈFONS D’EMERGÈNCIA  
Emergències  112 

Bombers  085 

Ambulàncies 061 

Policia Local 092 

Policia Nacional 091 

Mossos d'Esquadra 112 

Guàrdia Civil 062 

Centre de Control UdL 
973 70 85 10 
973 70 70 89 

Asepeyo (Mútua DARP) 900 15 10 00 

Activa Mútua (Mútua UdL) 900 38 22 38 
 MC MUTUAL (Mútua IRTA) 900 50 60 70 

Hospital Arnau de Vilanova 973 70 52 00 

Protecció Civil 973 72 54 00 

Taxis 973 20 30 50 
 

COMPROVAR PERIÒDICAMENT LA VIGÈNCIA D’AQUESTS NÚMER OS DE TELÈFON 

Quan s'avisi als serveis públics d'ajuda, es facilitaran les dades següents: 

Nom del Centre: Edificis IRTA Campus ETSEA  
Població:  Lleida (25198) 
Carrer: Alcalde Rovira Roure, 191 
Telèfon:  973 70 26 26 
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ANNEX 2 

 

Apèndix 2 del Reial Decret 1942/1993, de 5 de novem bre, pel que s’aprova el 

reglament d’instal·lacions de protecció contra ince ndis. 

 

Ordre de 21 de novembre de 1989, sobre comunicació d’accidents en 

instal·lacions industrials. 
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APENDICE 2  

Nota:  Incluye les modificaciones de la Orden de 16 de abril de 1998 

MANTENIMIENTO MINIMO DE LES INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS  

1. Los medios materiales de protección contra incendios se someterán al programa mínimo de 

mantenimiento que se establece en les tablas I i II.  

2. Les operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla I serán efectuadas por personal de un 

instalador o un mantenedor autorizado, o por el personal del usuario o titular de la instalación.  

3. Les operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla II serán efectuadas por personal del 

fabricante, instalador o mantenedor autorizado para los tipos de aparatos, equipos o sistemas de que 

se trate, o bien por personal del usuario, si ha adquirido la condición de mantenedor por disponer de 

medios técnicos adecuados, a juicio de los servicios competentes en materia de industria de la 

Comunidad Autónoma.  

4. En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán 

constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como 

mínimo: les operaciones efectuadas, el resultado de les verificaciones i pruebas i la sustitución de 

elementos defectuosos que se hayan realizado. Les anotaciones deberán llevarse al día i estarán a 

disposición de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma correspondiente.  

 

 

 

TABLA I  

Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios  

Operaciones a realizar por el personal del titular de la instalación del equipo o sistema  

 

Equipo o sistema Cada tres meses  Cada seis meses 

Sistemas automáticos de detección i 
alarma de incendios. 

Comprobación de funcionamiento de les 
instalaciones (con cada fuente de 
suministro).  
Sustitución de pilotos, fusibles, etc., 
defectuosos.  
Mantenimiento de acumuladores (limpieza 
de bornas, reposición de agua destilada, 
etc.). 

 

Sistema manual de alarma de incendios. Comprobación de funcionamiento de la 
instalación (con cada fuente de suministro).  
Mantenimiento de acumuladores (limpieza 
de bornas, reposición de agua destilada, 
etc.). 
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Equipo o sistema Cada tres meses  Cada seis meses 

Extintores de incendio. Comprobación de la accesibilidad, 
señalización, buen estado aparente de 
conservación. 
Inspección ocular de seguros, precintos, 
inscripciones, etc. 
Comprobación del peso i presión en su 
caso. 
Inspección ocular del estado externo de les 
partes mecánicas (boquilla, válvula, 
manguera, etc.). 
 

 

Sistemas de abastecimiento de agua contra 
incendios 

Verificación por inspección de todos los 
elementos, depósitos, válvulas, mandos, 
alarmas motobombas, accesorios, señales, 
etc. 
Comprobación de funcionamiento 
automático i manual de la instalación de 
acuerdo con les instrucciones del fabricante 
o instalador. 
Mantenimiento de acumuladores, limpieza 
de bornas (reposición de agua destilada, 
etc.). 
Verificación de niveles (combustible, agua, 
aceite, etcétera). 
Verificación de accesibilidad a elementos, 
limpieza general, ventilación de salas de 
bombas, etc. 
 

Accionamiento i engrase de válvulas. 
Verificación i ajuste de prensaestopas. 
Verificación de velocidad de motores con 
diferentes cargas. 
Comprobación de alimentación eléctrica, 
líneas i protecciones. 
 

Bocas de incendio equipadas (BIE). Comprobación de la buena accesibilidad i 
señalización de los equipos.  
Comprobación por inspección de todos los 
componentes, procediendo a desenrollar la 
manguera en toda su extensión i 
accionamiento de la boquilla caso de ser de 
varias posiciones.  
Comprobación, por lectura del manómetro, 
de la presión de servicio.  
Limpieza del conjunto i engrase de cierres i 
bisagras en puertas del armario. 

 

Hidrantes.  
 

Comprobar la accesibilidad a su entorno i la 
señalización en los hidrantes enterrados.  
Inspección visual comprobando la 
estanquidad del conjunto.  
Quitar les tapas de les salidas, engrasar les 
roscas i comprobar el estado de les juntas 
de los racores. 

Engrasar la tuerca de accionamiento o 
rellenar la cámara de aceite del mismo.  
Abrir i cerrar el hidrante, comprobando el 
funcionamiento correcto de la válvula 
principal i del sistema de drenaje.  
 

Columnas secas.  Comprobación de la accesibilidad de la 
entrada de la calle i tomas de piso.  
Comprobación de la señalización.  
Comprobación de les tapas i correcto 
funcionamiento de sus cierres (engrase si 
es necesario).  
Comprobar que les llaves de les 
conexiones siamesas estan cerradas.  
Comprobar que les llaves de 
seccionamiento estan abiertas.  
Comprobar que todas les tapas de racores 
estan bien colocadas i ajustadas. 
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Equipo o sistema Cada tres meses  Cada seis meses 

Sistemas fijos de extinción:  

- Rociadores de agua.  
- Agua pulverizada.  
- Polvo.  
- Espuma.  
- Agentes extintores gaseosos. 

Comprobación de que les boquillas del 
agente extintor o rociadores estan en buen 
estado i libres de obstáculos para su 
funcionamiento correcto.  
Comprobación del buen estado de los 
componentes del sistema, especialmente 
de la válvula de prueba en los sistemas de 
rociadores, o los mandos manuales de la 
instalación de los sistemas de polvo, o 
agentes extintores gaseosos.  
Comprobación del estado de carga de la 
instalación de los sistemas de polvo, 
anhídrido carbónico, o hidrocarburos 
halogenados i de les botellas de gas 
impulsor cuando existan.  
Comprobación de los circuitos de 
señalización, pilotos, etc., en los sistemas 
con indicaciones de control.  
Limpieza general de todos los 
componentes. 

 

 
TABLA II 

Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios  

Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema  

 
 

Equipo o sistema CADA AÑO CADA CINCO AÑOS  

Sistemas automáticos de detección i 
alarma de incendios. 

Verificación integral de la instalación.  
Limpieza del equipo de centrales i 
accesorios.  
Verificación de uniones roscadas o 
soldadas.  
Limpieza i reglaje de relés.  
Regulación de tensiones e intensidades.  
Verificación de los equipos de transmisión 
de alarma.  
Prueba final de la instalación con cada 
fuente de suministro eléctrico. 

 

Sistema manual de alarma de incendios. Verificación integral de la instalación.  
Limpieza de sus componentes.  
Verificación de uniones roscadas o 
soldadas.  
Prueba final de la instalación con cada 
fuente de suministro eléctrico. 
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Equipo o sistema CADA AÑO CADA CINCO AÑOS  

Extintores de incendio. Comprobación del peso i presión en su 
caso. 
En el caso de extintores de polvo con 
botellín de gas de impulsión se comprobará 
el buen estado del agente extintor i el peso 
i aspecto externo del botellín. 
Inspección ocular del estado de la 
manguera, boquilla o lanza, válvulas i 
partes mecánicas. 
Nota: En esta revisión anual no será 
necesaria la apertura de los extintores 
portátiles de polvo con presión permanente, 
salvo que en les comprobaciones que se 
citan se hayan observado anomalías que lo 
justifique. 
En el caso de apertura del extintor, la 
empresa mantenedora situará en el exterior 
del mismo un sistema indicativo que 
acredite que se ha realizado la revisión 
interior del aparato. Como ejemplo de 
sistema indicativo de que se ha realizado la 
apertura i revisión interior del extintor, se 
puede utilizar una etiqueta indeleble, en 
forma de anillo, que se coloca en el cuello 
de la botella antes del cierre del extintor i 
que no pueda ser retirada sin que se 
produzca la destrucción o deterioro de la 
misma. 
 

A partir de la fecha de timbrado del extintor 
(i por tres veces) se procederá al 
retimbrado del mismo de acuerdo con la 
ITC-MIE-AP5 del Reglamento de aparatos 
a presión sobre extintores de incendios. 
Rechazo: 
Se rechazarán aquellos extintores que, a 
juicio de la empresa mantenedora 
presenten defectos que pongan en duda el 
correcto funcionamiento i la seguridad del 
extintor o bien aquellos para los que no 
existan piezas originales que garanticen el 
mantenimiento de les condiciones de 
fabricación 
 

Sistema de abastecimiento de agua contra 
incendios 

Gama de mantenimiento anual de motores i 
bombas de acuerdo con les instrucciones 
del fabricante. 
Limpieza de filtros i elementos de retención 
de suciedad en alimentación de agua. 
Prueba del estado de carga de baterías i 
electrolito de acuerdo con les instrucciones 
del fabricante. 
Prueba, en les condiciones de su 
recepción, con realización de curvas del 
abastecimiento con cada fuente de agua i 
de energía. 
 

 

Bocas de incendio equipadas (BIE). Desmontaje de la manguera i ensayo de 
ésta en lugar adecuado.  
Comprobación del correcto funcionamiento 
de la boquilla en sus distintas posiciones i 
del sistema de cierre.  
Comprobación de la estanquidad de los 
racores i manguera i estado de les juntas.  
Comprobación de la indicación del 
manómetro con otro de referencia (patrón) 
acoplado en el racor de conexión de la 
manguera. 

La manguera debe ser sometida a una 
presión de prueba de 15 kg/cm2.  
 

Sistemas fijos de extinción:  
- Rociadores de agua.  
- Agua pulverizada.  
- Polvo.  
- Espuma.  
- Anhídrido carbónico. 

Comprobación integral, de acuerdo con les 
instrucciones del fabricante o instalador, 
incluyendo en todo caso:  
Verificación de los componentes del 
sistema, especialmente los dispositivos de 
disparo i alarma.  
Comprobación de la carga de agente 
extintor i del indicador de la misma (medida 
alternativa del peso o presión).  
Comprobación del estado del agente 
extintor.  
Prueba de la instalación en les condiciones 
de su recepción. 
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.        Núm. 1239 - 8.1.1990 
 
 
DEPARTAMENT D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME 
 
ORDRE  
De 21 de novembre de 1989, sobre comunicació d’acci dents en instal·lacions 
industrials. 
 
 
En les instal·lacions industrials, malgrat les mesu res cada cop més estrictes que 
es prenen en les diferents parcel·les de la seguret at, es produeixen accidents que 
poden ser atribuïbles a causes diverses com les def iciències o errors en el seu 
funcionament, manteniment o ús, que afecten les per sones, l’activitat exercida en 
el lloc, la pròpia instal·lació, aparell o producte , i fins i tot l’entorn 
exterior. 
 
 
La Llei 13/1987, de 9 de juliol, de seguretat de le s instal·lacions industrials, 
preveu la intervenció de l’Administració de la Gene ralitat de Catalunya pel que fa 
a la seguretat de les instal·lacions competència de l Departament d’Indústria i 
Energia; és evident que un bon coneixement dels age nts i les causes que han 
provocat els accidents ens permetrà obtenir la info rmació necessària per esbrinar 
possibles buits en les reglamentacions de seguretat  o als punts en què cal incidir 
amb una major cura. 
 
 
Per altra part, també és necessari el coneixement d e les circumstàncies de cada 
accident concret i les seves conseqüències, per pod er apreciar la repercussió 
social i econòmica que se’n deriva, i també la poss ible existència de faltes 
administratives, per exigir les responsabilitats qu e corresponguin. 
 
 
Malgrat la importància que té el coneixement de les  causes i conseqüències de 
l’accident, ens trobem que la legislació actual úni cament exigeix en algunes 
reglamentacions que es posi en coneixement dels ser veis competents del Departament 
el fet que s’hagi produït l’accident, la qual cosa no limita, al nostre entendré, 
les actuacions sinó que, al contrari, aquestes s’ha n d’estendre a tots els 
accidents dels quals es tingui esment. 
 
 
Per tot això,  
 
Ordeno:  
 
Article 1  
Àmbit d’aplicació  
Aquesta Ordre és aplicable a les instal·lacions ind ustrials que siguin competència 
del Departament d’Indústria i Energia mentre els si gui aplicable la Llei 13/1987, 
sobre seguretat d’instal·lacions industrials, tant si pertanyen a establiments 
industrials com a locals de concurrència pública, o  habitatges. 
 
Als efectes d’aquesta disposició:  
a) S’entén per ‘accident qualsevol succés capaç de produir danys a les persones, al 
medi ambient o als béns de l’entorn, provocat per d eficiències en la realització, 
el funcionament, el manteniment o l’ús d’una instal ·lació industrial, o que sigui 
el resultat d’un desenvolupament incontrolat en una  instal·lació industrial. 
 
b) S’entén per ‘instal·lació industrial l’agrupació  d’elements físics que tenen per 
objecte:  
Generar, transportar, transformar, distribuir o uti litzar l’energia. 
 
Produir, transportar, manipular o emmagatzemar prod uctes. 
c) S’entén per ‘producte tota mena de béns mobles, excepte els productes vegetals 
del sòl i els productes de la cria, caça i pesca qu e no han experimentat una 
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primera transformació artificial o manipulació, fin s i tot si estan incorporats en 
un altre be moble o en un d’immoble. 
 
d) Resten excloses de l’esmentat àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre, pel fet de 
regular-se mitjançant unes normes específiques, les  instal·lacions i activitats 
següents:  
Instal·lacions nuclears i radioactives. 
 
Instal·lacions militars. 
 
La fabricació i l’emmagatzematge d’explosius, pòlvo res i municions. 
 
Les activitats d’extracció minera. 
 
Les activitats industrials subjectes a la reglament ació sobre prevenció d’accidents 
majors. 
 
 
Article 2  
Tipus d’accidents a comunicar  
2.1 Els titulars d’instal·lacions afectades per aqu esta Ordre estan obligats a 
comunicar al Departament d’Indústria i Energia els accidents ocorreguts en 
qualsevol punt de la seva instal·lació, provocats p er alguns dels agents següents:  
Foc. 
 
Electricitat. 
 
Combustibles gasosos, líquids i sòlids. 
 
Productes químics i petroquímics. 
 
Fluids a pressió. 
 
Partícules en suspensió. 
 
Maquinària d’elevació i de manutenció. 
 
2.2 Es comunicaran els accidents dels quals resulti n:  
Morts. 
 
Ferits greus. 
 
Danys importants i aparatosos a la mateixa instal·l ació o al seu entorn. 
 
Paralització de la instal·lació industrial per inut ilització o error greu dels 
elements de seguretat imposats pels corresponents r eglaments de seguretat. 
 
2.3 Així mateix, es comunicaran aquelles situacions  que, sense formar part dels 
apartats anteriors, incrementin tant el risc que ob liguin a prendre mesures 
especials de salvaguarda. 
 
 
Article 3  
Forma de declaració  
Sens perjudici dels avisos i comunicacions que prev euen els reglaments de seguretat 
industrial específics i el pla d’autoprotecció, si existeix, cal que el titular 
d’una instal·lació en què es produeixi un accident notifiqui als serveis competents 
del Departament d’Indústria i Energia, tan aviat co m sigui possible, per telèfon, 
telefax o telegrama, les dades relatives a l’accide nt que figuren a l’annex 1. 
 
Dins el termini de les 72 hores següents a l’accide nt, el titular de la 
instal·lació haurà de trametre als serveis esmentat s un informe complementari 
descriptiu dels danys personals i materials ocasion ats, de les causes 
desencadenants de l’esdeveniment que s’estimin com a més probables, de les 
conseqüències que es preveu que s’ocasionaran en el  funcionament de l’activitat o 
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de la instal·lació afectada, i de les mesures adopt ades per pal·liar els efectes 
produïts i evitar-ne la repetició. A aquest efecte,  s’utilitzarà el model que 
figura a l’annex 2 d’aquesta Ordre. El titular podr à deixar de fer aquest informe 
complementari si l’encarrega de manera expressa a l ’instal·lador, el mantenidor o 
el subministrador de la instal·lació sinistrada. 
 
 
Article 4  
Els instal·ladors i mantenidors d’instal·lacions in dustrials autoritzats o els 
subministradors de productes d’una instal·lació, ta n aviat com tinguin coneixement, 
per raó de la seva actuació professional o per avís  del titular, de qualsevol dels 
accidents regulats per aquesta Ordre, estan obligat s a posar el succés en 
coneixement de l’Administració mitjançant l’entitat  d’inspecció i control, 
concessionària de la Generalitat de Catalunya (EIC) , amb qui tinguin concertat el 
seu control o directament al Departament, si no est à establert aquest control. El 
contingut de la informació serà el de l’annex 2. 
 
El personal facultatiu dels serveis territorials es mentats, que podrà ser assistit 
per personal de les EIC, estudiarà els informes reb uts, els completarà i 
realitzarà, si escau, les inspeccions i comprovacio ns pertinents, completarà 
l’anàlisi sobre les causes que han desencadenat els  esdeveniments i sobre les 
possibles responsabilitats administratives, informa rà sobre la correcta aplicació 
del pla d’autoprotecció, si existeix, sobre l’eficà cia de les mesures adoptades, i 
formularà les recomanacions i propostes administrat ives oportunes. Aquests informes 
es trametran a la Direcció General de Seguretat Ind ustrial que els recopilarà, 
perquè serveixin de base d’estudis i propostes per a la millora de la seguretat en 
les instal·lacions industrials. 
 
Les EIC, quan s’assabentin d’un accident per raó de  la seva actuació reglamentària, 
comunicaran el fet als serveis competents del Depar tament d’Indústria i Energia i 
en sol·licitaran les instruccions pertinents per ta l d’emetre l’informe 
corresponent o coadjuvar-ne en l’emissió. 
 
 
Article 5  
Sancions  
L’incompliment del que disposa aquesta Ordre serà s ancionable en els termes que 
preveu la Llei 13/1987, de 9 de juliol, de segureta t de les instal·lacions 
industrials (DOGC de 27.7.1987) i els reglaments es pecífics de la instal·lació. 
 
 
Disposició final  
Es faculta la Direcció General de Seguretat Industr ial perquè dicti les 
instruccions necessàries per a l’aplicació d’aquest a Ordre. 
 
 
Barcelona, 21 de novembre de 1989  
 
Macià Alavedra i Moner  
Conseller d’Indústria i Energia  
 
Annex 1  
 
Comunicat d’accident: dades de la instal·lació sini strada 
- 1 Nom del titular. 
 
 
- 2 Adreça de la instal·lació. 
 
 
- 3 Local afectat (industrial, de concurrència públ ica, habitatge). 
 
 
- 4 Referència de la instal·lació afectada. 
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- 5 Tipus d’accident (explosió, incendi, emissió de  substàncies tòxiques, emissió 
de substàncies contaminants, mecànic, elèctric, alt res). 
 
 
- 6 Primera valoració de danys (morts, ferits lleus  o greus, dimensió de l’àrea 
afectada). 
 
 
Annex 2  
 
Comunicat d’accident  
 
Servei Territorial d’Indústria a (província)  
 
Núm. d’ordre. 
 
Data del comunicat. 
 
 
- 1 Dades de la instal·lació sinistrada  
1.1 Nom del titular. 
 
1.2 Adreça de la instal·lació. 
 
1.3 Local afectat (industrial, comercial, de concur rència pública, habitatge). 
 
1.4 Referència registral de la instal·lació afectad a (només en cas que l’accident 
es produeixi en establiments inscrits al Registre i ndustrial):  
Número del Registre industrial. 
 
CNAE principal. 
 
Nombre d’empleats. 
 
Potència, en kW. 
 
Referència dels aparells i les instal·lacions afect ades sotmeses a un reglament de 
seguretat específic: elevació (RAE), pressió (RAP).  
 
1.5 Data de muntatge de la instal·lació accidentada . 
 
1.6 Nom i telèfon del cap de Seguretat. 
 
1.7 Nom i número d’inscripció de l'empresa conserva dora. 
1.8 Anomalies o observacions pendents de corregir o  atendre (cal indicar les causes 
de l’incompliment) segons la darrera inspecció de s eguretat. 
 
 
- 2 Informació sobre l’accident  
2.1 Lloc en què s’ha produït l’accident:  
Adreça (carrer, número i localitat). 
 
Emplaçament dins l’establiment. 
 
2.2 Hora i data d’inici de l’accident. 
 
2.3 Tipus d’accident:  
Explosió. 
 
Incendi. 
 
Emissió de substàncies perilloses (tòxiques, contam inants). 
 
Mecànic. 
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Elèctric. 
 
Altres. 
 
2.4 Substancies emeses (indiqueu-ne el tipus). 
 
2.5 Necessitat d’ajuda exterior i durada dels efect es de l’accident:  
Hores d’espera per a l’arribada de les ajudes exter iors i tipus d’aquestes. 
 
Hores per la retirada de les ajudes exteriors. 
 
Hores que ha tardat en acabar-se el perill derivat de l’accident, a l’interior i a 
l’exterior de l’establiment. 
Temps estimat per reprendre l’activitat normal. 
 
2.6 Descripció:  
Descripció de les circumstàncies de l’accident. 
 
Instal·lacions i aparells en què s’ha originat l’ac cident. Instal·lacions i 
aparells que han agreujat els efectes de l’accident . 
 
2.7 Causes més probables de l’accident. 
 
2.8 Tipus i importància dels danys a l’interior de l’establiment:  
Superfície de la zona afectada per l’accident, en m ² (cal indicar-la separadament 
pel que fa a les víctimes i als danys). 
 
Danys a persones durant les primeres 24 hores: nomb re de morts, ferits greus 
(hospitalitzats durant més de 24 hores), altres les ionats. 
 
Persones exposades (evacuades). 
 
Danys materials (ordre de magnitud): valoració esti mada pel titular i valoració 
estimada per la companyia asseguradora. 
 
Nombre de persones que es preveu que seran afectade s durant més de vuit hores per 
la paralització de l’activitat industrial. 
 
2.9 Tipus i importància dels danys a l’exterior de l’establiment:  
Superfície de la zona afectada per l’accident, en m ² (cal indicar-la separadament 
pel que fa a les víctimes i als danys). 
 
Danys a persones durant les primeres 24 hores: nomb re de morts, ferits greus 
(hospitalitzats durant més de 24 hores), intoxicats , altres lesionats). 
 
Persones exposades (evacuades). 
 
Habitatges afectats greument (inhabitables durant m és de 24 hores). 
 
 
- 3 Prevenció d’accidents  
3.1 Reglaments específics de seguretat industrial a plicables (articles i paràgrafs 
infringits que poden haver estat causa de l’acciden t):  
A la instal·lació d’origen de l’accident. 
 
A les instal·lacions afectades que han agreujat els  efectes de l’accident. 
 
3.2 Pla d’autoprotecció (cal indicar si n’hi ha i, en aquest cas, les normes del 
pla que no s’han complert). 
 
3.3 Pla d’emergència exterior (cal indicar si n’hi ha i, en aquest cas, les normes 
del pla que no s’han complert). 
3.4 Mesures adoptades després de l’accident: a curt , mitjà i llarg termini (cal 
indicar-ne la durada). 
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3.5 Mesures que caldria adoptar per evitar la repet ició d’accidents d’aquest tipus 
(a l’establiment i amb caràcter general). 
 
 
- 4 Observacions  
Data, nom, signatura i representació de qui emet la  comunicació. 
 
 
Nota: quan no es pugui consignar alguns dels aspect es detallats o es desconegui amb 
exactitud alguna de les dades a consignar, d’acord amb aquest model de comunicat, 
caldrà fer constar a l’apartat d’observacions el mo tiu pel qual no es consigna, o 
bé el grau d’aproximació de la dada. 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 3 

 

Membres dels Equips d’intervenció 
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ORGANITZACIÓ EQUIPS D’INTERVENCIÓ 

EDIFICIS IRTA CAMPUS ETSEA 

 

CAP D’EMERGÈNCIES 

Emma Marco 

Pere Arroyo 

 
 

CAP D’INTERVENCIÓ 

Miquel Artigues Titular Edifici  1 

Joan Safont Suplent Edifici  1 

Jaume Almacellas Titular Edifici  2 

Miquel Molins Elizalde Suplent Edifici  2 

 
 

EQUIP DE LLUITA CONTRA INCENDIS 

Joan Safont Edifici 1  

Ezequiel Arqué Edifici 1  

Maria Bagà Edifici 1  

David Almuzara Edifici 2  

Miquel Àngel Solé Edifici 2  

Andreu Taberner Edifici 2  

Josep Ramon Cosialls Edifici 2  
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EQUIP DE PRIMERS AUXILIS 

J.Antoni Betbesé Edifici 1  

Andrea López Edifici 1  

Montserrat Hidalgo Edifici 2  

Dolors Monné Edifici 2 

Maria Rosa Farré Edifici 2 

Maite Minguella Navés Edifici 2 

Miquel Molins Elizalde Edifici 2 

 
 

EQUIP D'ALARMA I EVACUACIÓ 

Jose Miguel Soriano Edifici 1  

Miquel Artiques Edifici 1  

Andrea López Edifici 1  

Maria Bagà Edifici 2 Planta Baixa 

Josep Anton Betbesé Edifici 2 Planta Baixa 

Andreu Taberner Edifici 2 Planta Primera 

Miquel Àngel Soler Edifici 2 Planta Primera 

David Almuzara Edifici 2 Planta Segona 

Miquel Molins Elizalde Edifici 2 Planta Segona 

 

El centre de control  està ubicat a la consergeria de l’edifici A-B. 

 


