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DOCUMENT 1

Identificació de la instal·lació. Inventari,
análisi i avaluació del risc

Introducció i abast
Es realitza el pla d’autoprotecció del Club Aeronàutic Catalunya.
L'article 20 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals estableix que "l'empresari,
tenint en compte la mesura i l'activitat de l'empresa, així com la presència de persones alienes a la
mateixa, haurà d'analitzar les possibles situacions de emergència i adoptar les mesures necessàries en
matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors ...".
Segons el Decret 82/2010, de 29 juny, "pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats
a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures" (d'ara endavant Decret
82/2010), les activitats que estan incloses en l'annex I se'ls aplica les disposicions
d'aquest decret.
L’establiment està afectat pel Decret 82/2010 i, dins del catàleg d’activitats està
classificat com altre infraestructura aeroportuària, permanent i que disposa
d’instal·lació fixa destinada al dipòsit i/o manteniment d’aeronaus, per tant està
inclòs dins de l’annex I.C.1.i.
Aquest Pla d'autoprotecció només és vàlid per a aquesta empresa i les instal·lacions
descrites en aquest document sempre que les activitats s'adeqüin a les condicions
actuals. No entrant en altres disposicions legals específiques sectorials que impliquin un
canvi substancial de l'activitat obligant a realitzar una revisió del pla d'autoprotecció.
En aquest Pla d'Autoprotecció es donaran a conèixer les condicions estructurals dels
edificis i les instal·lacions, l'anàlisi dels riscos que presenten la perillositat dels diferents
sectors d'incendi i els mitjans de protecció disponibles a cada sector d'incendi així com
els recorreguts de evacuació i sortides d'emergència que han d'utilitzar les persones que
es trobin a l'interior de cada sector en el moment d'alguna possible evacuació de l'edifici
i instal·lacions.
Aquest pla inclou el pla d'actuació davant emergències i comprèn també l'organització
dels mitjans humans i materials disponibles per a la prevenció i protecció del risc
d'incendi o de qualsevol altre risc equivalent per garantir l'evacuació i la intervenció
immediata, així com els requeriments que s’estableixen en el Decret 82/2010.
Objectius d’aquest Pla d'autoprotecció:
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− Conèixer l'empresa i les seves instal·lacions i els riscos associats.
− Disposar de personal organitzat, format i ensinistrat per tal de garantir la
rapidesa i l'eficàcia en les accions a prendre per al control de les emergències.
− Mantenir informats a tots els socis i visites externes del club aeronàutic de com
actuar davant una emergència.
− En condicions normals de funcionament de l'activitat, quines mesures s'han
d'adoptar per mantenir un sistema eficaç preventiu
És important destacar que totes les valoracions realitzades pels nostres tècnics, ho han
estat en unes circumstàncies i en un moment determinat i per tant s'ha de tenir en
compte que tots els canvis que afectin la prevenció / protecció d'incendis, vies
d'evacuació i aparició de nous riscos o perills que puguin desencadenar una emergència,
podrien fer variar els resultats actualment obtinguts.
Abast del pla
ABAST DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ
Activitat

Camp de vol on s’enlairen i aterren ultralleugers

Abast

Instal·lació que inclou pista, hangars, aula per aprenents, serveis
higiènics necessaris i local social.

DADES DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ
REALITZACIÓ
/
IMPLANTACIÓ
REVISIÓ

Maig de 2013

APROVACIÓ

Setembre de 2013

setembre 2014 (1 any desprès de l’aprovació)
setembre 2017 (revisió completa, mínim cada 4 anys)

REVISIONS PARCIALS
Data

Canvis que originen la revisió
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Disposicions legals i normes de referència
− Reial Decret 2267/2004, Reglament de seguretat contra incendis en els
establiments industrials (RSCIEI).
− Decret 82/2010 pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a
adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.
− Reial Decret 314/2006, Codi Tècnic de l'Edificació. Document Bàsic de
Seguretat Contra Incendis.
− Reial
Decret
393/2007,
Norma
bàsica
d'autoprotecció.
Reial Decret 1942/1993, RIPCI, Reglament d’Instal·lacions de protecció contra
incendis.
− Decret 241/1994, Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en
els edificis.
− Reial Decret 312/2005, classificació dels productes de construcció i dels
elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència
davant del foc.
− Llei
31/1995,
Llei
de
Prevenció
de
Riscos
Laborals.
Reial Decret 485/1997, Senyalització de Seguretat en els centres i llocs de treball.
− Normes UNE
− Guia per a la redacció de plans d’autoprotecció de centres sanitaris, Direcció
general de Protecció Civil, Departament d’Interior, Generalitat de Catalunya,
Febrer 2011
− Orden de 14 de noviembre de 1988, por la que se establecen los requisitos de
aeronavegabilidad para las aeronaves ultraligeras motorizadas (ulm).
− Real Decreto 2876/1982 de octubre, por el que se regula el Registro y Uso de
Aeronaves de Estructura Ultraligera y se modifica el Registro de Aeronaves
Privado y no Mercantiles.
− Real Decreto 1591/1999 de 15 de octubre, que modifica el Real Decreto
2876/1982, de 15 de octubre, por el que se regula el registro y uso de aeronaves
de estructura ultraligera y se modifica el registro de aeronaves privadas no
mercantiles.(B.O.E. nº 254, de 23 de octubre de 1999).
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1.1 Identificació de la instal·lació
1.1.1

Nom
Nom

Club Aeronàutic Catalunya

1.1.2 Raó Social
Raó social
Nom raó social
CNAE
Direcció
Telèfon:

Club Aeronàutic Catalunya
93.621, clubs i escoles esportives
Carretera d’Hostalric a Arbúcies, km. 5,
polígon 8, parcel·la núm. 42
17451 Sant Feliu de Buixalleu
972 87 49 27

1.1.3 Número d’identificació fiscal
CIF

G-60 522 968

1.1.4 Adreça postal
Dades del centre
Direcció
Telèfon:
Adreça electrònica
web

Carretera d’Hostalric a Arbúcies, km. 5,
polígon 8, parcel·la núm. 42
17451 Sant Feliu de Buixalleu
972 87 49 27
catala@telefonica.net
No disposa
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1.1.5 Dades de contacte en cas d’emergència
Sent dia laborable i dins l'horari d’obertura de l’activitat laboral (amb presència de
personal), en situació d'emergència es posarà en contacte amb les següents persones en
el següent ordre, en cas que no responguin:
Dades de contacte en cas d’emergència (horari laboral)
Nom / càrrec
Dades de contacte
Josep Manel Català Adreça
Carretera d’Hostalric a Arbúcies, km. 5
Fernández
17451 Sant Feliu de Buixalleu
Telèfon
972 87 49 27 / 600596415
Fax
No disposa
Adreça electrònica catala@telefonica.net
Sent dia festiu o el club aeronàutic es troba tancat (que no hi hagi personal), en situació
d'emergència es contactarà amb:
Directament amb el número d'emergència: 112
1.1.6 Identificació del titular de la activitat
El titular de l'activitat del Club Aeronàutic de Catalunya i la gerència actual correspon a:
Titular de l’activitat
Nom

Josep Manel Català Fernández

Càrrec

President

N.I.F.

G-60 522 968

Representant legal

Josep Manel Català Fernández

D.N.I.:

37 721 920 B
Carretera d’Hostalric a Arbúcies, km. 5
17451 Sant Feliu de Buixalleu
972 87 49 27 / 600596415

Adreça professional
Telèfon
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1.1.7 Titular de la direcció del pla d’autoprotecció, actuació i responsables.
Serà responsabilitat del director del Pla d'autoprotecció l'actualització i implantació
del Pla d'autoprotecció, així com proporcionar tant els mitjans humans com materials
per a implantar i mantenir actualitzat el pla.
Serà responsabilitat de la persona designada com a cap d’emergència o director del
pla d’actuació el compliment de les accions a desenvolupar per al control inicial de
l'emergència, garantint l'alarma, l'evacuació i el socors, així com fomentar les actuacions
per mantenir actualitzat el present pla.
Cal destacar que degut a l’organització de l’activitat i la poca presencia de personal, el
director del pla d’autoprotecció i el director del pla d’actuació queden englobat en una
sola figura, el cap d’emergències, passant el mateix amb la persona suplent. A
continuació es fa la relació dels càrrecs descrits:
RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓ DEL PLA
Nom i cognoms Càrrec
Director del pla
Josep Manel
President
d’autoprotecció
Català Fernández
Suplent del director
Magda Cuadras
pla d’autoprotecció
Genabat
Director del pla
Josep Manel
President
d’actuació
Català Fernández
Suplent del director
Magda Cuadras
del pla d’actuació
Genabat

Telèfon
Mòbil
972 87 49 27 600 59 64 15
972 87 49 27
972 87 49 27 600 59 64 15
972 87 49 27

De conformitat amb allò que estableix la legislació vigent, el personal laboral i el
personal subcontractat estarà obligat a participar en els plans d'autoprotecció o
d'emergència. També és important, per a l’èxit del pla, la participació dels socis.
L’organigrama de les persones designades per dirigir el present pla d'autoprotecció
queden identificades a l'annex 1. Organigrama d'emergències.
Redactor del pla
Per a elaborar el present pla d’autoprotecció s’ha comptat amb els tècnics competents:
Redactors del pla
Fran Sobrevela i Meritxell Pineda
Telèfon
(93) 790 78 73
A/e
ppi@peradejordi.com
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1.2 Emplaçament: descripció i plànols, coordenades UTM de
l’establiment
Les instal·lacions del Club Aeronàutic Catalunya es troben situades a la Carretera
d’Hostalric a Arbúcies, km. 5, de Sant Feliu de Buixalleu, on està situada l’activitat
Coordenades
Les coordenades UTM de l’entrada principal a les instal·lacions de l’activitat són:
X= 467.746
Y= 4.622.338
Aspectes geogràfics de l’emplaçament
El Club Aeronàutic Catalunya està ubicat en una parcel·la agrícola no urbanitzable amb
una superfície aproximada d’uns 46.600 m2 al costat de la carretera d’Hostalric,
allunyada de qualsevol nucli urbà.
Això fa que a nivell geogràfic la localització del club no suposi en sí un agreujant als
riscos que es puguin donar en l’activitat o bé en l’actuació dels ocupants i dels mitjans
externs en cas d’emergència.

Imatge: fotografia de situació del club segons el visor del Mapa de Protecció
Civil de Catalunya
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Entorn construït
De l’anàlisi de l’entorn al club, es conclou que no hi ha activitats que poden ser
perilloses i afectar l’activitat doncs està emplaçat en un context agrícola i silvícola,
dominat per camps i masies o edificacions aïllades. El club està situat al costat de la
carretera d’Hostalric a Arbúcies, envoltat per camps i bosc.
Al costat hi ha un circuit de karts que en aquests moment, no disposa de llicencia per
operar.
La casa més propera es troba a uns 900 metres de l’entrada del club.
La relació d’activitats externes és la següent:
Activitats externes
Activitat

Suposa un risc

Distància

Grau de perillositat

Circuit de cotxes Autòdrom
(actualment sense llicencia)

No

< 100 m

Cap

Can Rieró

No

800 m

Cap

Habitatge aïllat sobre Can No
Rieró

900 m

Cap

PLA D’AUTOPROTECCIÓ
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Figura. Ortofoto del Club aeronàutic on es destaquen les activitats i edificis que es
troven en el radi de 1 km des de l’activitat. (ortofoto del ICC)
Composició del club
El club es composa de tres parts diferenciades:
-

entrada amb pàrquing per a cotxes
estructura fixa: dos hangars i local social
pista d’enlairament i aterratge.

Espai exterior
Les característiques de l’espai immediatament exterior al club està composat per camps
i terreny forestal, la carretera i les instal·lacions del karting (actualment sense llicencia
per operar). Pel costat passa la riera d’Arbúcies.
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Al voltant de tota la instal·lació hi ha col·locades dos tipus de tanques: una tanca baixa
amb pastor elèctric per la part que dona a la riera i una tanca metàl·lica de 1,5 metres
d’alçada per la banda d’accés a les instal·lacions.

Tanca pastor elèctric

Tanca metàl·lica
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Accessos
Es considera un sol conjunt els accessos al recinte. Per tant es presenta una sola
descripció.
Accessos al recinte i a l’edificació
Tipus
Accés 1: entrada al
recinte (SA1).

Accés per als
socis.

Accés 2: entrada al
local social (SA2).

Accés per als
socis

Accés 3: entrada a
pistes des del local
social(SA3).
Accés 4: entrada a
vestuaris(SA4).
Accés 5: entrada a
espai serveis(SA5).
Accés 6: entrada a
sala de formació.
(SA6).
Accés H1: entrada a
l’hangar 1(SA7).
Accés H2: entrada a
l’hangar 2(SA8).
Accés H3: entrada a
l’hangar 2(SA9).

Accés per als
socis
Accés per als
socis
Accés per als
gestors del
club
Accés a la
sala de
formació.
Accés per als
socis
Accés per als
socis
Accés per als
socis

Ubicació
Part inferior
dreta del
recinte.
Entrada sud
oest del local
social
Entrada nord
est del local
social
Entrada situada
al costa accés 3,
Part sud oest
edifici, al costat
accés 2
Part nord est
edifici al costat
de l’accés H1
Part nord est
edifici
Part nord est de
l’edifici
Part nord oest
de l’edifici

Accessos
per
vehicles?

Amplada
de pas

Si

10 m

No

1m

No

1 m cada
fulla

No

0,80 m

No

1 m cada
fulla

No

0,85 m

Si
Si
Si

11,20 m,
cada porto
11,20 m
cada porto
11,20 m
cada porto

Plànols
Els plànols següents es troben a l’annex III:
- Situació, accessos i coordenades UTM de l’activitat. (plànol 1)
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1.3 Accessibilitat per ajuda externa: descripció i plànols
Els parcs del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i de Salvaments de la Generalitat
de Catalunya (Bombers) més propers a les instal·lacions són els següents:
Parc de bombers
Parc de Bombers de Sant Feliu de
Buixalleu/Hostalric
Parc
de
Bombers
Voluntaris
d'Arbúcies/Joanet
Parc de Bombers de Maçanet de la Selva
Parc de Sant Celoni

Distància
1-2 km

Temps d’arribada
5/10 min

12 km

15/20 min

21 km
13,6 km

25/30 min
10/15 min

El temps d’arribada es calcula respecte al temps en arribar al lloc, des de la recepció de
la trucada d'emergència, segons el moment i el dia.
Àrees destinades a l’apropament i estacionament de vehicles d’emergència
Per l'accessibilitat dels vehicles dels serveis públics d'emergència, l’accés principal és
l’accés del club, perpendicular a la carretera GI-553 d’Hostalric a Arbúcies, al kilòmetre
5. L’amplada aproximada de la via és de 10 metres per als vehicles i si fos necessari es
pot ocupar temporalment la pista d’enlairament i aterratge.
−

Accés d’entrada i sortida:
La vorera és molt ample, 10 metres d’amplada, amb poc mobiliari urbà que
permet un bon accés dels serveis d’emergència a les façanes de les instal·lacions
del club.

Punt de rebuda
El punt de rebuda amb els equips d’ajuda externs és el següent.
Punt de rebuda
Entrada al club A 100 m del accés 1, al desviament de la carretera GI553
Heliport
No disposa d’heliport però les característiques de la pista d’enlairament i aterratge
permeten el seu ús per part dels helicòpters.
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Des del 18/07/2012 tenen un acord amb la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’incendis i Salvaments del Departament d’interior per l’aterratge i reportatge
reglamentari d’helicòpters, així com descans de la tripulació durant les tasques
d’extinció d’incendis en el cas que estiguin per les immediacions.
Plànols
Els plànols següents es troben a l’annex III:
-

Punt de rebuda, accés al recinte (inclòs en el plànol 1)

1.4 Descripció de la instal·lació
El Club Aeronàutic Catalunya està situat en un solar de 46.631 m2. En aquest solar es
disposen tres parts diferenciades:
-

entrada amb pàrquing per a cotxes
estructura fixa: dos hangars i local social
pista d’enlairament i aterratge.

1.4.1 Característiques constructives
Com a instal·lacions es tenen en compte els hangars i el local social.
Edifici
Hangar 1
Data construcció
Activitat principal Guarda d’ultralleugers
Principals reformes o ampliacions
Data
Descripció
-

1994

Nota: l’edifici no ha patit cap canvi fins al moment.

Edifici
Hangar 2
Data construcció
Activitat principal Guarda d’ultralleugers
Principals reformes o ampliacions
Data
Descripció
-1999
-ampliació de l’hangar 2

1994

Edifici
Vestuaris
Activitat principal Espai amb lavabos
Principals reformes o ampliacions

1994

Data construcció
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Data
1999

Descripció
Ampliació dels vestuaris

Edifici
Sala de formació
Data construcció 1994
Activitat principal Zona d’oficines on es troba l’escola de pilots
Principals reformes o ampliacions
Data
Descripció
Nota: l’edifici no ha patit cap canvi fins al moment.

Edifici
Local social
Data construcció
Activitat principal Espai lúdic de trobada dels socis del club
Principals reformes o ampliacions
Data
Descripció
-

1999

Nota: l’edifici no ha patit cap canvi fins al moment.

Edifici
Espai de serveis
Data construcció
Activitat principal Espai lúdic de trobada dels socis del club
Principals reformes o ampliacions
Data
Descripció
-

1999

Nota: l’edifici no ha patit cap canvi fins al moment.

Tipologia estructural
Descripció general
Els hangars estan formats per estructures metàl·liques amb bigues amb un 10% de
pendent, a doble aigua cap al centre amb un canal únic. Disposa de pòrtics de 11,2
metres d’ample amb una alçada lliure mínima de 3,50 metres. Les cobertes i façanes es
realitzen en xapa metàl·lica senzilla de perfils trapezoïdals i prelacades sobre corretges
metàl·liques anclada a la corresponent estructura.
La part d’oficines i local social estan construïts amb parets de càrrega, forjats
unidireccionals i cobertes iguals que els hangars.
Tancament:
Els tancaments de la part de local social, sala de formació, vestuaris i espai de servei
estan formats per tancaments exteriors de xapes prelacades i tancaments interiors
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d’obra (blocs i totxanes). Les parets dels serveis estan alicatades i les de la sala de
formació enguixades.
Façanes
Consta de dues façanes: una que dona a la pista d’aterratge i enlairament i l’altre que
dona a l’entrada del recinte i pàrquing.
Al ser unes instal·lacions d’una sola planta és completament accessible per als serveis
d’emergència, per les dues façanes.
Cobertes
No disposen de cobertes. No es disposa de terrat accessible, sent la coberta dels
hangars de xapa metàl·lica, descrita anteriorment, i la coberta del local social es una
coberta habitual de formigó plana.
1.4.2 Àrees de la instal·lació
El Club Aeronàutic Catalunya consta de les següents parts o àrees:
-

-

-

Aparcament pels cotxes.
Pista d’enlairament i d’aterratge. Té una llargada de 500 metres de llargada i 15
metres d’amplada, amb marges de seguretat lateral de 10 metres i el frontal és de
50 metres. La pista és de terra però per a que no tingui imperfeccions s’ha fet un
tractament del terreny per a eliminar les terres vegetals.
Hangar. La instal·lació consta de tres hangars que fan les funcions de guarda i
reparació dels ultralleugers. Els hangars 1 esta separats de l’hangar 2 pel local
social. En l’hangar 1 es disposa d’una sala de formació per l’escola de pilots.
Local social. El local social realitza funcions d’espai de trobada dels socis
Espai de serveis. Zona que funciona com a magatzem de la instal·lació i local
social.
Vestuaris. serveis sanitaris i vestidor.
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1.4.3 Activitats de la instal·lació
L’activitat principal és un camp de vol per ultralleugers, on s’enlairen i aterren avions
tipus ultralleugers amb les instal·lacions corresponents. El gestiona el Club Aeronàutic
Catalunya que és una entitat esportiva sense ànim de lucre.
Els socis tenen lliure accés al club.
El manteniment dels ultralleugers el realitzen els propis socis, així com la preparació del
vol.
Només es pot volar amb llum del dia i això fa que el club estigui tancat a la nit.
Àrees del Club Aeronàutic Catalunya
Àrea

S. Constr. m2 Activitats

Pista d’enlairament i
aterratge

500 metres

Hangar 1

156,80 m2

Hangar 2

1067 m2

Sala de formació –
Oficina

21 m2

Local social

150,53 m2

Espai de serveis

26,17 m2

Vestuaris

21 m2

Enlairament i aterratge d’ultralleugers
Guarda d’ultralleugers amb capacitat per a
3 aeronaus
Guarda d’ultralleugers amb capacitat per a
20 aeronaus
Espai per a l’escola de pilots
Espai de trobada de socis amb capacitat
per a 49 persones.
Espai destinat actualment al
magatzematge.
Espai per utilitat dels socis.

Plànols
Els plànols següents es troben a l’annex III:
-

Definició de les diferents àrees de l’edifici. (inclòs al plànols 3, 4 i 5)
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1.4.4 Instal·lacions i serveis
A les instal·lacions generals del club es disposa de electricitat, aigua corrent i gas.
El local social disposa d’una instal·lació elèctrica per a les instal·lacions del club la
potencia instal·lada és de 10.000 w, seguint les normes corresponents per a la serva
instal·lació. La potencia contractada a la companyia elèctrica és de 10Kw
El local social disposa de equips de climatització de 8w.
En els serveis la ventilació és forçada al lavabo i natural per a la resta de les
instal·lacions.
També disposa de sistemes contra incendis com son: extintors i un hidrant exterior.
Tots aquest dispositius seran descrits més endavant en el punt 2.1 d’aquest document.
Plànols
Els plànols següents es troben a l’annex III:
-

Accessos de les instal·lacions (inclòs al plànols 4)
Àrees de les instal·lacions, etc...
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1.5 Ocupació
S’analitza l’ocupació del club a partir de la descripció feta en els punts anteriors, les
visites realitzades i la informació aportada per l’associació.
1.5.1 Plantilla
En el Club en aquests moments no es disposa de personal en plantilla.
Les persones que estan en el club són els socis de l’entitat. En aquests moments hi han
30 socis que poden utilitzar les instal·lacions.
El club disposa de normes d’ús com per exemple, realitzar l’abastiment de combustible
a l’ultralleuger a fora dels hangars o activar l’alarma si és l’últim en marxar, així com el
control de accés de les persones que entren al club.
1.5.2 Quadres de presencia segons hores del dia, de personal i ocupants
Es presenten dues taules: una primera on es relaciona l’ocupació segons el tipus
d’ocupants i una segona taula on es presenta l’ocupació per plantes.
L’horari generals del club és diürns (des de la sortida del sol fins a la seva posta) tots els
dies de la setmana.
Ocupació del club
Número de persones segons horari
Tipus d’ocupant
Diürn
Nocturn
Socis
Direcció del club
2*
*
Junta directiva
3
*
Cap de pilots
1
*
Instructors
1
Socis
30
Máx. aproximat de personal habituals
30+visites
a les instal·lacions
*:

són membres que es troben inclosos al grup de socis.

PLA D’AUTOPROTECCIÓ
CLUB AERONAUTIC CATALUNYA
SP-066-B

1.5.3 Organigrama del club
Organigrama funcional
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1.6 Anàlisis del risc
L'avaluació dels riscos és el procés dirigit a estimar la magnitud d'aquells riscos que no
s'hagin pogut evitar, obtenint la informació necessària perquè l'organització estigui en
condicions de prendre una decisió apropiada sobre la necessitat d'adoptar mesures
preventives i, en aquest cas , sobre el tipus de mesures que cal adoptar.
El procés d’avaluació de riscos es compon de les següents etapes:
a) Anàlisis del risc, mitjançant el que:
- S’identifica el perill
- S’estima el risc, valorant conjuntament la probabilitat i les conseqüències que
es materialitzi el perill
Aquest anàlisis proporciona la informació necessària per a conèixer de quin
ordre de magnitud és el risc.
b) Valoració del risc, amb el valor del risc obtingut, i comparant-lo amb el valor del
risc tolerable, s’emet un judici sobre la tolerabilitat del risc en qüestió.
c) Vulnerabilitat, per vulnerabilitat entendrem la predisposició intrínseca d’una
activitat (subjecte, grup, element físic, instal·lació, etc.) a patir danys davant un
fenomen d’una severitat (intensitat o magnitud) determinada. Per exemple,
podem parlar de la vulnerabilitat d’un edifici davant un terratrèmol d’una
determinada intensitat o la vulnerabilitat d’un individu davant una fuita tòxica.
S’ha de considerar que les empreses seran més vulnerables quan més puguin
resultar danyades i quan més triguin en recuperar-se d’aquest dany.
Per a establir la vulnerabilitat, partim de la vulnerabilitat associada als riscos laborals ve
fixada per l’impacte de les conseqüències dels danys. Així, a partir de la taula
d’estimació del risc del mètode general d’estimació del risc laboral de l’Institut Nacional
de Seguretat e Higiene en el Treball (INSHT), fixem els següents barems en funció de
conseqüències del risc, el número de treballadors afectats o la valoració del risc. S’aplica
en l’anàlisi una taula o l’altre en funció del tipus de risc i com s’ha valorat.
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Conseqüències del risc \
número de treballadors
afectat
Poc nociu
Nociu
Molt nociu

Valoració del risc

Tolerable – Baix
Moderat – Mig
Important – Alt

Vulnerabilitat
Entre 10-50%
<10% de la
de la
plantilla o de plantilla o de
la instal·lació
la
instal·lació
BAIXA
MITJA
MITJA
MITJA
MITJA
ALTA

> 50%
plantilla o
de la
instal·lació
MITJA
ALTA
ALTA

Vulnerabilitat
Entre 10-50%
<10% de la
de la
> 50% plantilla
plantilla o
plantilla o de
o de la
de la
la
instal·lació
instal·lació
instal·lació
BAIX
MIG
MIG
BAIX
MIG
ALT
MIG
ALT
ALT

Si de l’avaluació del risc es dedueix que el risc és no tolerable s’ha de controlar el risc.
Al procés conjunt d’avaluació del risc i control del risc s’acostuma a denominar Gestió
del risc.
L’avaluació de riscos ha de ser un procés dinàmic que, a més, s’haurà de revisar
periòdicament.
Els riscos propis de l'activitat que, en principi, poden generar una emergència a les
instal·lacions, s’expliquen a continuació.
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1.6.1 Anàlisi històrica
En l’anàlisi històrica es descriuen les situacions d’emergència que s’han produït en el
club i també les referències a altres situacions d’emergència en centres similars a
Catalunya.
Cal destacar que la CIAIAC (Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de
Aviación Civil) fa un informe anual amb els accidents d’aviació inclosos els ultralleugers
amb motor. De la consulta d’aquests informes es destaquen els que han passat a
Catalunya.
Així de les dades globals que s’obtenen dels informes, es pot veure que l’índex
d’accidentalitat és baix.
Any
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

ULM
matriculats
a Espanya
889
958
1.042
1.120
1.206
1.317
1.388

Accidents notificats
Totals
ULM
espanyols
12
12
13
10
17
14
18
16
20
13
17
14
22
19

Índex
accidentalitat
ULM espanyols
1,34
1,04
1,34
1,42
1,07
1,29
1,36

Informe CIAIAC-ULM 2009 Accidentalidad de las aeronaves ultraligeras motorizadas
en España el 2009
Data

16/01/2011

Accident /
incident

Descripció

Font
d’informació

accident

Una persona va morir al estavellar-se
amb l’ultralleuger en el que viatjava a
Sant Pere Sallavinera, a uns 50 metres
del quilòmetre 107 de la carretera C-25.
L’ultralleuger havia sortit de l’aeròdrom
la Llavinera (Anoia). No es coneixen les
causes.

CIAIAC
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Data

Accident /
incident

31/10/2011

accident

2010

accident

Font
d’informació

Descripció
Un pilot d'un ultralleuger sense motor va
morir a la zona del Pla de Beret, a la Val
d'Aran. Es tractava d’un home de 71
anys i de nacionalitat francesa que
pilotava un veler (planejador sense
motor), també amb matrícula francesa.
Es desconeixen les causes de l'accident
Bellcaire d’Urgell
En el propi club no hi ha hagut incidents
o accidents

CIAIAC

CIAIAC

1.6.2 Inventari i avaluació de riscos interns
Els principals riscos a tenir en compte al Club aeronàutic de Catalunya són els següents:
Riscos interns
Risc d’incendi
Explosió
Fuites
Risc ambiental
Intencionats
Risc d’accident aeri

Avaluació
del risc
Mig
Baix
Mig
Mig
Baix
Mig

Vulnerabilitat
Mig
Baixa
Baixa
Baix
Baix
Mig

A continuació es detalla l’anàlisi del riscos que s’ha fet.
1.6.2.1 Incendi
Es valora tota la instal·lació davant del risc d’incendi aplicant el mètode Gretener. El
mètode Gretener avalua quantitativament el risc d’incendi.
Les zones on cal valorar el risc d’incendi és a les edificacions: hangars, local social,
vestuaris i espai de serveis.
Inicialment es té en compte que hi ha determinades zones de l’edifici que estan
classificades com a risc MIG d’incendi, segons la valoració feta en el projecte d’incendi,
com són:
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-

Hangars
Dipòsit de gas propà (actualment en desús, pendent de la seva retirada)

En els hangars es troben materials propis de cada soci, com som dipòsits mòbils i
llaunes metàl·liques de benzina, caixa de ferramentes, etc. que s’encarreguen de la seva
gestió i manteniment.
També s’ha de tindre en compte pel seu risc inherent, tot i que en el projecte d’incendis
es classifica com a BAIX, el següents punts:
-

Sala de formació
Local social i vestuaris

L’avaluació del risc representa una ajuda per a la presa de decisions pel que fa a la
valoració, control i comparació de conceptes de protecció.
El mètode Gretener permet fer una avaluació quantitativa del risc d’incendi, tant en
edificis com en establiments industrials. L’objectiu del mètode és efectuar una avaluació
quantitativa del risc d’incendi mitjançant l’ús de dades d’informes. Un cop fixat el risc,
permet incorporar diferents proteccions i mesures de seguretat, de forma que el risc
pugui ser assumible. Analitza un gran número de variables.
El mètode s’aplica a les edificacions i usos següents:
-

-

-

Establiments públics amb elevada densitat d’ocupació o edificis en el quals les
persones estan exposades a un perill notable, tal com:
o Exposicions, museus, locals d’espectacles.
o Grans magatzems i centres comercials.
o Hotels, hospitals, geriàtrics i similars.
o Escoles, instituts, universitats.
Industria, artesania i comerç:
o Unitats de producció
o Depòsits y magatzems
o Edificis administratius
Edificis d’usos múltiples

El mètode es refereix al conjunt d’edificis o parts del edifici que constitueixen
compartiments tallafocs separats de forma adequada.
Per la avaluació del risc d’incendi, s’apliquen factors determinants a les magnituds
específiques la influencia de les quals es la més important.
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El quocient format per el producte dels factors de perill y el producte dels factors que
representen en conjunt de les mesures de protecció, l’ anomenem exposició al risc de
l’edifici.
Multiplicant la exposició al risc d’incendi per un valor que representa la avaluació del
grau de probabilitat d’incendi, s’opten el valor del risc d’incendi efectiu.
La demostració de nivell de seguritat contra incendis es fa per comparació del risc
d’incendi efectiu R, amb el risc d’incendi acceptat Ru.
La seguretat contra incendi es suficient, sempre i quan el risc efectiu no sigui superior al
risc acceptat. Per tant si aquest factor de seguretat (Ru/R) es menor que 1, l’edifici o el
compartiment es troba insuficientment protegit contra incendis.
A la següent taula es reflecteixen els resultats de l'aplicació del mètode de Gretener per
a l'avaluació del risc d'incendi als diferents sectors de les edificacions del Club.

Concepte

Hangar 1 i Local
Hangar
sala de
social i
2.
formació. vestuari.

Alternativa a
l’hangar 2 amb
mesures
correctores
implantades.

1,00
1,40
1,20
1,20
1,05
1,00
0,50
1,0584

1,00
1,40
1,20
1,20
1,05
1,00
0,40
0,8467

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,40
0,40

1,00
1,40
1,20
1,20
1,05
1,00
0,50
1,0584

n1 Extintors portàtils
n2 BIE’s
n3 Hidrants
n4 Conductes aigua
n5 Personal format en incendis
N MESURES NORMALS
N1...n5

1,00
1,00
0,75
0,95
0,80
0,57

1,00
1,00
0,75
0,95
0,80
0,57

1,00
1,00
0,75
0,95
0,80
0,57

1,00
1,00
0,75
0,95
1,00
0,71

s1 Detecció de foc

1,00

1,00

1,00

1,45

Q Càrrega tèrmica mobiliària
c Combustibilitat
r Perill de fums
k Perill de toxicitat
i Càrrega tèrmica immobiliària
e Nivell de la planta
g Superfície del compartimento
P PERILL POTENCIAL
q...g
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s2 Transmissió d’alarma
s3 Disponibilitat de bombers
s4 Temps para intervenció
s5 Instal·lació d’extinció
s6 Inst. evacuació de fums
S MESURES ESPECIALS
f1 Estructura portant
f2 Façanes
f3 Forjats
f4 Superfície Sector
F MESURES
CONSTRUCCIÓ
B Exposició al risc
A Perill d’activació
R RISC INCENDI EFECT.
PH,E Perill per a persones
Ru Risc incendio acceptat

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,10
1,00
1,00
1,00
1,00
1,5950

1,00
1,00
1,05
1,00

1,20
1,10
1,15
1,00

1,30
1,15
1,20
1,20

1,00
1,00
1,15
1,00

1,0500

1,5180

2,1528

1,0500

B=P/(N· 1,7684
S·F)
1,20

0,9786
1,20

0,3260
1,00

0,8870
1,20

2,12

1,17

0,33

1,06

1,00

1,00

1,00

1,00

1,30

1,30

1,30

1,30

S1...s6

F1...f4

B·A

SCI SEGURETAT
SCI =
0,6126
1,1071
3,9881
1,2214
CONTRA INCENDIOS
Ru/R
Essent 0,6709 < 1 el risc és NO ACCEPTABLE; 1,10; 3,98; 1,22 > 1, el RISC és
ACCEPTABLE
Segons s’estableix en el Mètode de Gretener el risc és NO ACCEPTABLE a l’hangar 2.
Això vol dir que davant del risc d’incendi les instal·lacions no estan preparades per fer
front al risc. Es per aquest motiu que al punt de 2.3 d’aquest pla es proposen les
mesures correctores necessàries per tal de que el risc quedi dintre del nivell acceptable.
A la taula anterior es representa els valors a l’hangar 2 un cop que hi siguin totes les
mesures correctores proposades (ex. Detecció de fum, connexió a alarma externa,
formació en emergències).
La vulnerabilitat del centre, aplicant les taules corresponents, es considera MITJA
perquè en cas d’haver un incendi amb les mesures que hi ha, en condicions normals
podria afectar entre un 10-50% del personal present, o bé de les instal·lacions.
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En el present Pla s'han considerat una sèrie de mesures correctores de protecció contra
incendis en el punt 2.3 d'aquest document que permetran millorar les condicions de
protecció de les instal·lacions.
1.6.2.2 Explosió
A partir de la inspecció de les instal·lacions i l’anàlisi de incendi realitzat al punt anterior
(mètode Gretener), així com les característiques i condicions d’emmagatzematge de
productes que puguin causar una explosió es realitza l’avaluació del risc front
explosions.
Aquest és un risc dels més destructius si no es controla des del seu origen. La generació
de fums i gasos calents i tòxics poden arribar a desenvolupar-se per les instal·lacions
amb conseqüències fins i tot mortals. Per valorar aquest risc s'ha tingut en compte els
documents de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT): Nota
Tècnica de Prevenció 826 i la “Guia tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos
derivats d'atmosferes explosives en el lloc del treball” i el mètode “The Rase Project,
SMT4-CT97-2169).
Es fa una primera valoració de l’edifici i les zones amb risc de possibles explosions o
presència d'atmosferes explosives (és a dir amb la presència de substàncies inflamables
i/o combustibles són la instal·lació amb gas butà, sent els punts amb major
vulnerabilitat que poden originar una deflagració o explosió, els següents:
-

Hangar 2: En les zones on es dipositen les llaunes i els dipòsits mòbils de
combustibles.

A partir d’aquí apliquem el mètode The Rase Project i obtenim com a resultat:
Zones
d’anàlisi de
risc

Classificació
de la zona
(Z)*

Fonts
d’ignició
(I)

Probabilitat
risc explosió

Severitat

Nivell de
risc
(PxS)

Major

Moderat

Menor

Moderat

Major

Moderat

(P=ZxI)

Dipòsit de gas
2
Ocasional
Improbable
propà
Hangar: llaunes
Improbable
2
Ocasional
metàl·liques.
Hangar:
2
Ocasional
Improbable
dipòsits mòbils
*Segons la “Guia tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos
explosives en el lloc del treball”

derivats d'atmosferes
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Definició:
Zona 2: Àrea de treball en la que no és probable, en condicions normals d’explotació, la
formació d’una atmosfera explosiva consistent en una barreja amb aire de substancies
inflamables en forma de gas, vapor o boira o en la que, en cas de formar-se, aquesta
atmosfera explosiva només s’hi està durant breus períodes de temps.
Fonts d'Ignició: es valora la presencia d’una font d’ignició, que pot ser Improbable (I),
Remota (R), Ocasional (O). Probable (P), Freqüent (F)
Severitat: valora els danys a la salut de les persones o al sistema, es classifica com:
Catàstrofe (es preveuen morts o pèrdua del sistema), Major (danys severs, accidents
laborals greus o greus danys en el sistema), Menor (danys menors, accidents laborals
lleus o lleus danys en el sistema), Insignificant (nivell inferior de danys, incident laboral
o danys insignificants en el sistema)
Risc d'explosió: Tolerable, Moderat, Important, Intolerable
Per tant el nivell de risc és MODERAT o BAIX.
La vulnerabilitat del club respecte al risc d’explosió, aplicant les taules corresponents, es
considera BAIXA perquè en cas d’haver-hi una explosió amb les mesures que hi ha, en
condicions normals només afectarà com a molt un 10% del personal o instal·lació.
Tot i això cal considerar el risc d’efecte dominó i que una explosió pugui iniciar un
incendi forestal. Aquest cas cal tenir-lo en compte en l’anàlisi de riscos externs.
Si es produeix una explosió no intencionada, s'ha d'actuar igual que si fos deguda a un
sabotatge. Si aquesta explosió comporta un incendi, s'actuarà segons el que estableix
després de ser detectat el mateix.
El moment en què hi ha més risc és el moment en què es procedeix a repostar
combustible. Tot i que, aquesta maniobra es realitza fora dels hangars per protocol
intern del club aeronàutic.
1.6.2.3 Fuites
S’ha aplicat la Guia d’autoavaluació d’índex de risc de processos químics de l'Institut
Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, INSHT, apartat “Emmagatzematge de
substàncies perilloses, 06” que valora les condicions de prevenció i control del risc de
fugida de substàncies perilloses.
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a) Identificació de zones potencialment perilloses
Per aplicar la guia el primer pas és analitzar tot l’espai per identificar les zones
potencialment perilloses. En aquest cas les zones potencialment perilloses a analitzar
són:
-

Llaunes de combustible, presents a l’hangar.
Dipòsits mòbils de combustibles.

S’aplica el qüestionari 06 de la guia i el resultat és IR6= 35
En la guia els criteris de valoració son els següents:
Índex de risc (IR)
IR < 20
20 ≤ IR ≤ 40
40 ≤ IR ≤ 80
IR ≥ 80

Nivell de risc
BAIX
MIG
ALT
MOLT ALT

Donat l’anàlisi del risc de les instal·lacions el risc de vessament i possibles ambients
tòxics és MIG.
La vulnerabilitat del club respecte al risc de fuites, aplicant les taules corresponents, es
considera BAIXA perquè en cas d’haver-hi una fuita amb les mesures que hi ha, en
condicions normals només afectarà com a molt un 10% de la instal·lació.
1.6.2.4 Altres
1.6.2.4.1 Riscos ambientals
En l’informe d’avaluació ambiental realitzat el 19 de març de 2008 s’analitza i valora els
riscos ambientals de l'empresa utilitzant com a metodologia els paràmetres que estableix
la normativa ambiental (en aquest cas la Llei 3/1998, Llei d'intervenció integral de
l'administració ambiental).
D’aquest anàlisi es conclou que els principals riscos ambientals són els següents:
−
−
−

Emissions de soroll dels ultralleugers
Proximitat a la Riera d’Arbúcies i l’Estany de Sils
Incendis forestals per proximitat a massa forestal
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La valoració dels riscos es fa aplicant la metodologia bàsica proposada en la
documentació del mòdul C, bloc C2, “Anàlisi del risc d’un PAU: tipus de risc associat”,
editat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i el resultat és el següent.
Riscos ambientals

Ocurrència o
Probabilitat

Severitat o
Conseqüències

Nivell de
risc

Alta

Baixa

Mig

Mitja

Mitja

Mig

Mitja

Mitja

Mig

Emissió de soroll dels
ultralleugers
Proximitat a la Riera
d’Arbúcies
Incendis forestals

La vulnerabilitat del centre respecte al risc ambiental, aplicant les taules corresponents,
es considera BAIX perquè en cas d’haver-hi un problema ambiental, en condicions
normals només afectarà com a molt un 10% de la instal·lació o l’entorn.
Els quals són descrits en el projecte de llicència ambiental i en el qual es donen les
mesures a aplicar davant els possibles riscos descrits.
1.6.2.4.2 Riscos intencionats
Altres riscos que cal tenir en compte són els riscos intencionats, de manera que fent
un breu resum del tipus de risc i la seva valoració a partir del mètode MOSLER el
resultat és el següent:
Paràmetres
F

S

P

E

A

V

I

D

C

Pb

CR

5

3

3

2

3

3

15

6

21

9

189

5

3

3

1

3

3

15

3

18

9

162

5

4

3

1

3

3

20

3

23

9

207

4

4

3

2

3

3

16

6

22

9

198

Risc
Intrusió
Robatori al club
Robatoris
d'ultralleugers
Incendi o explosió
intencionat

F: Funció; S: Substitució; P: profunditat; E: Extensió; A: Agressió; V: Vulnerabilitat
I: Importància del succés (FxS); D: Danys ocasionats (PxE);
C: Caràcter del riesc (I+D)
Pb: Probabilitat (AxV)
CR: Quantificació del risc (CxPb)
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paràmetres de MOSLER \
CR Classe de risc
Risc

Intrusió
Robatori al club
Robatoris d'ultralleugers
Incendi o explosió intencionat

189
162
207
198

Molt reduït
Molt reduït
Molt reduït
Molt reduït

Per tant, al ser un risc molt reduït entenem que el conjunt de riscos intencionats
suposen un risc BAIX.
La vulnerabilitat del centre respecte als riscos intencionats, aplicant les taules
corresponents, es considera una vulnerabilitat BAIXA perquè en cas d’haver-hi un
problema, en condicions normals pot afectar a un 10% de les instal·lacions o els socis
del club.

1.6.2.5 Risc d’accident aeri
Degut a la activitat que es realitza al club aeronàutic (enlairament i aterratge de
ultralleugers), s’ha de tindre en compte l’afectació del risc que pot comportar un
accident aeri a les instal·lacions. També s’ha de tindre en compte que al ser una activitat
privada esportiva sense ànim de lucre no comporta un gran trànsit de ultralleugers
normalment.
A partir del mètode d’avaluació de prevenció de riscos laborals del INSHT i la
metodologia bàsica proposada en la documentació del mòdul C, bloc C2, “Anàlisi del
risc d’un PAU: tipus de risc associat”, editat per l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, es pot valorar aquests riscs.
Probabilitat Conseqüència
Risc d’accident aeri
intern
Risc d’accident
aterratge ulm extern

Risc

Vulnerabilitat

Baixa

Alta

Mig

Alt

Baixa

Alta

Mig

Alt

En aquest cas s’ha fet una translació entre els riscos laborals per valorar les
conseqüències: Poc Nociu=conseqüències lleus / Nociu=conseqüències greus / Molt
nociu= conseqüències molt greus
La vulnerabilitat del centre respecte al risc extern d’accidents aeris, aplicant les taules
corresponents, es considera MIG perquè en cas d’haver-hi un problema, en condicions
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normals pot afectar a les instal·lacions degut a un accident si cau l’aeronau dins de la
instal·lació al centre, a més dels 50% dels usuaris.
1.6.3 Riscos laborals i riscos vinculats als socis
En el cas del Club Aeronàutic Catalunya no disposa de treballadors per compte aliè pel
que no es pot analitzar en sí els riscos laborals. Tot i així el fet que l’activitat disposi de
socis fa que es valori el risc d’accident d’un soci.
S’ha aplicat el “Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals”, versió 3.2,
del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
Probabilitat

Severitat

P
2
2
1

S
3
3
3

2

3

6 – baix
6 – baix
3 – molt
baix
6 – baix

2

3

6 – baix

2

3

6 – baix

2

3

6 – baix

2

3

6 – baix

2

3

6 – baix

2

3

6 – baix

RISCOS
D13 Explosió
D14 Incendi o foc.
D22 En estat líquid – (fuita,
vessament, esquitxada, aspersió)
D42 Pèrdua (total o parcial) de
control d’un mitjà de transport o
l'equip de càrrega (amb
motor o sense motor).
D43 Pèrdua (total o parcial) de
control d’una eina manual (amb
motor o sense motor), i també
de la matèria sobre la qual es treballa
amb l'eina.
D52 Caiguda d'una persona al mateix
nivell, relliscada o ensopegada amb
caiguda.
D63 Ser arrossegat, quedar atrapat
per algun element o pel seu impuls.
D71 Aixecar o transportar un
objecte, aixecar-se
D72 Empènyer o estirar un
objecte.
D73 Dipositar una càrrega o un
objecte, ajupir-se

G=P x S
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-

-

-

La probabilitat (que es produeixi l’accident) es pot valorar com: MOLT ALTA (és
molt probable que es produeixi immediatament, ALTA - És probable que es
produeixi en un període de temps curt, MODERADA - És probable que es
produeixi a mitjà termini, BAIXA - És possible que s’arribi a produir, MOLT
BAIXA - És improbable que s’arribi a produir
La severitat de les conseqüències es pot valorar com: MOLT ALTA - Pot causar la
mort o gran invalidesa, ALTA - Pot causar lesions importants invalidants,
MODERADA - Pot causar lesions no invalidants, BAIXA - Pot causar petites
lesions amb baixa, MOLT BAIXA - Pot causar petites lesions sense baixa
GRAU DE PERILLOSITAT = PROBABILITAT (P) x CONSEQÜÈNCIES
(C)

Per tant el risc d’accident associat als socis del club és BAIX
Respecte a la vulnerabilitat, pel risc d’accident dels socis tenint en compte que afectarà a
menys del 10% de la instal·lació o els socis:
Riscos dels socis
Accident

Avaluació del risc
Baix

Vulnerabilitat
Baixa

1.6.4 Inventari i avaluació de riscos externs
D'acord amb el Mapa de Protecció Civil de Catalunya, que inclou tots els Plans
d'Emergències Exteriors de Protecció civil disposats a Catalunya, de manera que a la
zona de Hostalric, on hi ha l'activitat en qüestió, els riscos externs que poden generar
una emergència són els següents.
Riscos extern /Pla
especial associat
Risc accident aeri
(AEROCAT)
Risc d’allaus
(ALLAUCAT)
Contaminació marina
(CAMCAT)
Incendis forestals
(INFOCAT)
Inundacions
(INUNCAT)
Nevades i glaçades
(NEUCAT)

Valoració Pla
especial

Observacions

NO AFECTA

No li aplica aquest risc

NO APLICA

No li aplica aquest risc

NO APLICA

No aplica aquest risc

OBLIGAT

Aplica al Club al estar al costat de camps
de conreu i massa forestal

OBLIGAT

Zona potencialment inundable

OBLIGAT

Per població
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Riscos extern /Pla
especial associat
Risc nuclear (PENTA)

Valoració Pla
especial
NO APLICA

Risc químic (SEQCAT)

OBLIGAT

Risc radiològic
(RADCAT)
Sísmic (SISMICAT)
Transport per ferrocarril
(PBEM-FERROCAT)

Observacions
No li aplica aquest risc
Li aplica per estar al límit de la zona
d’alerta.

OBLIGAT

El pla es troba No homologat.

OBLIGAT

Intensitat VII

NO AFECTA

No afecta al Club

Transport per carretera
(TRANSCAT)

NO AFECTA

Recomanat per proximitat a la Autopista
AP-7, però no afecta directament al
Club Aeronàutic.

Risc químic en conductes
amb matèries perilloses

NO AFECTA

No afecta al Club Aeronàutic.

D’aquests riscos, un cop fet l’anàlisi que es detalla en els punts següents, els riscos
externs que afecten a l’activitat són els següents:
Riscos externs
Risc d’incendi forestal
Risc d’inundacions
Risc de nevades
Risc químic
Risc radiològic
Risc sísmic

Avaluació del risc
ALT
MIG
BAIX
BAIX
BAIX
BAIX

Vulnerabilitat
ALT
BAIX
BAIX
BAIX
MIG
BAIX

1.6.4.1 Risc incendi Forestal
El Club Aeronàutic de Catalunya es troba dintre dels està inclòs dins del Pla especial
per risc d’incendi forestal, INFOCAT, per estar afectat amb un nivell de perill alt i una
vulnerabilitat molt alta, segons l’afectació mapa de protecció civil de Catalunya.
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Figura Situació del Grau de Perill i de Vulnerabilitat d’incendi Forestal de Catalunya.
Caldrà tenir en compte que el club aeronàutic es troba al costat d’una riera (riera
d’arbúcies), limitat per la carretera per l’altre costat i els voltants de les instal·lacions són
camps de conreu i massa forestal.
Amb el que en cas d’incendi forestal el Director del pla d’actuació seguirà les
instruccions dictades pels responsables de protecció civil municipal o autonòmica.
En cas d’incendi forestal i no haver-hi instruccions de protecció civil municipal
s’hauran de prendre les mesures oportunes en funció de la emergència donada, be
evacuant les instal·lacions o ben procedint al confinament al local social.
També s’ha de tindre en compte que als períodes estivals el risc d’incendi forestal
s’incrementa per la influència de la estacionalitat del risc.
A partir del mètode d’avaluació de prevenció de riscos laborals del INSHT i la
metodologia bàsica proposada en la documentació del mòdul C, bloc C2, “Anàlisi del
risc d’un PAU: tipus de risc associat”, editat per l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, es pot valorar aquests riscs.
Risc d’incendi forestal

Probabilitat Conseqüència
Mitja
Baixa

Risc
Alta

Vulnerabilitat
Alta
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En aquest cas s’ha fet una translació entre els riscos laborals per valorar les
conseqüències: Poc Nociu=conseqüències lleus / Nociu=conseqüències greus / Molt
nociu= conseqüències molt greus
La vulnerabilitat del centre respecte al risc extern d’incendi forestal, aplicant les taules
corresponents, es considera ALT perquè en cas d’haver-hi un problema, en condicions
normals pot afectar a mes d’ un 90% dels usuaris, personal o les instal·lacions.

1.6.4.2 Risc d’inundacions
Segons el Pla especial per a inundacions, INUNCAT, l’activitat es troba afectada per
estar inclòs dins del pla afectat per les zones inundables amb períodes de retorn de 50,
100 i 500 anys; per la Riera d’arbúcies, que es troba a la vora del límits del Club
Aeronàutic de Catalunya, segons es mostra en les següents figures.
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Zones inundables de la Riera d’arbúcies amb període de retorn de 50, 100 i 500 anys
que afecten al Club Aeronàutic de Catalunya
A partir del mètode d’avaluació de prevenció de riscos laborals del INSHT i la
metodologia bàsica proposada en la documentació del mòdul C, bloc C2, “Anàlisi del
risc d’un PAU: tipus de risc associat”, editat per l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, es pot valorar aquests riscs.
Risc d’inundacions

Probabilitat Conseqüència
Baixa
Baixa

Risc
Mig

Vulnerabilitat
Baix

En aquest cas s’ha fet una translació entre els riscos laborals per valorar les
conseqüències: Poc Nociu=conseqüències lleus / Nociu=conseqüències greus / Molt
nociu= conseqüències molt greus
La vulnerabilitat del centre respecte al risc extern d’inundacions, aplicant les taules
corresponents, es considera BAIX perquè en cas d’haver-hi un problema, en condicions
normals pot afectar a menys dels 10% dels usuaris, el personal o la instal·lació.

1.6.4.3 Risc de nevades
Segons el Pla especial per a nevades, NEUCAT, Sant Feliu de Buixalleu es troba està
inclòs dins del pla pel número de ciutadans. Caldrà tenir en compte les recomanacions
establertes per aquest risc.

Figura Mapa d’afectació pel NEUCAT.
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A partir del mètode d’avaluació de prevenció de riscos laborals del INSHT i la
metodologia bàsica proposada en la documentació del mòdul C, bloc C2, “Anàlisi del
risc d’un PAU: tipus de risc associat”, editat per l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, es pot valorar aquests riscs.
Risc de nevades

Probabilitat Conseqüència
Baixa
Baix

Risc
Baix

Vulnerabilitat
Baix

En aquest cas s’ha fet una translació entre els riscos laborals per valorar les
conseqüències: Poc Nociu=conseqüències lleus / Nociu=conseqüències greus / Molt
nociu= conseqüències molt greus
La vulnerabilitat del centre respecte al risc extern de nevades, aplicant les taules
corresponents, es considera BAIX perquè en cas d’haver-hi un problema, en condicions
normals pot afectar si a menys dels 10% dels usuaris, el personal o la instal·lació.

1.6.4.4 Risc químic
El Club Aeronàutic de Catalunya està inclòs dins del Pla especial per risc químic per a
establiments industrials, Pla SEQCAT, per estar dins dels radis d’alerta de les
poblacions properes. Caldrà tenir en compte que el Club Aeronàutic no està dins l’abast
de les sirenes d’avís a la població, com es mostra en les següents imatges.

Figura Situació dels radis i el Club aeronàutic de Catalunya.
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S'ha de tenir en compte que si hi ha un accident químic, la millor recomanació és
confinar el personal, visites i pacients dins del club social i esperar instruccions del
director del pla d'actuació que prèviament es coordinarà amb protecció civil de
l’ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu i/o de la Generalitat de Catalunya.
A partir del mètode d’avaluació de prevenció de riscos laborals del INSHT i la
metodologia bàsica proposada en la documentació del mòdul C, bloc C2, “Anàlisi del
risc d’un PAU: tipus de risc associat”, editat per l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, es pot valorar aquests riscs.
Risc químic

Probabilitat Conseqüència
Baixa
Baixa

Risc
Baix

Vulnerabilitat
Baixa

En aquest cas s’ha fet una translació entre els riscos laborals per valorar les
conseqüències: Poc Nociu=conseqüències lleus / Nociu=conseqüències greus / Molt
nociu= conseqüències molt greus
La vulnerabilitat del centre respecte al risc extern químic, aplicant les taules
corresponents, es considera BAIX perquè en cas d’haver-hi un problema, molt poc
probable que afecti en condicions normals a més d’un 50% dels usuaris, el personal o la
instal·lació.

1.6.4.5 Risc radiològic
Segons el mapa de Protecció Civil de Catalunya, el municipi de Sant Feliu de Buixalleu
conté instal·lacions de risc radiològic. Pel que les instal·lacions del Club Aeronàutic de
Catalunya, a causa de trobar-se dins del terme municipal, es troben afectades per aquest
risc.

Figura dels municipis afectats per tindre instal·lacions radioactives.
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Sent l’esca-la de major a menor perillositat de, la Categoria 1 a la Categoria 3, segons
s’explica en el RADCAT (Plà d’emergència Especial pel Risc Radiològic). En el
municipi de Sant Feliu de Buixalleu es troben les següents instal·lacions:
- 1 instal·lacions de Categoria 3, la empresa Sherleny Ibérica SL.
- 1 instal·lacions de Categoria 2, la empresa Klöckner Pentaplast España SAU.
- 0 instal·lacions de Categoria 1
Tenint les instal·lacions de Categoria 3 i Categoria 2 les següents característiques:
- Categoria 2:
o Instal·lacions on es manipulen o emmagatzemen nuclis radioactius que es poden
utilitzar amb finalitats científiques, metges, agrícoles, comercials o industrials,
l’activitat total de les quals és igual o superior a mil vegades els valors d’excepció
que s’estableix en la Instrucció IS-05 del Consell de Seguretat Nuclear.
o Instal·lacions que utilitzen aparells generadors de rajos X que puguin funcionar
amb una tensió de bec superior a 200kV.
o Acceleradors de partícules.
o Instal·lacions on s’emmagatzemen fonts de neutrons.
- Categoria 3:
o Instal·lacions on es manipulen o emmagatzemen nuclis radioactius dels quals
l’activitat total és superior als valors d’excepció s’estableixen en la Instrucció *IS05 del Consell de Seguretat Nuclear i inferior a mil vegades aquests.
o Instal·lacions que utilitzen aparells generadors de rajos X on la seva tensió de
bec sigui inferior a 200 kV i superior a 5kV.
o Si es genera una emergència del tipus radiològic, a partir de l’avís d’aquesta i el
seu alerta, es comunicarà al més aviat possible al Director del pla d’actuació (o
suplent) perquè es procedeixi a la determinació del tipus d’emergència i les
actuacions a dur a terme descrites, més endavant en el document 3 d’aquest pla
d’autoprotecció
El risc radiològic no afecta al Club Aeronàutic de Catalunya ja que no està inclòs dins
de cap zona d’emergència nuclear, com es pot veure en la següent figura.
S’han de seguir les consignes davant d’un accident nuclear que estableix l’administració
competent.
A partir del mètode d’avaluació de prevenció de riscos laborals del INSHT i la
metodologia bàsica proposada en la documentació del mòdul C, bloc C2, “Anàlisi del
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risc d’un PAU: tipus de risc associat”, editat per l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, es pot valorar aquests riscs.
Probabilitat Conseqüència
Baixa
Alta

Risc radiològic

Risc
Mig

Vulnerabilitat
Mig

En aquest cas s’ha fet una translació entre els riscos laborals per valorar les
conseqüències: Poc Nociu=conseqüències lleus / Nociu=conseqüències greus / Molt
nociu= conseqüències molt greus
La vulnerabilitat del centre respecte al risc extern radiològic, aplicant les taules
corresponents, es considera MIG perquè en cas d’haver-hi un problema, en condicions
normals pot afectar entre el 10-50% dels usuaris de el personal o la instal·lació.
Al manual d’actuació municipal del 2007, no hi era contemplat el risc radiològic, però
degut a que es un risc i a data d’avui falta per homologar el pla.

1.6.4.6 Risc sísmic
Segons el Pla especial per a risc sísmic, SISMICAT, a Sant Feliu de Buixalleu està
valorat com a risc sísmic amb intensitat VII, on un sisme o terratrèmol pot afectar a les
edificacions del club.

Figura Intensitat sísmica segons el SISMICAT
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A partir del mètode d’avaluació de prevenció de riscos laborals del INSHT i la
metodologia bàsica proposada en la documentació del mòdul C, bloc C2, “Anàlisi del
risc d’un PAU: tipus de risc associat”, editat per l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, es pot valorar aquests riscs.
Risc sísmic

Probabilitat Conseqüència
Baixa
Mig

Risc
Baix

Vulnerabilitat
Baix

En aquest cas s’ha fet una translació entre els riscos laborals per valorar les
conseqüències: Poc Nociu=conseqüències lleus / Nociu=conseqüències greus / Molt
nociu= conseqüències molt greus
La vulnerabilitat del centre respecte al risc extern de sismes, aplicant les taules
corresponents, es considera BAIX perquè en cas d’haver-hi un problema, en condicions
normals pot afectar si a menys dels 10% dels usuaris, el personal o la instal·lació al ser
unes instal·lacions d’una planta amb poca presencia de persones habitualment.
1.6.5 Avaluació de les condicions d’evacuació
Una via d'evacuació és un recorregut vertical o horitzontal que, a través de zones
comuns de les instal·lacions, s’ha de recórrer des de cadascuna de les dependències fins
a la sortida a la via pública o espai obert que es comuniqui amb ella.
Els recorreguts d’evacuació i les sortides d'emergència es troben gràficament
referenciades als plànols de l'annex III. Aquests recorreguts han de trobar sempre
lliures d'obstacles, així com de zones d'emmagatzematge, materials o altres que puguin
obstaculitzar el pas o bé acumular una càrrega de foc amb el consegüent risc que això
comporta.
S’haurà de comprovar periòdicament que les portes habilitades com a sortides
d'emergència estiguin en perfectes condicions per a realitzar una eficaç evacuació.
A les instal·lacions de l’activitat del Club aeronàutic, tenint en compte la seva estructura
tant a nivell de personal com a nivell constructiu, s’han designat 4 punts de reunió per a
les situacions d’emergència que es relacionen a continuació:
-

Punt de control (C.C.), el qual es troba situat a la local social, on es
troben els elements de comunicació (telèfon, alarma, etc, ), referenciat en
els plànols de l’annex III. En cas d’emergència només haurà de romandre
inicialment el director del pla d’actuació de l’empresa i l’equip de
comunicació.
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En cas que un incendi afectés al el Punt de Control, aquest serà traslladat
al C. Rev., o altre punt més segur, decidit pel cap d’emergència.
-

Punt de reunió d’evacuació (C. Rev.): Zona que es troba ubicada a
l’exterior del recinte a prop de la sortida principal (SA-1) a la pista d’accés
al recinte, referenciat com a C. Rev. en els plànols de l’annex III.
A aquesta zona s’ha de dirigir tot el personal evacuat les instal·lacions
deixant sempre lliure un espai ampli per al pas de vehicles d’ajuda externa
(Bombers, policia, ambulàncies, etc.).
En cas que la inundació afectes aquest punt, serà traslladat o un altre punt
més segur, decidit pel cap d’emergència.

-

Punt de confinament: Zona que es troba ubicada corresponent al local
social de les instal·lacions on també es troba el Punt de control. En cas
de necessitat de confinament per l’emergència es l’espai més adequat de
les instal·lacions.
Aquest punts es troben referenciat als plànols de l’annex III.

-

Punt de rebuda: Zona ubicada al principi del camí de terra que dona
l’accés al Club Aeronàutic des de la Carretera GI-553. En aquest punt es
situarà la persona (en cas de que sigui necessari) que rebrà als mitjans
externs (bombers, policia, ambulàncies, etc.).
Aquest punt es troba referenciat als plànols de l’annex III.
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1.6.5.1 Ocupació
Segons el CTE l'ocupació de l'activitat a les instal·lacions seria la següent. Aquesta
ocupació teòrica es compara amb l’ocupació real que hi ha en aquests moments
Sector
Sector 1
Sector 2

Superfície
m2
156
21
1.067
151

Sector 3

26
21

Ús de la
zona
Hangar 1
Sala de
formació
Hangar 2
Local
social
Espai de
serveis
Vestuaris

Densitat
m2/persona
40

Simultaneïtat de
persones
5

Ocupació
real
3

1,5

14

> 10

40

26

20

10

15

10

40

1

-

3

7

-

Les sales destinades a espai de servei (magatzem), vestuaris, sala de calderes i similars
no es preveu ocupació donat que són d’ocupació ocasional.

1.6.5.2 Accessos i sortides
Segons s’estableix seguint els criteris establerts en el Codi Tècnic de l’Edificació en:
“A” és l’amplada i “200” un coeficient a aplicar,
A = P / 200
Per tant el dimensionament de les sortides habituals i sortides d’emergència existents
queda de la manera següent.
Hi ha 8 portes a les instal·lacions del club, que són objecte d’aquest pla a nivell
d’evacuació de les instal·lacions al espai exterior. Les sortides i accessos es troben
referenciades en els plànols de l’annex III.
Accés a les instal·lacions

Accés núm. SA2: entrada al club
social.
Accés núm. SA3: accés a la pista
d’aterratge.

Amplada
de pas

Persones
(P="A" * 200)

Ocupació
real

1,0 m

200

10

2,0m

400

10
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Accés núm. SA4: accés a vestuari
Accés núm. SA5 : accés a espai de
serveis
Accés núm. SA6: accés a sala de
formació
Accés núm. SA7: Portó tipus
hangar 1 (2 portons)
Accés núm. SA8 i SA9: Portó
tipus hangar 2 (14 portons)

0,80 m

128

30

2,0 m

400

-

0,85 m

170

20

11,2 m

160

3

11,2 m

160

30

1.6.5.3 Recorreguts d’evacuació
Instal·lacions
Activitat principal

Club aeronàutic
Sortides a l’exterior de les instal·lacions
Longitud màxima de recorregut d’evacuació al exterior
(metres aproximats)
Característiques
SA2 SA3 SA4 SA5 SA6 SA7 SA8 SA9
Sector 1. Hangar 1
7
23
Sector 2. Hangar 2
7
7
Sector 3. Local Social 16
14
17
18

Plànols
Els plànols següents es troben a l’annex III:
-

Recorreguts d’evacuació del centre (inclòs als plànols de l’annex 3)

1.6.6 Avaluació de las condicions de confinament
El confinament és l’acció de tancar-se en un local per a protegir-se de l’exterior. Això
comporta obturar les obertures, portes i finestres, i les entrades d’aire, desprès d’haver
aturat les instal·lacions de climatització i ventilació.
Tenint en compte que en determinats escenaris de risc s’haurà de confinar, a
continuació es proposen els següents espais per al confinament.
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Zona
Local
social

Àrea de confinament a les instal·lacions
Àrees de
Núm.
Capacitat aproximada
Sector
(màx. persones)
confinament
persones
Sector 3

Local social

1 o 30

30

1.6.7 Diagrama de persones per zones
Aquest punt està recollit al capítol 1.5 d’ocupació

1.7 Plànols
En l’annex III es trobaran tots els plànols agrupats. Els plànols del document 1 que
s’inclouen en l’annex III són els següents:
1.7.1 Plànols de zones de risc
En l’annex III es trobaran tots els plànols agrupats
1.7.2 Plànols de zones vulnerables
En l’annex III es trobaran tots els plànols agrupats
1.7.3 Plànols de les instal·lacions i àrees on es realitza l’activitat
En l’annex III es trobaran tots els plànols agrupats
1.7.4 Plànols d’identificació del control (claus de pas) dels subministraments
bàsics (aigua, gas, electricitat)
En l’annex III es trobaran tots els plànols agrupats
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DOCUMENT 2

Inventari i descripció dels mitjans i mesures
d’autoprotecció

2.1 Mitjans materials disponibles
La sectorització suposa doncs una garantia de protecció en cas d’emergència. Això fa
que la sectorització sigui molt important per tal de garantir que si es produeix una
situació d’emergència es pugui aïllar la zona on s’ha originat i no propagar-se el perill a
las resta de les instal·lacions.
2.1.1 Sectorització
Aquest apartat, descriu les característiques constructives i condicions generals de
comportament al foc segons el disseny arquitectònic de les instal·lacions,
particularitzant sobre la resistència al foc dels elements constructius i indicant els
sectors d'incendi existents.

2.1.1.1 Sectors d’incendi
Definició de sector d’incendi
Quan es produeix un incendi les flames, la calor i el fum es solen desenvolupar
inicialment cap a les capes altes i cap als costats del focus inicial; cal doncs diferenciar
dos tipus de propagació, horitzontal i vertical. Un sector d'incendi ha d'assegurar que
un incendi declarat en el seu interior no es transmeti, en un temps preestablert, als
sectors veïns, tant sigui en la seva propagació vertical com horitzontal, per la qual cosa
és important que la resistència dels materials que formen la frontera entre dos sectors
disposin d'una resistència al foc que proporcioni un marge de temps considerable i que
la sectorització es trobi correctament executada.
Els codis per valorar la capacitat de resistència d'un sector d'incendi, pel que fa a
estabilitat, al pas de les flames, dels fums i de la radiació, són:
Estabilitat o capacitat portant

R

Integritat: inclou d’estanqueïtat al foc

E

Aïllament tèrmic

I

Aquests codis es completen amb una numeració referent a l'escala de temps en què es
mantenen aquestes característiques: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 i 360 minuts.
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Degut a que les instal·lacions són anterior al codi tècnic, el projecte fa referència als
elements dels sectors amb els codis per valorar la capacitat de resistència d’un sector
d’incendi, que són els següents:
Estabilitat al Foc (EF)
Para Flames (PF)

Resistència al Foc (RF)

Estabilitat o capacitat portant dels elements
estructurals.
Compren la valoració EF afegint el concepte d’
absència de emissió de gases inflamables per la cara
no exposat al foc i la estanquitat al pas de les flames
o gases calents.
Contempla els paràmetres anteriors, afegint la
resistència tèrmica suficient per impedir que es
produeixen a la cara no exposat a temperatures
superiors a les establertes a la Norma UNE 23093.

Aquets codis es cometen amb la numeració referent a l’escala de temps en el que es
mantenen les característiques: 15, 30, 60, 90, 120, 180 y 240 minuts.
La resistència al foc requerida als elements de compartimentació s'ha de mantenir en els
punts en què són travessats per instal·lacions mitjançant comportes tallafocs,
segellaments o altres actuacions segons el cas.
Cada sector ha d'estar compartimentat amb un grau de resistència al foc respecte als
sectors de l'entorn.
A més cal considerar els locals de risc especial que també formen un sector d’incendi
independent, així com les escales d’evacuació, que també estan protegides.
Un cop efectuat l'estudi es defineixen com a sectors d’incendi un total de 3 sectors.
Vénen identificats en la següent taula i en els plànols de l'annex III.
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Àrea
Hangar 1
Sala de formació
Hangar 2
Local social

Sectors del Club Aeronàutic Catalunya
S. Constr. Sectorització
Activitats
2
m
Núm. sector
2
156,80 m
Aparcament aeronaus
Sector 1
2
21 m
Formació de pilots
Aparcament
d’aeronaus amb
1067 m2
Sector 2
capacitat de 3 persones
2
150,53 m
Espai de descans pels socis

Espai de serveis
(antiga cuina)

26 m2

Vestuaris

21 m2

Sector 3

Antiga cuina utilitzada com a
magatzem
Espai utilitzats pels socis

2.1.2 Instal·lacions de detecció i alarma
No es disposa a les instal·lacions d’un sistema de detecció de fum, donat les activitats
que es realitzen a les instal·lacions dels club. Es proposa per millorar la protecció contra
incendis i per disminuir el temps de resposta en cas d’incendi quan es troba tancat el
club (a la nit especialment), que s’instal·li un sistema de detecció de fum als hangars,
sobretot a l’hangar 2. Les propostes de la situació aproximada es troba referenciat als
plànols de l’annex 3.
Així mateix les instal·lacions no disposen d’un sistema d’avis en cas d’emergència (no hi
ha polsadors d’emergència), es per aquest motiu que es proposa la instal·lació de
polsadors d’emergència connectat a CRA referenciat als plànols de l’annex 3.
Si disposen d’un sistema d’alarma contra intrusió que s’activa per l’ultima persona que
surt de les instal·lacions. Aquest sistema es troba connectat directament amb la policia
local del municipi.
Plànols
Els sistemes de detecció es s’habituen als plànols del Annex III (Inclòs als plànols 3).
2.1.3 Instal·lacions d’extinció d’incendis
Es fa una descripció de les instal·lacions d’extinció d’incendis que es troben a les
instal·lacions, on estan ubicats els centres de control (si s’escau) i les seves
característiques.
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Extintors portàtils
Els extintors portàtils són uns mitjans de protecció per fer front a un incendi en la seva
fase inicial una vegada ha estat detectat. Si un incendi no s'aconsegueix extingir amb els
extintors en la seva fase inicial, per al seu control es demanarà l'ajuda de bombers
professionals i prèviament es valorarà la utilització d'altres mitjans d'extinció.
A l’edifici hi ha diferents tipus d’extintors portàtils en la seva majoria per al seu ús
depenent del tipus de foc activat: pols i CO2. Recomanar una capacitat mínima de 6 kg
de pols a les instal·lacions i també recomanar recomana que s’instal·lin extintors de 5
kg de CO2 a prop dels riscos elèctrics (quadres elèctrics, sala de servidors, etc...).
A les instal·lacions es disposa d’un carro extintor de 50 Kg pols polivalent, així com
extintor de pols de 9 i 6 kg, i extintors de CO2. La ubicació dels extintors portàtils es
troben referenciats als plànols de l'annex III.
Boques d’incendi equipades (BIE)
A les instal·lacions no es disposa de boques d’incendis equipades (BIEs), ja que degut a
l’activitat i el tamany de les instal·lacions no es necessària.
Extinció automàtica d’incendis
A les instal·lacions del club no hi ha cap sistema de extinció automàtica, ja que no es
necessari per l’activitat del club.
Columna seca
No es disposa d’instal·lació de columna seca a les instal·lacions ja que no es necessari
per l’activitat del club.
Hidrants
Tots els membres dels equips d'emergència, han de conèixer la seva ubicació, per
informar a bombers en cas necessari.
Es disposa d’un hidrant de columna emplaçat a una cantonada a menys de 10 metres de
la pista d’aterratge, accessible per als bombers, situat a menys de 100 metres del punt de
trobada per emergències en les instal·lacions.
La col·locació d’aquest hidrant es troba referenciat als plànols de l’annex III.
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Resum dels MITJANS MATERIALS D’EXTINCIÓ D’INCENDIS del CENTRE

Carro
Extintor Extintor extintor Hidrant BIE Detector
Columna Detecció
Sirena
seca
automàtica
pols
CO2
de pols extern
25
fum
50 kg
Quantitat
7
2
1
1
1
2.1.4 Instal·lacions d’evacuació, enllumenat d’emergència i senyalització.
Enllumenat d’emergència
Per a permetre la correcta evacuació dels ocupants en cas de fallada del
subministrament elèctric, és necessari disposar de sistemes que garanteixin un nivell
d'il·luminació mínim de tots els recorreguts d'evacuació, escales, vestíbuls, lavabos i
sales especials.
Aquesta instal·lació és fixa i està dotada d'una font pròpia d'energia per un temps
determinat. Entrarà automàticament en funcionament al produir-se alguna anomalia en
la instal·lació normal d'enllumenat, entenent-se per fallada o anomalia la baixada de
tensió d'alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. Aguanta encesa un mínim
d’una hora, que ha de permetre evacuar l’establiment en condicions acceptables de
seguretat.
La instal·lació d'enllumenat d'emergència haurà de proporcionar una il·luminació d'1
lux com a mínim, en el nivell del terra dels recorreguts d'evacuació.
Per a això, es pot aplicar la regla pràctica establerta en l'annex IA del RD 486/1997,
Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
Recentment s’ha realitzat un certificat elèctric del correcte funcionament de les
instal·lacions del club incloent els llums d’emergència, amb la reparació de les llums que
fallaven.
La col·locació de les llums d'emergències i les propostes es troben referenciades en els
plànols de l'annex III.
Senyalització d’evacuació
Les sortides de recorreguts d'evacuació fins a l'espai exterior, han d'estar senyalitzades,
indicant el sentit del recorregut més ràpid, curt i segur. Aquests senyals han d'estar
clarament indicades, remarcant els punts en què es puguin trobar alternatives en el
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recorregut. Estaran en nombre suficient per evitar la pèrdua o equivocació de qualsevol
persona situada en el lloc. S’haurà de vigilar que un excés de senyals no pugui dur a
equivocació o confusió.
Així mateix les vies d'evacuació i sortides que condueixin a zones exteriors segures
estaran senyalitzades segons la norma UNE 23.033, 23.034 i 23.035. Per a això es
disposaran tots els senyals de sortida per evacuació amb pictogrames blancs sobre fons
verd.
Es tindran en consideració la senyalització corresponent de les portes ubicades al costat
d'una via d'evacuació, que no siguin sortida i que puguin generar confusió. Aquestes
portes portaran incorporada una senyal vermella i blanca de "NO SORTIDA
D'EMERGÈNCIA". El senyal estarà a la paret i no en la pròpia porta, per si la porta
està oberta i el senyal queda amagada.
A més, tots els mitjans de protecció contra incendis, d'ús manual, com extintors, BIE s,
polsadors, etc ... estaran senyalitzats de manera que siguin fàcilment visibles des d'un
lloc proper i seguint el que estableix el RD 485/1997 de senyalització de seguretat i
salut en el treball i les normes UNE 23.033 i UNE 23.034, tal com estableix l'RD
314/2006 Codi Tècnic de l'Edificació.
En les instal·lacions s’ha realitzat la senyalització d’evacuació i la senyalització de les
sortides habituals i d’emergència tot i que es recomana que es revisin els recorreguts per
tal d’actualitzar-los.
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2.2 Mitjans humans disponibles
La definició d'equip d'emergència és:
"Un conjunt de persones especialment entrenades i organitzades per a la prevenció i
actuació en accidents dins de l'àmbit de les instal·lacions amb la finalitat principal de la
protecció dels usuaris."
En el cas dels clubs aeronàutics qualsevol persona que treballi o sigui usuari a les
instal·lacions ha de saber donar l’avís d’una emergència i ha de poder intentar controlarla en primera instància, si té els mitjans necessaris i sense posar-se en perill.
Obligacions dels components dels diferents equips:
Estar informats dels riscos generals de les instal·lacions i l’entorn.
Senyalar anomalies detectades i controlar que s’arreglin.
Tenir coneixement de l’existència i ús dels mitjans de protecció disponibles.
Participar en el manteniment intern d’aquests mitjans.
Estar capacitat per a combatre sense retard les causes que poden provocar
qualsevol emergència.
Tots els treballadors del centre compten entre les seves obligacions amb la possibilitat
de formar par d’algun dels equips d’emergència, en cas que l’activitat tingui treballadors.
Els criteris de selecció per a integrar el personal en els equips d’intervenció són els
següents:
Es donarà prioritat als possibles voluntaris.
S’evitaran persones amb alguna deficiència física.
Preferiblement seran persones amb constitució atlètica i joves.
Es valorarà coneixements previs sobre incendis, salvaments i primers auxilis.
Se descartaran persones sensibles o proclius a marejos, nàusees, etc.
Serà preferible comptar amb persones que la major part del seu temps el
desenvolupin en el centre.
S’ha de tindre en compte que donat l’activitat del club aeronàutic es una entitat
esportiva sense ànim de lucre, comporta que actualment només estiguí integrat per
socis i el representant i no hi hagi cap treballador.
En aquest apartat s’indica la quantitat de personal que forma part dels equips respecte a
l’organització establerta per a combatre les emergències que es pugui generar en
l’activitat. Els horaris i la localització del personal es troba en l’annex I.1 del present pla
d’autoprotecció. La distribució es resumeix a la taula següent.
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Cal tenir en compte que el Decret 82/2010 estableix, dins dels mitjans d’autoprotecció
mínim1, que el centre ha de disposar de les següents figures:
-

Connexió a una central receptora d’alarmes (CRA).
Equip de Primera Intervenció – EPI
Equip de Segona Intervenció – ESI

Club aeronàutic de Catalunya
Codi
DA

Càrrec
Director del pla
autoprotecció

Quantitat Descripció
1*

Director del pla
DPA d’actuació / Cap
d’emergències

1*

Més un suplent

EPI

Equips de primera
intervenció

2*

ESI

Equips de segona
intervenció

2*

Responsable de
rebre el suport
extern

1*

Per la formació dels equips d’emergència
s’ha hagut de contar amb els propis
responsables que són els que més temps
passen a les instal·lacions, tot i que no és
pot garantir la seva presència al 100 % quan
estigui el club obert, ja que tots els socis
disposen d’accés.

*Poden

pertànyer a altres equips.

2.3 Mesures correctores del risc i l’autoprotecció
Totes les mesures correctores o propostes es troben referènciades en blau als plànols
del l’annex III, destacant els següents punts:
Es recomana la instal·lació d’un sistema de detectors de fum als hangars, connectat
a la centraleta externa, per alertar en cas de emergència quan el club es troba tancat.
Que s’habiliti una xarxa de polsadors d’emergència connectats amb una sirena i
centraleta externa CRA, per alertar en cas d’emergència quan el club es troba tancat.
Fer una revisió de la senyalització del recorreguts d’evacuació així com les portes i
els plànols de Vostè es aquí per tal de que estigui actualitzat.

1

El termini per a complir aquest requisits és fins al 2014.
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Col·locar un panell informatiu a la banda de la pista d’aterratge de les mesures a
seguir en cas d’emergència, incloent un plànol que indiqui els diferents punts de
trobada

2.4 Plànols
2.4.1 Sectorització
A l’annex III es troben els plànols on s’agrupen tots els plànols del pla d’autoprotecció
2.4.2 Instal·lacions de detecció, d’extinció d’incendis i d’extracció de fums
A l’annex III es troben els plànols on s’agrupen tots els plànols del pla d’autoprotecció
2.4.3 Senyalització d’emergències i sistemes interns d’avís
A l’annex III es troben els plànols on s’agrupen tots els plànols del pla d’autoprotecció
2.4.4 Vies d’evacuació
A l’annex III es troben els plànols on s’agrupen tots els plànols del pla d’autoprotecció
2.4.5 Àrees de confinament
A l’annex III es troben els plànols on s’agrupen tots els plànols del pla d’autoprotecció
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DOCUMENT 3

Manual d’actuació

3.1 Objecte
En aquest apartat s'especifica sistemàticament i de forma breu, per a cadascuna de les
emergències possibles identificades en 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 club aeronàutic, que formarà part de
l’estructura de resposta que es detallarà més endavant, amb la intenció de que pugui
afrontar de forma àgil qualsevol emergència que sigui detectada a les instal·lacions,
salvaguardant la seva seguretat així com la dels socis i visitants.
Aquestes actuacions van dirigides a garantir la seguretat de les persones que es troben a
les instal·lacions en qüestió al mateix temps incidir en el control i l'avaluació de
l'emergència.
Així en els següents punts es fa una classificació de l’emergència en funció dels riscos
identificats i de la seva gravetat. També s’estableix l’estructura organitzativa i
jerarquitzada, dins de l’organització i personal existent al centre sanitari, i les
responsabilitats i accions a desenvolupar pels seus membres en situacions d’emergència.
S’inclouen els protocols per a l’actuació en cas d’emergència per a cadascun dels
següents aspectes:
- Detecció de l’emergència
- Alerta als equips actuants interns i alarma als ocupants
- Control i mitigació de l’emergència
- Avís de sol·licitud i recepció dels serveis externs d’ajuda
- Confinament o evacuació, segons la tipologia de l’emergència
- Informació en emergència a totes aquelles persones que puguin estar
exposades al risc
Aquests protocols es completen amb les fitxes d’actuació específiques.
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3.2 Identificació i classificació de les emergències
Les emergències que poden passar en aquest club aeronàutic depenen dels riscos
identificats en el Document 1. Les emergències les podem classificar en funció de
diferents paràmetres: el nivell de gravetat, el tipus de risc o les condicions d’ocupació i
mitjans que hi ha en cada moment.
Per aquest motiu a continuació s’analitzen les possibles emergències en el club
aeronàutic en funció d’aquests tres paràmetres.
En funció de la gravetat o nivell de l’emergència
Els accidents es poden classificar en 3 graus segons la següent taula:
CATEGORIA DE
L'ACCIDENT
Grau 1:
Accident Menor
Grau 2:
Accident Mig
Grau 3:
Accident Major

CONSEQÜÈNCIES
A L'INTERIOR
Danys materials

A L'EXTERIOR
No s'esperen

Danys materials lleus
Danys materials
Efectes adversos en el medi ambient
Possibles víctimes en zones limitades
Danys materials greus
Danys materials
greus
Possibles víctimes
Possibles víctimes Alteracions greus del medi ambient

El desencadenant per decretar l’inici de l’emergència en el seu corresponent grau i
categoria serà qualsevol manifestació no desitjada o imprevisible, relativa als supòsits
d'accident esmentats en la taula anterior.
Segons la resposta a l'emergència, aquesta es pot classificar en dos nivells:
- Conat d'emergència: Situació que pot ser neutralitzada amb els mitjans
disponibles en les instal·lacions i per les persones presents al lloc de l’accident.
- Emergència general: Situació d'emergència que supera la capacitat dels mitjans
humans i materials existents a les instal·lacions, obligant a decretar una situació
d'emergència i a demanar ajuda exterior. Pot comportar el confinament o
l’evacuació d’un o de diversos sectors, i precisa la mobilització de tots els mitjans
tècnics i humans previstos en el pla.
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En funció del tipus de risc
Segons l'estudi realitzat sobre els riscos exposats, tant a nivell intern com a nivell extern,
s'observa que les emergències amb més probabilitat que afectin a les instal·lacions són:
−

A nivell intern: incendi i/o explosió, riscos associats a accidents
aeronàutics.
−
A nivell extern: incendi forestal, inundació, químic i radiològic.
Els altres riscos identificats també són possibles que puguin esdevenir una emergència
però amb una probabilitat més baixa.
Identificació de riscos i escenaris d’emergències
Risc
Riscos
Risc extern
Incendi a les associat a
considerats \
Incendi
instal·lacions Accident
Escenaris
Forestal
aeri
Riscos interns
Incendi
Explosió
Fuites
Risc associat a
Accident aeri
Ambiental
Intencionats
Riscos externs
Risc d’incendi
forestal
Risc
d’inundació
Risc químic
Risc radiològic
Risc de nevades
Risc sísmic

Riscos externs
(Inundació, químic i
radiològic)

En funció de l’ocupació i els mitjans humans
En el cas que implica segons el tipus de risc o emergència que es doni, s'estudiarà dos
supòsits diferents a nivell d'ocupació quan es trobi l'emergència:
- Supòsit 1: Dins de la franja horària d’obertura del club aeronàutic.
- Supòsit 2: Dins de la franja horària quan el club aeronàutic es troba tancat.

Pàgina 60

PLA D’AUTOPROTECCIÓ
CLUB AERONAUTIC CATALUNYA

Data: maig 2013

SP-066-B

Un cop identificats els diferents riscos, s’han de classificar en funció de les situacions o
escenaris d’emergència que generi cada un d’aquests riscos. Un exemple clar és el risc
d’explosió, que si succeeix el més probable és que generi un incendi i danys a les
persones.
A continuació es classifiquen els diferents escenaris d’emergències que es poden
produir a patir dels riscos identificats i avaluats amb anterioritat.
Identificació i classificació de les emergències
Riscos considerats
Conat d’emergència
Riscos interns
Risc d’incendi o
explosió a les
Incendi en una paperera o sala
instal·lacions
Risc associat a accident
aeri

Accident aeri a la pista d’aterratge
o les instal·lacions.

Riscos externs
Risc d’incendi forestal
Inundacions, químic,
radiològic,
nevades,
sísmic.

INFOCAT, INUNCAT,
NEUCAT, PLASEQCAT,
RADCAT, SISMICAT o PAM
activat en fase de alerta

Emergència general
Incendi a qualsevol
hangar
Accident que implica més
de 2 ferits o l’assistència
mèdica exterior.
Avis de Protecció Civil ó
de les pròpies empreses
responsables del risc

3.3 Equips d’emergència
Aquest apartat tracta d'establir, de forma tan precisa com sigui possible, la conducta a
seguir per totes les persones que es trobin a les instal·lacions en el moment de produirse una emergència i en qualsevol horari del dia. S'estableixen les actuacions, tant per a
les persones a les quals s'ha assignat comeses específiques per combatre l'emergència,
com per al personal sense comeses de cap tipus, com per a les visites alienes al club.
Les obligacions dels components dels diferents equips d’emergència són:
- Estar informats dels riscos generals de les instal·lacions i de l'entorn.
- Assenyalar anomalies detectades i controlar que es solucionen.
- Tenir coneixement de l'existència i ús dels mitjans de protecció disponibles.
- Participar en el manteniment intern d'aquests mitjans.
- Estar capacitat per combatre sense demora les causes que poden provocar
qualsevol emergència.
- Rebre la formació adequada segons el paper a desenvolupar
- Conèixer la seqüència d’accions que ha de realitzar.
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Les emergències han combatre des del primer instant, amb tots els mitjans existents de
la manera més coordinada i ràpida possible, pel que l'organització establerta per
combatre les emergències que es poden generar és la següent:
- Director del pla d'autoprotecció.
- Director del pla d'actuació o cap d'emergència
- Equips d'intervenció:
- Equips de primera intervenció (EPI)
- Equips de segona intervenció (ESI)
- Responsable de la recepció dels mitjans d’ajuda externs
Els noms dels responsables es troben a l’annex I.1 per tal de facilitar el seu
manteniment i que aquest document no quedi obsolet.
Organigrama de l’emergència

Funcions i responsabilitats de l’organització
Aquesta organització establerta per combatre les emergències es desenvolupen a
continuació les pautes generals dels diferents equips d'emergències designats
3.3.1 Director del pla d’autoprotecció i cap d’emergència.
La responsabilitat de la direcció de l’emergència és assumida pel cap d’emergència o els
seus suplents. A aquest efecte, ha de tenir l’autoritat suficient que li permeti
desenvolupar les seves funcions. També és la seva responsabilitat la posada en marxa
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del Pla d’actuació davant les emergències segons consta en l’organigrama d’emergències
de l’annex I. En absència del director del pla d’actuació, les responsabilitats seran
assumides pels suplents.
Funcions en situació de normalitat:
- Portar el telèfon mòbil permanentment
- Desenvolupar i mantenir actualitzat el present Pla d’autoprotecció
- Ser la persona responsable de mantenir actualitzats i visible el directori de telèfons
- Ser la responsable de que estigui a disposició el pla d’autoprotecció, i el telèfon
mòbil.
- Assegurar-se que tot els membres (socis) coneguin les seves tasques en cas
d’emergència.
En situació d’emergència
- En rebre avís de l’existència d’una emergència, es dirigirà el més a prop possible
del lloc de l’emergència per comprovar l’abast de l’emergència.
- Dirigirà als equips d’intervenció.
- Avalua la situació d’emergència
- Decideix la categoria de l’emergència, realitzant o ordenant les comunicacions
externes a realitzar als bombers, protecció civil, ambulàncies, policies o altres
serveis que fossin necessaris.
- És responsable d’ordenar o fer el tall del corrent elèctric a la zona sinistrada (i en
altres, si és necessari), controlar els sistemes de climatització, o realitzar qualsevol
altra actuació que pogués representar una intervenció sobre les instal·lacions del
club aeronàutic.
- Ordenarà, si ho considera oportú, l’evacuació o confinament de les instal·lacions.
- Ordenarà la fi de l’emergència i desactivar el pla
- Coordinarà la investigació de les causes de l’emergència.
- Decidirà el trasllat dels ferits a l’hospital.
- No posarà mai en perill la seva integritat física.
Utilitzarà per a la comunicació interna qualsevol de les 2 opcions següents:
o Per telefonia fixa.
o Per telefonia mòbil.
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3.3.2 Equip d’intervenció
L’equip d’intervenció està constituït pel personal nomenat i format específicament per a
la lluita contra incendis, intervenció, evacuació i aplicació de primers auxilis, així com
confinament davant d’altres tipus d'accidents. El llistat dels integrants ve detallat a
l'annex I.
Justificació dels equips d’intervenció
L’establiment està afectat pel Decret 82/2010 i, dins del catàleg d’activitats està
classificat com a activitat regulada per la llei 14/2009, de 22 de juliol, d’aeroport,
heliports, i altres infraestructures aeroportuàries, que disposin de instal·lacions fixes
destinades al depòsit i/o manteniment d’aeronaus, per tant la seva dotació mínima
segons l’Annex III del Decret és:
- Equip de primera intervenció
- Equip de segona intervenció
Formaran part dels equips de intervenció un total de 2 persones per a tots els torns,
tant pels EPIs con ESIs de forma que quan s’activin l’emergència a una zona
determinada, els EPIs de les zones no afectades actuaran com a ESIs.

3.3.2.1 Membres dels equips d’intervenció
3.3.2.1.1 Equip de primera intervenció
Les funcions de l'equip d'intervenció són les següents:
- En sentir l'avís d'emergència es dirigiran la zona de l'emergència per rebre
instruccions específiques del cap d'emergències. En el cas que el cap d'emergències
ho indiqui es dirigirà cap al lloc de l'emergència, i atacarà l'incendi amb la major
urgència possible fins sufocar o contenir-lo.
- Podran actuar immediatament si es produeix l'emergència a la seva zona, però
sempre després d'assegurar-se que l'emergència s'hagi comunicat, mitjançant
telèfons mòbil.
- Col·laboraran activament en el combat d'una emergència en el lloc on es produeixi,
utilitzant els mitjans de protecció disponibles (extintors, polsadors, alarmes, etc ...) i
evitant en mesura del possible la difusió de fums confinant l’incendi en una
dependència, zona o sector en última instància mentre no arribin a aquest lloc
Bombers externs. Actuaran sempre sota les ordres del cap d’emergències i no
posaran mai en perill la seva integritat física.
- En cas d'incendi a dintre de la instal·lació, es tancaran totes les portes i finestres que
es vegin pel recorregut d’evacuació, per evitar la propagació de l’incendi.
- Romandrà a l'espera d'instruccions del cap d'emergències.
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-

Establir les zones de seguretat.
Coordinar les accions d’evacuació i/o confinament que comporten, d’acord amb la
informació facilitada pel cap d’emergència.
- Al punt de reunió o espai de confinament, realitzar el recompte de totes les
persones evacuades i/o confinades.
- S’ha d’assegurar que totes les persones abandonin la zona de forma ordenada i sense
perdre la calma.
- En cas d’evacuació o confinament, es revisaran els llocs de pitjor audició (serveis,
llocs apartats ,...) per si algú no s’hagués adonat del senyal.
Les funcions o accions d’actuació de primers auxilis, seran les següents:
- En ser informats sobre el nombre, lloc i tipus de lesionats, recolliran els mitjans
d’auxili necessaris (dels quals hauran de conèixer la seva ubicació exacta i portar un
control rutinari per detectar faltes de material sanitari) i s’adreçaran al punt més
proper de l’emergència , on es veuran capacitats per actuar en condicions segures.
- Donaran l’assistència sanitària necessària segons el seu criteri. En cas d’haver més
d'un ferit els classificaran per prioritats d’atenció i / o evacuació.
- Si fos necessari trucar a una ambulància, donaran avís al cap d'emergències.
- En cas d’evacuació de ferits per ambulància, prendran nom i cognoms del ferit,
hora de trucada al servei d’urgències, hora d’arribada i de sortida de l’ambulància,
així com la matrícula i organisme de la mateixa.
- Hauran de tenir el material de primers auxilis en un lloc on el tinguin sempre
controlat i a mà.
- Si es decreta l’evacuació, ajudaran a evacuar la zona que tingui més quantitat de
persones acumulades.
- Participaran en la investigació de l’accident o sinistre.
3.3.2.1.2 Equip de segona intervenció
Les funcions de l'equip d'intervenció són les següents:
- En sentir l’avís d’emergència es dirigiran la zona de l’emergència per rebre
instruccions específiques del cap d’emergències. En el cas que el cap d’emergències
ho indiqui es dirigirà cap al lloc de l’emergència, i atacarà l’incendi amb la major
urgència possible fins sufocar o contenir-lo.
- Col·laboraran activament en el combat d'una emergència en el lloc on es produeixi,
donant suport a l'equip de 1ª intervenció, utilitzant els mitjans de protecció
disponibles (extintors, boques d'incendis equipades o sectors d'incendi) i evitaran la
difusió de fums confinant l’incendi en una dependència, zona o sector en última
instància mentre no arribin a aquest lloc Bombers externs.
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-

-

Actuaran sempre sota les ordres del Cap d'Emergències i no posaran mai en perill la
seva integritat física.
Quan el Director del pla d'actuació ho ordeni, col·laboraran perquè siguin
evacuades totes les instal·lacions, recordant les actuacions a realitzar a la resta del
personal (especialment l'extern: visites).
Ajudaran en totes aquelles accions necessàries per reprendre l'activitat, després de la
fi de l'emergència.

3.3.3 Responsable de rebuda d’ajuda externa
Està format per 1 component, segons es detalla en l'annex I, qui haurà de conèixer a les
instal·lacions, el seu estat de manteniment, subministraments i altres aspectes tècnics de
les instal·lacions, l’ús del qual pugui ser necessari en cas d'una emergència.
Aquesta persona estarà encarregat/a de rebre l’ajuda externa per a que estigui present
en el moment d’arribada de l’ajuda exterior (bombers, ambulàncies, policia, etc.) per
explicar la situació de l’emergència i de que es tracta. Aquesta persona haurà de tenir
contacte directe amb el cap d’emergència per tenir tota la informació possible de com
transcorre l’emergència, així mateix haurà d’anar identificada i amb vestimenta de fàcil
localització com per exemple una armilla reflectora.
En cas de que no es trobi present aquesta persona, o per necessitat de l’emergència el
cap d’emergència, assignarà les tasques de rebuda a altra persona o no hi haurà ningú al
punt de rebuda
3.3.4 Resta de personal
Les actuacions de tot el personal (socis i visites) es basaran en les següents pautes:
- Instruccions per que la persona que detecti una emergència, faci saber al cap
d’emergència, l’existència d'aquesta. Igualment, s'estableixen els sistemes de
comunicació per informar de l'existència d'una emergència a tot el personal
designat.
- Protocols (actuacions genèriques), en cas d'emergència, de cadascun dels grups
establerts en l'organigrama. Aquests protocols es descriuen en aquest apartat i
inclouen instruccions sobre com seran avisats de l'existència d'una emergència, i
com s'haurà d'actuar sempre en aquest cas.
- Procediments (actuacions específiques) a realitzar en cas d'emergència. S'estableixen,
en casos determinats d'emergència, les instruccions específiques a realitzar.
Caldrà donar instruccions específiques a dos tipus de persones que es poden trobar a la
instal·lació: els socis i les visites.
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3.4 Accions a realitzar
En aquest punt s’inclouen els esquemes d’actuació previstos. Aquests esquemes són
específics per a cada risc i/o escenari que queden reflectits aquelles accions
diferenciades per cada tipus d’emergència. Sempre es procurarà reduir al màxim el
número d’actuacions per a una màxima simplificació.
Pel que fa als protocols mínims a desenvolupar, inclouran com a mínim les següents
accions:
- detecció i alerta
- comunicació i alarma
- intervenció
- evacuació
- confinament
- prestació de les primeres ajudes
- prestació de les primeres ajudes externes
Pel que tractarem en funció de la situacions o escenari d’emergències (riscos) i de la
seva classificació (conat/pre-emergència i emergència total), els diferents aspectes
(Detecció i alerta, comunicació i alarma, intervenció, evacuació, confinament, prestació
de primers auxilis ) a tenir en compte en l'emergència:
Situació 1: Cas d’incendi o explosió a les instal·lacions.
Detecció i alerta.
La primera persona que detecti una emergència (foc o incendi, explosió o fuita), haurà
de realitzar les següents actuacions bàsiques identificades com PAS:
PROTEGIR. No posar mai en perill la seva integritat física ni la dels altres. Es
tracta de protegir la zona i si es té qualsevol dubte de si podrà controlar
fàcilment l’emergència, és preferible que d’avís en primer lloc.
AVISAR de l’emergència: Per a això podrà activar el polsador de confirmació
d’emergència (alarma general) més pròxima, o comunicar el que succeeix i el lloc
on succeeix al cap d’emergència o l’equip d’intervenció. També pot avisar per
telèfon directament a algun membre de l’equip d’emergències.
SOCÓRRER. A continuació, només si la situació ho permet podrà dirigir-se als
voltants de la zona afectada. Si no és possible intervenir o socórrer, buscar els
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responsables d’intervenció i seguidament anar al punt de reunió general de
l’equip d’intervenció, primers auxilis, etc.
Comunicació i alarma.
S’alertarà al director del pla d’actuació que haurà de decidir quin tipus d’alerta és (conat
o emergència total) i en funció de l’alerta procedir a la comunicació:
Si és un conat, la comunicació es farà únicament al personal que hagi detectat el conat
d’emergència i la zona en concret, sense necessitat d’informar a les ajudes externes.
En cas d’emergència total, es donarà l’avís a tot els socis i visites presents en les
instal·lacions així com a l’ajuda externa (112) i es procedirà a l’evacuació de les
instal·lacions.
Intervenció.
Un cop decidit pel director del pla d’actuació quin tipus d’alerta és (conat o emergència
total) el personal d’intervenció actuarà en funció de l’alerta declarada:
Si és un conat, només intervindran els components de l’equip de primera
intervenció que es trobin propers a la zona d’emergència, mantenint el contacte
amb el cap d’emergència per indicar si s’ha controlat o no..
-

En cas d’una emergència total, s’avisarà a tots els components de l’equip
d’intervenció, així com a l’ajuda externa (112), perquè evacuïn la zona de
l'incendi per agilitzar i evacuar de la forma més segura, per donar temps a
l’arribada dels mitjans d’emergències externs.

El responsable de rebuda del suport extern rebrà els mitjans d’emergències externs i els
facilitarà la informació que requereixin.
Evacuació
Un cop decidit pel director del pla d’actuació, cap d’emergència, quin tipus d’alerta és
(conat o emergència total) el personal d’intervenció actuarà en funció de l’alerta
declarada, basat en el número de socis i visites presents en les instal·lacions del club:
Si es tracta d’un conat, només s’intervindrà per tal d’assegurar la zona afectada.
En cas d’emergència total, s’evacuarà les instal·lacions del club i l’equip d’intervenció es
centrarà en guiar a la gent (socis i visites) al centre de reunió d’evacuació, situat a
l’exterior a prop de l’accés principal al recinte. Punt referenciat als plànols de l’annex
III.
En el Centre de reunió d’evacuació (C. Rev.) es farà un comptatge de les persones, socis
i visites evacuats. En el moment que arribin els mitjans d’emergències externs el cap de
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l’emergència i/o el responsable de rebuda del suport extern facilitarà aquesta
informació als diferents grups operatius.
Confinament
En el cas d’incendi a les instal·lacions del club no es donarà la situació de confinament
pel risc que representa.
En cas que l’incendi sigui procedent de l’exterior, el director del pla d’actuació després
de comunicar l’emergència al 112 i protecció civil confinarà al personal a zona segura
en cas de no poder evacuar les instal·lacions.
Prestació de primers auxilis
Si es dóna una situació d’incendi l’equip de primers auxilis una vegada aquest alertat es
posarà a disposició del director del pla d’actuació, cap d’emergències, a prop de la zona
d’emergència, on si es requereix de la seva ajuda estigui disponible en cas de ser
necessària.
Si estem en el cas que és un conat no serà necessari, en el cas que no hi hagi cap
persona ferida, tan sols ha d’estar alerta i localitzable fins que l’emergència s’adongui
per finalitzada.
En cas que hi hagi ferits, s’acompanyaran fins a l’arribada dels mitjans d’emergències
externs.
Situació 2: Cas d’accident aeri a les instal·lacions del club.
Detecció i alerta.
La primera persona que detecti una emergència (accident), haurà de realitzar les
següents actuacions bàsiques identificades com PAS:
PROTEGIR. No posar mai en perill la seva integritat física ni la dels altres. Es
tracta de protegir la zona i si es té qualsevol dubte de si podrà controlar
fàcilment l’emergència, és preferible que d’avís en primer lloc.
AVISAR de l’emergència: Per a això podrà activar el polsador de confirmació
d’emergència (alarma general) més pròxima, i comunicar el que succeeix i el lloc
on succeeix al cap d’emergència o l’equip d’intervenció. També pot avisar per
telèfon directament a algun membre de l’equip d’emergències.
SOCÓRRER.: A continuació, només si la situació ho permet podrà dirigir-se als
voltants de la zona afectada. Si no és possible intervenir o socórrer, sense deixar
als accidentats sols, avisar algun membre de l’equip de primers auxilis, per que
tracti a l’accidentat a una zona segura de l’emergència.
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Comunicació i alarma.
S’alertarà el director del pla d’actuació, cap d’emergència, que haurà de decidir quin
nivell de gravetat disposa el ferit i, en funció, decidir el seu trasllat o si necessita més
ajuda de la existent.
En cas que l’accident siguí d’un ULM extern i no hi ha personal al Club, l’única forma
d’avis al cap d’emergència es a través del 112 o d’alguna persona externa que sigui
testimoni de l’accident.
Intervenció.
Un cop decidit pel director del pla d’actuació que tipus d’emergència o accident existent
es tracta, el personal d’intervenció actuarà ajudant en funció del necessari i el que se li
indiqui pel cap d’emergències.
Evacuació
Si el director del pla d’actuació, cap d’emergència, ha decidit l’evacuació dels ferits, les
persones de primers auxilis juntament amb l’equip d’intervenció actuarà en funció del
que s’hagi decidit i s’esperarà a l’assistència mèdica immediata declarada. Sent el punt de
recollida el C. Rev., referenciat en els plànols de l’annex III.
L’equip de primers auxilis acompanyarà al ferit o ferits i s’esperarà a que arribin els
serveis d’emergència exteriors. Els donaran tota la informació disponible de la persona i
com ha succeït l’accident.
Si el director del pla d’actuació, cap d’emergència, ha decidit l’evacuació de les
instal·lacions degut al risc present, les persones de l’equip d’intervenció actuarà guiant a
les persones presents en el club al punt de recollida. Sent el punt de recollida el C. Rev.,
referenciat en els plànols de l’annex III.
Confinament
No procedeix en cas d’accident aeri a les instal·lacions al confinament.
Prestació de primers auxilis
En aquesta situació, l’equip de primers auxilis s’ha de posar a disposició del director del
pla d’actuació, cap d’emergència, per tractar la situació o valoració de primera mà en cas
requerit. Si arriba l’ambulància seran els encarregats de tractar amb el personal mèdic
extern explicant les accions realitzades a el/s ferits.
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Situació 3: Cas de riscos externs: Incendi forestal, inundació, risc químic o
radiològic.
Detecció i alerta.
La primera persona que detecti una emergència d’aquest tipus, es comunicarà amb el
director del pla d’actuació, cap d’emergència, alertant a més a les persones que es trobi
proper. Un cop alertat el director del pla d’actuació o suplent, indicarà les accions a
realitzar o si es produeix el confinament o l’evacuació de les instal·lacions.
Si es rep una trucada de protecció civil alertant s’avisarà al director del pla d’actuació,
cap d’emergència, que decidirà les accions a realitzar:
Comunicació i alarma.
El director del pla d’actuació, procedirà a alertar als membres dels equips d’intervenció,
indicant que funcions han de realitzar si d’evacuació o de confinament.
En cas de socis i visites, s’ha de comunicar de la situació d’emergència, una vegada que
el director del pla d’actuació hagi decidit les accions a realitzar (confinament o
evacuació).
En cas de emergència a les instal·lacions i algun soci es trobi en l’aire l’única forma
d’avisar l’emergència es a través del 112 o el canal aeri.
Intervenció.
Un cop decidit pel director del pla d’actuació, cap d’emergència, les accions a realitzar
seran executades per l’equip d’intervenció.
Evacuació
Si és decideix l’evacuació de les instal·lacions pel director del pla d’actuació, les accions
a realitzar pel personal d’intervenció serà la de guiar als socis i visites al centre de reunió
d’evacuació tal i com s’ha descrit en cas d’incendi, o depenen del tipus d’emergència
(inundació, incendi forestal, etc...) desplaçar-se fins el punt de trobada segur que hagi
marcat el cap d’emergències. El centre de reunió es troba referenciat als plànols de
l’annex III.
Confinament
Si és decideix el confinament de les instal·lacions pel director del pla d’actuació, cap
d’emergència, les accions a realitzar pel personal d’intervenció serà la de guiar als socis i
visites al punt de confinament establert a les instal·lacions del club, referenciats en els
plànols de l’annex III. S’ha de tindre en compte que s’informarà a tothom de que no
s’obrin finestres per mantindré el confinament. Així mateix el director del pla
d’autoprotecció, cap d’emergència apagarà o donarà l’ordre d’apagar el sistemes de
ventilació o altres que consideri apropiat.
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Prestació de primers auxilis
L’equip de primers auxilis una vegada alertats es posaran a disposició del director del
pla d’actuació, ajudant si cal en tasques d’evacuació o confinament.

3.5 Fitxes d’actuació
Les fitxes d’actuació es realitzen perquè els integrants dels equips d'emergències tinguin
unes pautes bàsiques de què han de fer en cas d'emergència. En el cas que ens fa les
fitxes aniran dirigides a les següents persones dels grups d’emergència, i socis del club
que són:
- Director del pla d'autoprotecció i del pla d'actuació o cap d'emergència
- Equip d'intervenció:
- Equips de primera intervenció (EPI)
- Equips de segona intervenció (ESI)
- Socis
- Visites (club tancat)
Les fitxes es troben detallades per a cada persona en l'annex IV i són les descrites a la
següent taula resumeix:
S'identifiquen dos supòsits:
-

Supòsit 1: Quan el club aeronàutic es troba obert (horari solar,
habitualment).
Supòsit 2: Quan el club aeronàutic es troba tancat.
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Supòsit

equips

Riscos \
escenaris

Altres
usuaris

Director pla
d’actuació, Cap
d’emergència
Equips
d’intervenció
(primera i
segona)
Socis
Visites

1
Incendi o
explosió a les
instal·lacions

Risc
associat a
accident
aeri

2
Riscos
externs

Club
aeronàutic
tancat

FA 1

FA2

FA4

FA3

Dins de cada fitxa d’actuació es tindran en compte els diferents supòsits: club obert o
club tancat.

3.6 Integració amb els plans d’àmbit superior
El director del pla d'actuació estableix els protocols de notificació de l'emergència a
través del número d'emergències 112 a altres instàncies com bombers, protecció civil,
ambulàncies, cossos de seguretat, etc.
Si és el cas, es notificarà a altres organismes competents.
Per a la coordinació entre la direcció del pla d'autoprotecció i la direcció del pla de
protecció civil on s'integra el pla d'autoprotecció s'indiquen en l'annex I els centres i
organigrames d'àmbit municipal i d'àmbit autonòmic per a la coordinació entre el Pla
d'autoprotecció i els Plans d'autoprotecció municipals i autonòmics amb els mitjans de
comunicació.
Els plans d’emergència d’àmbit superior que poden estar activats simultàniament al
PAU són els següents:
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Plans territorials

Plans especials que el poden
afectar

Pla de protecció civil de Catalunya
(PROCICAT)
Pla d’actuació del PROCICAT: emergències per
episodis de contaminació a l’Ebre aigües avall
de l’embassament de Flix
Pla d'actuació del PROCICAT: emergències per
risc de subsidències en el barri de l'Estació
(Sallent)
Pla d'actuació del PROCICAT per pandèmies
Pla d'actuació del PROCICAT: emergències en
el transport de viatgers per ferrocarril.

Pla d’emergència exterior del sector
químic de Catalunya (PLASEQCAT)
Pla de protecció civil d’emergències
per incendis forestals a Catalunya
(INFOCAT)
Pla de protecció civil per al risc
d’inundacions
a
Catalunya
(INUNCAT)
Pla especial d’emergències per
nevades a Catalunya (NEUCAT)
Pla especial d’emergències sísmiques
a Catalunya (SISMICAT)
Pla especial d’emergències per a
accident de empreses radiològiques
(RADCAT)

Aquesta coordinació es reflexa, bàsicament, als següents aspectes:
- Coordinació de la direcció: es refereix a la coordinació entre la direcció del Pla
d’autoprotecció i la direcció del pla de protecció civil on s’integra el PAU.
- Coordinació del procediment operatiu: integra les accions per tal de desenvolupar:
• Els protocols de notificació de la situació d’emergència, tant durant el transcurs
de la mateixa com a posteriori.
• Les formes de col·laboració de la organització del centre sanitari amb els plans i
actuacions del sistema públic de protecció civil.
El Club aeronàutic de Catalunya, igual que tots els Plans d’autoprotecció d’establiments
d’interès per a la protecció civil, ha de preveure la integració i coordinació amb altres
plans d’àmbit superior que es poguessin activar de forma simultània amb el PAU.
En estar afectada l’activitat pel decret 82/2010, s’haurà d’incorporar el pla
d’autoprotecció dins de la plataforma Hermes de la direcció general de Protecció Civil.
Amb això es garanteix la correcta integració i coordinació amb els plans d’àmbit
superior i les administracions competents.
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La plataforma Hermes també serveix per a la gestió administrativa de les activitats
subjectes al decret 82/2010 i permet a l’administració competent fer un seguiment de la
gestió del pla d’autoprotecció de l’activitat.
Per coordinar el pla d’autoprotecció amb els plans de protecció municipal s’ha de cridar
al Centre de Recepció d’alarmes de l’ajuntament del Sant Feliu de Buixalleu. Una
vegada consultat a l’ajuntament les dades són els següents:
Dades de contacte en cas d’emergència amb l’ajuntament on es situa l’activitat:
Nom
interlocutor

Josep Roquet Avellaneda
Alcalde

Correu electrònic

ajbuixalleu@teleline.es

Telèfon

972 86 40 18 // 972 86 53 35

Fax

972 86 46 16

Per coordinar el pla d’autoprotecció amb els plans de protecció civil autonòmics s’ha de
cridar al CECAT. Les dades de contacte són els següents
CECAT
Telèfon 93 551 72 85
D’acord amb l’article 7.2 del decret 82/2010, un cop conegudes les causes de
l’emergència, el titular de l’activitat ha de trametre, a través del registre electrònic oportú
(plataforma HERMES), un informe a la Direcció General de Proteció Civil en un
termini de 7 dies hàbils.
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DOCUMENT 4

Implantació, manteniment i actualització

4.1 Responsabilitat i organització.
4.1.1 Responsables de la implantació
Correspon al director d'autoprotecció i del pla d'actuació la responsabilitat d'organitzar
el sistema d'emergències i realitzar el seguiment i control de la implantació. Per a això
hauran d'elaborar el calendari d'actuacions periòdiques de divulgació, formació i
realització d'exercicis i simulacres, controlar la implantació de les mesures de prevenció
proposades, seleccionar el personal dels diferents equips d'emergència i suplir sense
demora les vacants, motivar la màxima participació voluntària en els equips
d'emergència, verificar un manteniment correcte dels equips de protecció contra
incendis i altres actuacions directives en l'àmbit de les emergències.
Per a la correcta implantació del pla, el titular haurà de reunir-se de forma periòdica
amb els responsables implicats: el cap d’emergència, el responsable de la prevenció i
control de riscos i el servei de prevenció de riscos laborals
RESPONSABLES DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA
Responsable de la implantació,
manteniment i actualització del pla:

Nom i cognoms

Càrrec

Tel/ext./mòbil

Josep Manel
Català Fernández

Director
Club

600 59 64 15

4.1.2 Planificació, coordinació i seguiment de les accions d’implantació
En aquest apartat es defineixen les activitats necessàries per a la posada en marxa i el
manteniment en estat operatiu de tota l'organització per al control d'una situació
d'emergència.
L'objectiu final serà la capacitació del personal laboral mitjançant la formació i
informació de tot el personal per evitar els riscos que puguin derivar en un incendi o
una altra emergència de similars característiques, i per actuar correctament en cas
d'evacuació, així com la formació teòrica i pràctica dels diferents grups d'emergència.
Es recomana la distribució de còpies del pla d'autoprotecció / plànols amb la següent
prioritat, si és possible la seva total distribució:
- Director del pla d'actuació (original).
- Punt de Control, al local social (còpia).
Es distingeixen tres tipus de reunions de planificació, coordinació i seguiment:
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Reunions ordinàries
Es recolliran les accions d’implantació realitzades, la seva valoració i s’anotaran les
accions a realitzar en un futur, els seus objectius i es preveuran els recursos econòmics
necessaris. Es recomana un mínim de dues reunions anuals.
Reunions extraordinàries
Després de cada possible incident o accident, es farà una reunió extraordinària on
s’avaluaran les seves causes, el funcionament dels mitjans d’autoprotecció i l’eficàcia de
les actuacions dels Equips d’Emergència.
Reunions post - exercici pràctic
També s’indicarà que sempre després d’un simulacre es farà una altra reunió on
s’analitzaran i avaluaran les possibles deficiències observades en la seva realització.
Per tindre un control de les reunions que es realitzen del comitè d’autoprotecció es
disposa a l’annex I, d’unes taules model de seguiment pel seu registre.

4.2 Programa d’implantació, formació i divulgació
4.2.1 Formació del personal propi
S'hauran documentar les accions previstes en el procés d'implantació del Pla, així com
les activitats de formació i informació. L'objectiu final és evitar els riscos que puguin
derivar en un incendi o una altra emergència de similars característiques, i actuar
correctament en cas d’evacuació o confinament, mitjançant d’adequada formació
teòrica i pràctica dels diferents equips d'emergència.
El Pla d'autoprotecció ha de preveure els mitjans i recursos necessaris per executar
aquest programa de formació.
El director d'autoprotecció i del pla d’actuació realitzaran uns programes periòdics de
formació teòrica i pràctica (recomanable amb caràcter anual). Els cursos seran
personalitzats i es tindrà en compte la singularitat de les instal·lacions i l’activitat.
Aquesta formació anirà destinada preferentment als integrants dels equips
d'emergències, tot i que es recomana la participació dels socis.
La formació dels equips d'emergència contemplarà els aspectes teòrics i pràctics
suficients per desenvolupar les funcions assignades i que s'han especificat en els apartats
anteriors. S'haurà de descriure el programa de formació específic i suficient per a
assegurar la formació teòrica i pràctica del personal assignat al Pla d'autoprotecció.
El contingut mínim d'aquesta formació inicial serà:
a) Formació teòrica:
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-

Coneixement dels riscos possibles en les instal·lacions
Riscos: teoria del foc: naturalesa, prevenció, extinció, propagació.
Instal·lacions i sistemes disponibles de protecció contra incendis en el
club aeronàutic.
- Coneixement de l’organització de l’emergència (estructura, funcions i
responsabilitats)
- Coneixement dels protocols i fitxes d’actuació
- Comportament davant d'una emergència
- Evacuació i confinament: normes d'evacuació, vies i sortides d'evacuació,
punt de reunió i recompte.
- Manteniment de les instal·lacions contra incendis.
- Nocions bàsiques en matèria de primers auxilis (Avaluació inicial,
reanimació cardiopulmonar, obstruccions, hemorràgies, cremades,...).
- Investigació d'accidents i incidències que poguessin desembocar en una
emergència.
b) Formació pràctica:
- Identificació i detecció de riscos
- Comunicacions i senyals d’alarma
- Primers auxilis
- Identificació i coneixement dels mitjans d’autoprotecció (sectorització,
impediment del pas de fums, extintors, mànegues, rescat de persones
amb mobilitat reduïda,...)
- Els membres de l'equip d'intervenció han de realitzar pràctiques amb els
equips d'extinció, incloses simulacions amb foc real, utilitzant extintors
de pols, de CO2.
- S’hauran de realitzar exercicis pràctics de coordinació dels components
de tots els equips per practicar les respostes immediates a un avís de les
emergències, segons les consignes rebudes.
Per tindre una recopilació de la formació del personal format en emergències del centre
es disposa a l’annex I, d’unes taules model de seguiment pel seu registre.
4.2.2 Formació del personal aliè
Un cop que siguin operatius els equips d'emergències, es procedirà a realitzar les
reunions formatives de tot el personal, organitzades i realitzades pel director del pla
d'actuació. L'objectiu prioritari d'aquesta formació és la divulgació de les mesures de
prevenció, entre elles:
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-

Sensibilitzar a tot el personal i socis per aconseguir la seva implicació en
la prevenció.
- Posar de manifest els riscos que es poden produir si no s'adopten les
mesures de prevenció proposades.
- Divulgar les normes i les instruccions d'actuació i d'evacuació.
- Impedir que accions incorrectes afectin a la disponibilitat i capacitat dels
mitjans de protecció contra incendis com els materials d'intervenció o la
capacitat de les vies d'evacuació.
- Donar a conèixer a tot el personal i socis la composició dels integrants
dels equips d'emergències.
El programa mínim d'aquestes reunions formatives és:
- Divulgació i explicació de les mesures de prevenció i protecció contra
incendis de les instal·lacions.
- Com actuar si es descobreix una emergència.
- Com s’ha de donar l'alarma.
- Com actuar en sentir o rebre l'ordre d’evacuació o confinament.
- Familiarització amb el so d'alarma i els recorreguts de les vies
d'evacuació.
- Com s'han d'utilitzar els extintors.
S'han d'establir sistemes o formes de comprovació que aquests coneixements han estat
adquirits.
En aquest apartat s'inclouen totes les persones vinculades directament o indirectament
amb l'organització (visites, subcontractes, etc,...)
Per tindre una recopilació de la formació del personal alié format en emergències del
centre es disposa a l’annex I, d’unes taules model de seguiment pel seu registre.
Per donar a conèixer les pautes bàsiques d'actuació en cas d'emergència als treballadors
i visites que es trobin a les instal·lacions, s'exposaran, en llocs on sigui possible aturar-se
a llegir, uns plànols d'ubicació ("VOSTÈ ESTÀ AQUÍ" ) de la zona amb les
alternatives d'evacuació existents i les instruccions d'actuació en cas de trobar-se davant
una emergència.

4.3 Programa d’exercicis i simulacres
S'efectuaran, com a mínim, un cop l'any. També s'avisarà del simulacre a tot els socis
del club, indicant dia i hora de realització. Això es farà la primera vegada, posteriorment
s'anirà disminuint la informació facilitada fins fer-ho sense previ avís.
Per a cada un dels simulacres es redactarà un supòsit d'actuació que ha de ser definit pel
director del pla d’actuació, cap d’emergència.
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El primer simulacre serà proposat pel director del pla d’actuació, cap d’emergència.
S’analitzaran els errors detectats, amb la finalitat de millorar les actuacions personals i
els mitjans d'evacuació i extinció disponibles.
Com a mínim s’ha de planificar un simulacre a l’any.
Per tal de compilar la preparació i seguiment d’un simulacre, a l’annex I es troba una
taula model per tal de facilitar la recopilació de les dades necessàries per la elaboració
d’un sinistre.
D’acord amb l’article 8 del decret 82/2010, s’han de realitzar amb una periodicitat
mínima anual, que la comunicació prèvia s’ha de trametre a la Direcció General de
Protecció Civil (DGPC), a través de la Plataforma HERMES, i que posteriorment a la
realització del simulacre, dins d’un termini de 20 dies hàbils, s’haurà de trametre a la
DGPC, també a través de la plataforma HERMES, un informe elaborat pel Cap
d’Emergència i signat per aquesta persona i pel titular de l’activitat.

4.4 Programa de manteniment
4.4.1 Manteniment d’instal·lacions i equipaments
S'ha de portar un registre de la relació de les empreses que realitzen el manteniment de
les instal·lacions sent la següent relació:
− Extintors portàtils.
− Enllumenat d'emergències.
− Senyalització.
− Sistemes manuals de protecció contra incendis.
Es demanarà a les empreses instal·ladores i mantenidores dels sistemes de protecció
contra incendis els següents documents:
− Certificat acreditatiu oficial de l'empresa que l'acrediti com a instal·ladora
autoritzada i aparells, equips i sistemes per al que està inscrita.
− Certificacions dels equips i aparells de protecció activa (extintors, hidrants, i
altres sistemes d'extinció).
− Estat de formació de tècnic titulat de l'empresa instal·ladora.
− Assegurança de responsabilitat civil de l'empresa instal·ladora.
− Documentació tècnica i instruccions de manteniment de la instal·lació.
− Certificat emès per tècnic titulat competent de la posada en funcionament de la
instal·lació.
− Terminis per a les operacions de manteniment periòdiques (3 mesos / 6 mesos /
1 any / 5 anys, etc.).
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− Actes de les inspeccions realitzades.
4.4.2 Manteniment del propi pla
Per a la correcta implantació del pla es planificaran les actuacions a dur a terme amb un
cronograma de la programació corresponent on es referència el calendari previst
d'implantació del pla. La proposta es troba a l’annex V.
Aquest cronograma o gràfic ha de tenir assignada la corresponent dotació i adequació
de mitjans materials i recursos tant econòmics com humans.
S’haurà de gestionar l'autoprotecció planificant en el temps i portant a terme les
diferents propostes de dotació i adequació de mitjans de protecció referenciats al llarg
del pla d'autoprotecció, així com establir protocols per a la resolució de qualsevol de les
deficiències detectades en els mitjans de autoprotecció de les instal·lacions.
Així mateix s'hauran implantar les mesures proposades respecte als mitjans
d'autoprotecció i esmenar possibles deficiències.
El director del pla d'actuació podrà desenvolupar noves i més idònies alternatives de
protecció, d'acord amb un major grau de seguretat davant una possible emergència.
Adoptarà les mesures necessàries per a un correcte manteniment de les instal·lacions
susceptibles de provocar o desenvolupar un incendi (equips de climatització,
instal·lacions de gas, instal·lacions elèctriques / SAIS, màquines i altres equips i
instal·lacions).
Adoptarà també les mesures necessàries per al correcte manteniment dels sistemes de
protecció contra incendis.
Per a això s'establirà un programa que inclourà, entre altres aspectes:
- Reciclatge amb formació i informació
- Exercicis i simulacres
- Revisió de tota la documentació del pla d'autoprotecció
- Auditories periòdiques de comprovació de l'estat d'implantació del pla
4.4.3 Estudi i avaluació dels incidents i accidents
El Director del plà d’actuació, cap d’emergència, estudiarà tots els incidents i accidents
ocorreguts a l’establiment referits a l’Autoprotecció. Amb aquesta anàlisi farà un
informe indicant les causes, el comportament que van tenir els mitjans d’autoprotecció,
l’eficàcia de les actuacions d’emergència i els efectes que van tenir.
El PAU, en les seves successives revisions, incorporarà el recull de tots aquests
informes.
Les persones encarregades o la persona en funcions de cap de l’emergència, ordenaran
la investigació de les causes i condicions de desenvolupament de l’emergència a fi i
efecte d’obtenir el coneixement necessari per a l’adopció de mesures preventives i
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correctores, així com, de trametre a les administracions que ho requereixin l’informe
corresponent a l’emergència. Convindrà investigar les causes per les que s’ha produït
l’emergència, les conseqüències i danys ocasionats, s’analitzarà quina ha estat l’actuació i
comportament de les persones, dels equips d’emergència, de l’organització i
coordinació del pla d’actuació, de la coordinació amb els mitjans externs d’ajut i amb els
plans d’àmbit superior i s’analitzarà el funcionament dels mitjans materials
d’autoprotecció, tot plegat, amb l’objecte d’adoptar les mesures correctores que siguin
precises.
Per portar a terme la investigació cal que la persona que n’és responsable creï un equip
que integri les persones necessàries per poder tenir una anàlisi global de l’emergència
(per exemple: cap d’emergència, persones assessores, socis, etc.). Així mateix, aquesta
persona responsable ha de tenir en compte una sèrie de paràmetres mínims que s’han
d’incloure en la investigació:
- Errors relacionats amb el disseny, construcció, operació i gestió de la seguretat del
procés, equip o instal·lació afectada.
- Errades humanes i errors en la gestió dels ocupants del centre.
- Errades tècniques i errors de funcionament dels equips materials i humans crítics per a
la seguretat.
- Riscos associats a factors externs (origen natural, tecnològic o antròpic).
- Paràmetres de l’activitat fora dels límits fixats (processos, ocupació, càrregues, etc.).
- Substàncies involucrades.
- Altres aspectes que es puguin determinar.
D’acord amb el Decret 82/2010, art. 7, les persones titulars de les activitats i centres
d’interès per a la protecció civil de Catalunya, desprès d’una emergència i activació del
pla d’autoprotecció, han de trametre, a través del registre electrònic de plans
d’autoprotecció, un informe a la Direcció General de Protecció Civil, en un termini
màxim de 7 dies hàbils, que detalli com a mínim els aspectes següents:
− Descripció de l’emergència i de les seves causes; cronologia de les actuacions
reals i de les actuacions previstes al PAU; mesures de protecció preses
(confinament o evacuació dels ocupants) i aspectes del PAU a millorar o
modificar, com a resultes de l’experiència derivada de l’emergència.
Així mateix, les persones titulars de les activitats i centres d’interès per a la protecció
civil local, han de trametre, a través del registre electrònic de plans d’autoprotecció,
l’informe a l’òrgan competent en matèria de protecció civil de l’ajuntament on tingui
seu l’activitat, en un termini màxim de 7 dies hàbils.
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Per tal de registrar la incidència hi mantenir-les recopilades i organitzades, de fàcil
ubicació, a l’annex I, es troba un quadre model per tal de recopilar aquesta informació.

4.5 Actualització del pla
Tota la documentació que forma part d'aquest pla d'autoprotecció, es mantindrà
adequadament actualitzada amb els canvis periòdics parcials que es vagin produint, i es
revisarà de manera integral, com a mínim, amb una periodicitat no superior a quatre
anys, sense perjudici del que estableix en la legislació vigent.
S'haurà de revisar el pla de manera integral o parcial sempre que concorri algun dels
supòsits següents:
− Canvi important en l'activitat que suposa canvi del risc
− Canvi en l'entorn (increment de riscos externs i / o aparició de nous elements
vulnerables).
− Accident greu o activació del pla d'acord amb les valoracions del director del pla.
− Resultat d'auditories o inspeccions de control.
La revisió del Pla haurà de ser elaborada per un tècnic competent capacitat per
dictaminar sobre aquells aspectes relacionats amb l'autoprotecció davant els riscos als
quals estigui subjecta l'activitat.
Per tal de mantenir un seguiment de les actualitzacions del pla d’autoprotecció a l’annex
I, trobem una fitxa model per tal de recopilar aquestes dades i arxivar fàcilment. Els
canvis que es van realitzant al pla d’autoprotecció.
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TELÉFONS DEL PERSONAL D’EMERGÈNCIES

Annex I.1

Telèfon general de l’empresa: 972 87 49 27
NOM I COGNOMS

EQUIP

CÀRREC

Josep Manel Català Fernàndez
Magda Cuadras Genabat

Director pla actuació / Cap de emergència
Suplent Cap de emergència

600596415
972874927

Josep Manel Català Fernàndez
Magda Cuadras Genabat

Equip de Primera Intervenció
Equip de Primera Intervenció
Equip de Primera Intervenció
Equip de Primera Intervenció

600596415
972874927

Josep Manel Català Fernàndez
Magda Cuadras Genabat

Equip de segona Intervenció
Equip de segona Intervenció
Equip de segona Intervenció

600596415
972874927

NOM I COGNOMS

Magda Cuadras Genabat

EQUIP

Responsable de rebuda d’ajuda externa

President del Club
Coordinadora

LLOC DE TREBALL

972874927

HORARI

HORARI

LLISTAT DE TELÈFONS
D’INTERÈS

Annex I.2

A recepció és deurà tenir sempre a mà aquesta llista amb el telèfons EXTERNS dels serveis
d’emergències, dels quals es pot necessitar ajuda en qualsevol moment:

EMERGENCIES GENERAL
EMERGENCIAS GENERALITAT
112
(Bombers, Mossos d’esquadra, ambulància, etc.)
CECAT
93 551 72 85
Centre receptor d’alarmes (policia local)
972 86 40 18 // 972 86 53 35

METGES
CAP- Hostalric (metge de guardia)
Dispensari local (Sant Feliu de Buixalleu
Hospital Josep Trueta
Ambulàncies
Creu Roja Urgències

972 864 395
972 864 018
972 940 200
061 /
977 381 717
972 222 222

COSSOS DE SEGURETAT
Policia Local de Salou (CRA)
Mossos d’esquadra Santa coloma de Farners
Guàrdia Civil (Girona)
Protecció civil

092 /
977 309 212
972 842 757
972 208 650
972 870 826

SERVEIS I MANTENIMENT
Aigua municipi de Sant Feliu de Buixalleu
Endesa Energia XXI S.L.U.

972864018 / 628738737
800760706

INFORMACIÓ TOXICOLÓGICA
Barcelona
Madrid

93 388 17 12
91 562 04 20

INSTALACIONS PER PREVENCIÓ I CONTROL
DE RISC

Annex I.3.1

Les instal·lacions per la prevenció i control del risc que deuran de ser considerats son les següents:
INSTALACIÓ
Instal·lacions elèctriques
de Baixa Tensió
Instal·lacions
climatització.
Lampistes
Cablejat
Gas
Residus
Sistemes de intrusions

Responsable de
Club aeronàutic
Josep Manel
Català Fernàndez
Josep Manel
Català Fernàndez
Josep Manel
Català Fernàndez
Josep Manel
Català Fernàndez
Josep Manel
Català Fernàndez
Josep Manel
Català Fernàndez
Josep Manel
Català Fernàndez

EMPRESA
EXTERNA
CONTRATADA
Instalacions
C&C,SL
Instalacions
C&C,SL
Instalacions
C&C,SL
Instalacions
C&C,SL
Instalacions
C&C,SL
Recuperacions
Masnou,SL
Stanley Security
España S.L. U.

Responsable
empresa externa y
treballadors
Jaume Canaleta
Jaume Canaleta
Jaume Canaleta
Jaume Canaleta
Jaume Canaleta
Salvador Masnou i
Oms

TASQUES
Manteniment
preventiu
Manteniment
preventiu
Manteniment
Manteniment

PERIODICITAT

Anual y esporàdic
Anual y esporàdic
Anual y esporàdic
Anual y esporàdic

UBICACIÓ
DOCUMENTACIÓ
Arxiu
Arxiu
Arxiu
Arxiu

Manteniment
preventiu

Anual y esporàdic

Arxiu

Manteniment

Esporàdic

Arxiu

Manteniment
preventiu i correctiu

Anual

Arxiu

SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS:
RESPONSABLES, DOCUMENTACIÓ I MANTENIMIENT
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Els sistemes de proteccions contra incendis que deuran ser considerats son els següents:

INSTALACIÓ

Responsable de

EMPRESA EXTERNA
CONTRACTADA

Llums d’emergència

Josep Manel
Català Fernàndez

Instalacions C&C S. L.

Extintors i carro
extintor

Josep Manel
Català Fernandez

Disseny i
Subministraments S.L.

Responsable
empresa externa
y treballadors

TASQUES

PERIODICITAT

UBICACIÓ
DOCUMENTACIÓ

Jaume Canaleta

Manteniment
preventiu I
correctiu

Trimestral y esporàdic

Arxiu

Manteniment
preventiu I
correctiu

Trimestral y esporàdic

Arxiu

SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS:
RESPONSABLES, DOCUMENTACIÓ I MANTENIMIENT
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Actuacions de manteniment preventiu que han de ser realitzades per:
- Personal de________________________________ (si escau es pot contractar a empresa manteniment):
EQUIPO O SISTEMA
o
o
o
SISTEMES MANUALS D’ALARMA o
D’INCENDIS
o
o
o
EXTINTORS
o
o
o
DETECCIÓ I ALARMA
AUTOMÁTICA DE INCENDIS

o
SISTEMES FIXES D’EXTINCIÓ

o
o
o

CADA TRES MESOS
Comprovacións del funcionament de la instal·lacions (amb cada font de subministrament elèctric).
Substitucions de pilots, fusibles, etc., defectuosos.
Manteniment d’acumuladors (neteja de borns, reposició d’aigua destil·lada, etc.)
Comprovació del funcionament de la instal·lació (amb cada font de subministrament elèctric).
Manteniment d’acumuladors (neteja de borns, reposició d’aigua destil·lada, etc.)
Comprovació de l’accessibilitat, senyalització, bon estat aparent de conservació.
Inspecció ocular d’assegurances, precintes, inscripcions, mànega, etc.
Comprovació del pes i pressió si escau.
Inspecció ocular de l’estat extern de les parts mecàniques (filtres, vàlvules, mànega, etc.)
Comprovació que els filtres de l’agent extintor o ruixadors estan en bon estat i lliures d’obstacles per al seu funcionament
correcte.
Comprovació del bon estat dels components del sistema, especialment de la vàlvula de prova en els sistemes de ruixadors, o
els comandaments manuals de la instal·lació dels sistemes de pols, o agents extintors gasosos.
Comprovació de l’estat de càrrega de la instal·lació dels sistemes de pols, anhídrid carbònic, o hidrocarburs halogenats i de les
ampolles de gas impulsor quan existeixin.
Comprovació dels circuits de senyalització, pilots, etc., en els sistemes amb indicacions de control.
Neteja general de tots els components.

IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT
DEL PLA
Plantilles
1
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Programació de les reunions amb el director del pla d’autoprotecció
Registre de reunions del comitè d’autoprotecció
Reunions ordinàries
Reunió núm. ____

Data

Lloc
Participants
Objectius
Reunions extraordinàries
Reunió núm. ____

Data

Lloc
Participants
Incident
Reunions post exercici pràctic
Reunió núm. ____
Lloc
Participants
Exercici pràctic

Data

IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT
DEL PLA
Plantilles
2

Formació

Resum de la formació del personal propi
Tipus de formació
Objectiu
Programa teòric
Programa pràctic
Previsió de grups
Previsió de dates
Signatura i data de control i
verificació

Resum de la formació del personal aliè
Tipus de formació
Objectiu
Programa teòric
Programa pràctic
Previsió de grups
Previsió de dates
Signatura i data de control i verificació

Manteniment de la formació del personal propi i aliè
Tipus de formació
Objectiu
Programa teòric
Programa pràctic
Previsió de grups
Previsió de dates
Signatura i data de control i verificació
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Informació

Informació i divulgació del pla
Objectiu
Accions a realitzar

Periodicitat

Personal propi
Personal aliè
Usuaris
Ajuda externa
Bombers
Mossos
...
Organismes
oficials
DG Protecció civil

Manteniment de la informació i divulgació del pla
Vigència de la informació
divulgada
Personal propi
Personal aliè
Usuaris
Ajuda externa
Bombers
Mossos
...
Organismes
oficials
DG Protecció civil

Data de la propera
comprovació

IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT
DEL PLA
Plantilles
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Simulacre

Full de preparació i seguiment d’un simulacre
Simulacre d’implantació
Objectiu
Data

Hora

Zona involucrada /escenari de l’exercici
Característiques de l’exercici
Verificació i comunicació d’exercici a l’organisme oficial competent
Avaluació de l’exercici
Programa d’exercicis i simulacres
Exercici
núm
Data

Hora

Zona involucrada /escenari de l’exercici
Característiques de l’exercici
Verificació i comunicació d’exercici a l’organisme oficial competent
Avaluació de l’exercici
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Manteniment d’instal·lacions

Resum de les accions de manteniment de les instal·lacions i equips
manteniment de les instal·lacions i equips
Objectiu

Mitjà
d’autoprotecci
ó, instal·lació,
local o servei

Normativa
d’aplicació

Responsabl
e
mantenime
nt

Instal·lacions d’autoprotecció
Sectorització
Extintors
...
Equips que poden generar riscos

...
Locals amb risc

...
Altres instal·lacions que poden generar riscos
Inst. Elèctrica
Inst.
climatització
Inst. gas

Document a presentar
com a justificant o
acció a realitzar
Tipus de
document
o acció a
realitzar

periodicit
at

Data de revisió

últim
a

propera

IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT
DEL PLA
Plantilles

Millores estructurals i de recursos
Millora núm.
Descripció
Motiu de la millora
Prioritat
Pressupost
Millora núm.
Descripció
Motiu de la millora
Prioritat
Pressupost

6

Accidents i incidents
Incidència núm.
Data

Hora
Informe enviat a

Descripció de l’incident
Identificació del risc que
l’ha provocat
Descripció del
funcionament de les
mesures d’autoprotecció
relacionades
Descripció del
funcionament dels protocols
d’actuació
Conseqüències de l’incident
Aspectes millorables a
considerar

Lloc
Data
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Actualització del pla

Fitxa de seguiment de les actualitzacions del pla
Actualitzacions del pla
Descripció
canvi

del Documents
modificar

a Signatura i data de Actualització
control i verificació enviada a:

del Documents
modificar

a Signatura i data de Actualització
control i verificació enviada a:

Canvis de
personal

Canvis
estructurals
Revisions del pla
Descripció
canvi
Revisió
núm.
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MODELS DE FORMULARI PER LA GESTIÓ DE LES
EMERGÈNCIES

MODELS DE FORMULARI PER LA GESTIÓ
DE LA EMERGÈNCIA

Annex II

MODELS DE DECLARACIÓ FORMAL DE SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA DEL
PLA D’AUTOPROTECCIÓ
NOTIFICACIÓ DE COMUNICACIÓ DE SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA
DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ

(enviar-ho al CECAT per fax al 93 551 72 86 o per correu electrònic a cecat@gencat.cat i a
l’ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu a ajbuixalleu@teleline.es o fax 972 86 46 16)
.................................................................., com a director del pla d’autoprotecció / pla
d’actuació responsable,
DECLARO:
LA SITUACIÓ DE ’EMERGÈNCIA del Pla d’autoprotecció del Club Aeronàutic de
Catalunya, a causa d’
• Les mesures previstes són:
•
...........................................................................
Alcalde/Alcaldessa
.......................................................,

de

de 201_

MODEL AMB ORDRE D’EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT

ORDRE D’EVACUACIÓ

Comuniquem als socis i visitants de Club Aeronàutic de Catalunya que s’ha d’evacuar
l’edifici. Seguir les següents indicacions:
• Anar al punt de reunió
• Seguir les instruccions del personal
Agafar solament d’imprescindible (la documentació; la medicació, si és que preneu; diners...).
Si aneu carregats, l’evacuació no podrà ser tan ràpida i àgil com ha de ser.
ORDRE DE CONFINAMIENT

Comuniquem als socis i visitants del Club Aeronàutic de Catalunya que tothom s’ha de
confinar. Seguir les següents instruccions:
•
•

ANNEX III
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PLÀNOLS
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FICHES D’ACTUACIÓ

FA.1

FICHA DE ACTUACIÓ
Rev.0

setembre 2012

En cas de Incendi, Accident aeri i
Risc Extern.

DIRECTOR DEL PLA D’ACTUACIÓ // CAP D’EMERGÈNCIA
En cas de Incendi
Identificació i classificació de les emergències
Riscos considerats
Conat d’emergència
Riscos interns
Risc d’incendi a les Incendi en una paperera o
instal·lacions
sala

Emergència general
Incendi a qualsevol
hangar

Actuació general en situació d’incendi
1. Quan sigui avisat o escolti l'alarma, s'ha d'adreçar al punt de control
(CC), si és que la situació no permet actuar en les proximitats de la
zona afectada, per informar de la situació als Equips d'intervenció i
determinarà les primeres accions a prendre.
2. Ha d'estar sempre localitzable i en cas d'absència, s'ha d'assegurar
que els equips d’intervenció coneixen, el nom i situació del seu
suplent.
3. Es farà càrrec de totes les actuacions dels equips d’intervenció.
4. Decideix la classe d'emergència (conat, emergència general),
ordenant l’activació de l’alarma adequada, per activar les accions que
siguin procedents i a ser necessari l'evacuació de l'edifici.
Actuació en cas de Conat d’incendi:
El director d'actuació en la majoria dels casos s'adonarà de l'emergència un
cop controlada la situació, de manera que:
1. S'acostarà al lloc de l'emergència per determinar les accions a posteriori
per a la tornada a la posada en marxa de l'activitat en la zona afectada.
2. Ordenarà la finalització de l’emergència
3. En cas de no poder controlar la situació, ha de determinar les actuacions
com si fos emergència general.
Actuació en cas de Emergència general:
1. Es dirigirà a la zona afectada, si és que la situació o permet actuar en les
proximitats de la zona afectada, per informar de la situació als equips
d'intervenció, i determinarà les primeres accions a prendre.

FA.1

FICHA DE ACTUACIÓ
Rev.0

setembre 2012

En cas de Incendi, Accident aeri i
Risc Extern.
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2. En cas que hi hagi ULM enlairat es decidirà si cal avisar-los per a que
atenin en un altre camp d’aviació.
3. Sol·licitarà ajuda externa (Bombers, ambulàncies, policia, etc.) o donarà
l’ordre per a que es sol·liciti l’ajuda externa, així com ordenarà a la
persona responsable de rebre aquest mitjans que es col loqui en el punt
de rebuda per informar de la situació a l'arribar.
4. Es farà càrrec de totes les actuacions dels equips d’intervenció (primera
i segona).
5. En cas de no poder controlar la situació, ha d'ordenar l'evacuació de les
instal·lacions i es dirigiran al punt de reunió d’evacuació (C. Rev.) Per
esperar l'arribada de l'ambulància. Si ho considera oportú, pot
encarregar aquesta funció a un membre de l'equip d'intervenció.
6. Ordena la desconnexió del subministrament elèctric, i altres
instal·lacions que puguin generar un perill afegit durant el
desenvolupament de l'emergència.
7. Decidirà el trasllat de ferits a l'hospital.
8. Ordenarà el fi de l'emergència, quan ho estableixin els serveis
d’emergència.
9. Iniciarà una investigació d'incendis
En cas d’accident aeri a les instal·lacions
Identificació i classificació de les emergències
Riscos
Conat d’emergència
Emergència general
considerats
Riscos interns
Accident aeri a la pista
Accident que implica més
Risc associat a
d’aterratge o les
de 2 ferits o l’assistència
accident aeri
instal·lacions.
mèdica exterior.
Actuació general en situació d’accident
1. Quan algú li comuniqui que s'ha produït un accident greu, l'ha de
requerir informació sobre el nombre de ferits, la gravetat i el punt en
què s'ha produït.
2. Enviarà el personal dels equips d’intervenció per primers auxilis, que
valorarà la situació de la/les persona / es afectada/es, que ja haurien
d’estar sent assistit/s per altres persones i avisarà a les ajudes
externes, en cas de considerar oportú.
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FICHA DE ACTUACIÓ
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Risc Extern.

DIRECTOR DEL PLA D’ACTUACIÓ // CAP D’EMERGÈNCIA
3. Si l’accident deriva a un incendi es tractarà com a tal (punt anterior)
Actuació en cas de conat d’emergència:
El director d'actuació en la majoria dels casos s'adonarà de l'emergència un
cop controlada la situació, de manera que:
1.

2.
3.

S'acostarà on es troba el ferit per determinar les accions a posteriori
per a la tornada a la posada en marxa de l’activitat de la zona
afectada
Ordenarà la finalització de l’emergència
En cas de no poder controlar la situació, ha de determinar les
actuacions com si fos emergència general.

Actuació en cas de Emergència general:
1. Es dirigirà al punt de control (CC), si és que la situació no permet
actuar en les proximitats de la zona afectada, per informar de la
situació als Equips d'intervenció, i determinarà les primeres accions a
prendre.
2. Sol·licitarà ajuda externa (ambulàncies, bombers, policia, etc.).
Ordenarà a la persona que ha de rebre els mitjans d'ajuda externa que
es col·loqui en el punt de rebuda per informar de la situació a
l'arribar, si ho considera oportu.
3. Es farà càrrec de totes les actuacions dels equips d'intervenció.
4. En cas de presència de visites externes en el moment de l'emergència
es procedirà a l'evacuació de les instal·lacions.
5. Ordena la desconnexió del subministrament elèctric, i altres
instal·lacions que puguin generar un perill afegit durant el
desenvolupament de l'assistència mèdica.
6. D'acord amb els serveis sanitaris, ha de decidirà el trasllat de ferits a
l’hospital en cas de que ho consideri-hi oportú.
7. Ordenarà el fi de l'emergència.
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En cas de Risc Extern
Identificació i classificació de les emergències
Riscos
Conat d’emergència
Emergència general
considerats
Riscos externs
Risc d’incendi
INFOCAT, INUNCAT,
Avis de Protecció
NEUCAT, PLASEQCAT,
Civil ó de les pròpies
forestal
RADCAT, SISMICAT o
empreses
Inundacions,
químic, radiològic, PAM activat en fase de alerta responsables del risc
nevades, sísmic.
Actuació en cas de Conat d’emergència:
1. Quan sigui avisat de l’exterior (proteccio civil, bombers, policia, etc..) o
bé del centre comunicació, s'ha d'adreçar al centre de control (CC), per
informar de la situació als Equips d'intervenció i determinarà les
primeres accions a prendre.
2. Es mantindrà en contacte amb l’exterior per coordinar les actuacions a
realitzar amb els equips d’emergència del centre a través del centre de
control.
Actuació en cas de Emergència general:
1. Es dirigirà al punt de control (CC), si és que la situació no permet actuar
en les proximitats de la zona afectada, per informar de la situació als
Equips d'intervenció i determinarà les primeres accions a prendre.
2. Es farà càrrec de totes les actuacions dels equips d’intervenció.
3. Decideix les actuacions a realitzar, depenent de la emergència externa
informada, ordenant l'activació de l'alarma adequada, per activar les
accions que siguin procedents i a ser necessari l'evacuació o be el
confinament de les instal·lacions.
4. En cas de evacuació es tractarà com si fos un incendi.
5. En cas de confinament s’ordenarà que es tanquin els sistemes de
ventilació i climatització així com el tancament de totes les finestres i
portes de l’exterior del local social.
6. Es mantindrà coordinat amb l’exterior per tal portar el seguiment de
l’emergència i decretar el final de la emergència quan sigui segur.
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Actuació en cas de Emergència general per sol·licitar ajuda externa:
1. Quan el director del pla d’actuació li comuniqui, demanarà l’ajuda
externa (bombers, policia, etc) llegint al missatge següent:
Aquesta es una trucada d’avís
de _______________ (incendi, Accident, etc…)
del
Club Aeronàutic de Catalunya.
La direcció es:
Carretera d’Hostalric a Arbúcies,km. 5, polígon 8,
parcel·la núm. 42
17451- Sant Feliu de Buixalleu
El telèfon es: 972 874 927
Per favor confirmi la direcció.
Abans de penjar deurà d’esperar la confirmació del missatge i
proporcionar qualsevol informació addicional que sol·licitin.
TELÈFONS D’INTERÈS

NOM I COGNOMS

EQUIP
Director pla actuació / cap d’emergència
Suplent 1 del cap d’emergència

Equip de Primera Intervenció
Equip de Primera Intervenció
Equip de Primera Intervenció
Equip de Segona Intervenció

Equip de Segona Intervenció
Equip de Segona Intervenció
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Equip de Segona Intervenció
Equip de Segona Intervenció

Responsable del punt de rebuda
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EQUIP D’INTERVENCIÓ
(Primera i Segona)

Identificació i classificació de les emergències
Riscos considerats
Conat d’emergència
Riscos interns
Risc d’incendi a les
Incendi en una paperera o sala
instal·lacions
Risc associat a
accident aeri
Riscos externs
Risc d’incendi
forestal
Inundacions, químic,
radiològic, nevades,
sísmic.

Emergència general

Incendi a qualsevol
hangar
Accident que implica
Accident aeri a la pista
més de 2 ferits o
d’aterratge o les instal·lacions. l’assistència mèdica
exterior.
INFOCAT, INUNCAT,
NEUCAT, PLASEQCAT,
RADCAT, SISMICAT o PAM
activat en fase de alerta

Avis de Protecció
Civil ó de les pròpies
empreses responsables
del risc

En cas de Incendi
Actuació en cas de Conat d’emergència:
1. En detectar la situació d'emergència avisaran el director del pla
d'actuació i es quedessin actuant a la zona per intentar controlar la
situació fins a l'arribada de reforços.
2. Si no es pot controlar la situació es procedirà a donar l'avís al director
del pla d'actuació per actuar com a emergència general.
Actuació en cas de Emergència general:
1. Si els equips d'intervenció consideren en algun moment que no poden
extingir ràpidament l'incendi, l'hi comunicaran al director del pla
d'actuació. A continuació intentaran evitar la propagació de l'incendi,
tancant portes (si escau i sense tancar amb clau) i allunyant materials
combustibles o inflamables, si ho requereix.
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2. Quan el director del pla d'actuació doni l'ordre d’evacuació,
s’encarregaran d’ajudar en cas que sigui necessari amb les tasques
d'evacuació de la zona on es trobin.
3. Es dirigiran al punt de reunió d'emergències (C.Rev.) i informaran de la
situació de l'incendi al cap d'emergència.
4. No s'arriscarà en cap moment.
5. Seguiran totes les instruccions del director del pla d'actuació.
En cas de confinament
1. En cas de rebre l’ordre de confinament o que no sigui possible evacuar,
es donarà suport als equips d’evacuació i confinament per a confinar
pacients, visites i personal extern en un del sector d’incendis habilitats i
es donarà avís al cap d’emergència.

En cas d’accident aeri a les instal·lacions
Actuació en cas de Conat d’emergència:
1. En cas de fuga de pacient no han de fer cap acció.
2. Es trobaran a disposició de les actuacions que li pugui encarregar el cap
d’emergència.
3. En cas de major gravetat es tractarà com emergència general.
Actuació en cas de Emergència general:
1. En cas d’accident, si afecta tant si es en la seva zona com no, estarà a
disposició de les actuacions que li pugui encarregar el cap
d’emergència.
2. Ajudaran al trasllat dels ferits així com la seva evacuació del edifici, si
així ho requereix el cap d’emergència.
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En cas de risc extern a les instal·lacions
Actuació en cas de Conat d’emergència:
1. Un cop alertats pel cap d’emergència del risc extern, es mantindran
alertats a disposició de les actuacions que els pugui indicar el cap
d’emergència.
2. En cas que no es pugui controlar la situació es donarà avís al director
del pla d’actuació per procedir com emergència general.
Actuació en cas de Emergència general:
1. En cas de risc extern, al rebre l’avís per part del cap d’emergència
acudiran al C.Rem. per tal d’informar-se de les actuacions a realitzar,
indicades pel cap d’emergència.
2. Es procedirà a l'evacuació o el confinament depenent de l'ordre del
director del pla d'actuació o cap d'emergència.
3. Desconnectessin els sistemes de ventilació de les instal·lacions i
comprovessin que els tancaments siguin adequats en cas de
confinament.
4. No s'arriscarà en cap moment i no es confinada a ningú en contra de la
seva voluntat.
5. Seguiran totes les instruccions del director del pla d’actuació.
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TELÈFONS D’INTERÈS
Equip de Primera Intervenció
Equip de Primera Intervenció
Equip de Primera Intervenció

Equip de Segona Intervenció
Equip de Segona Intervenció
Equip de Segona Intervenció
Equip de Segona Intervenció
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USUARIS (RESTA DE PERSONAL, SOCIS I VISITES)
Actuació en cas d’incendi
1. Només si ha vist com començava el foc, i que fos de molt petites
dimensions, podrà intentar controlar-lo amb l'ajuda d'un extintor de pols
química o CO2 (depenent del tipus de foc), sense arriscar en cap
moment i indicant a un company de treball efectuar l'avís.
2. L'avís de l'existència de l’incendi s’efectuarà telefònicament o
personalment al director del pla d'actuació, o algun membre dels equips
d’emergència o soci del club.
3. Avisarà als companys de la zona, i evacuarà la zona ràpidament, però
sense córrer, i es dirigirà per la sortida més propera al punt de reunió
exterior assignat (seguint les instruccions de l'equip d'evacuació).
Actuació si rep l’ordre d’evacuació
1.
2.

3.
4.

5.

L'ordre d'evacuació pot donar-se de viva veu, quan així ho indiquin els
equips d’emergència.
Quan rebi qualsevol d'aquests senyals, abandonarà immediatament la
seva activitat, es prepararà per ajudar a una ràpida evacuació parcial de
la zona sinistrada, però sense córrer, i es dirigirà per la sortida més
propera al punt de reunió exterior marcat al plànol.
No es entretindrà a recollir objectes personals.
Un cop al punt de Reunió exterior (C.Rev.), seguirà les instruccions
dels equips d’emergència i no podrà tornar a l'interior de les
instal·lacions.
No abandonarà el punt de reunió exterior fins que així l'hi comuniquin.

Actuació si rep l’ordre de confinament
1.
2.
3.

L’ordre de confinament pot donar-se de viva veu, quan així ho
indiquin els equips d’emergència.
Quan rebi qualsevol d’aquests senyals, es dirigirà cap a l’interior de
local social abandonant immediatament la seva activitat.
No es entretindrà a recollir objectes personals.

FICHA DE ACTUACIÓ
Rev.0

Setembre 2012

FA.3
En cas de Incendi, Accident aeri i
Risc Extern.
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4.

5.

Un cop al punt de confinament (C.Rev.), seguirà les instruccions dels
equips d’emergència i no podrà tornar a l’exterior fins que no li hagin
explicat al situació emergència.
No abandonarà el punt de confinament fins que així l’hi comuniquin.

Si observa que s’ha produït un accident, o algú necessita ajuda
sanitària urgent
1.
2.
3.

Avisarà per telèfon o personalment a algú de l'equip d’emergències o
soci, si es troben en les proximitats de l'accidentat.
Romandrà al costat de la persona accidentada i esperarà l'arribada de
l'equip d’emergència.
En qualsevol cas, seguirà les instruccions del cap d'emergència i dels
equips emergència.
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QUAN ES TROBA TANCAT EL CLUB
Les actuacions a realitzar quan el club aquesta tancat no vària respecte als
equips d’emergència, el que varia són els mitjans humans disponibles, ja
que no hi ha cap soci que pugui ajudar. En la presa de decisions dels
primers instants de l’emergència es prioritzarà les actuacions d’avís i
evacuació enfront de les d’intervenció.
Actuació: (panell informatiu al exterior)
1.

Donant l’avís d’emergència a l’ajuda externa en cas de necessitar-la
(trucar al 112)

2.

Prement el polsador d’alarma. (En cas que es trobi actiu)

3.

Avisant quan sigui possible al director del pla d’actuació per explicar
la situació d’emergència.
o Al telèfon: 600 596 415

4.

Si l’emergència és d’una petita emergència (tipus conat) s’intentés
solucionar la situació, si no es controla evacuar les instal·lacions

5.

5. Evacuar les instal·lacions en cas d’emergència, intentant en mesura
del possible apagar maquinària o subministrament elèctric si suposa un
perill enfront de l’emergència.
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CRONOGRAMA ANUAL D’IMPLANTACIÓ DEL
PLA D’AUTOPROTECCIÓ

PROGRAMACIÓ PER LA IMPLANTACIÓ DEL PLA DE
AUTOPROTECCIÓ

Annex V

La programació (cronograma d’actuacions) per a la implantació de la gestió d’emergències dins del pla d’autoprotecció queda planificada per al període d' un
any (maig 2013 a abril 2014) com segueix:
PROGRAMACIÓ PER LA IMPLANTACIÓ I GESTIÓ DE LAS EMERGÈNCIES.
2013-2014
Meses

ANY
ACTIVITAT
1. ORGANIZACIÓ
1.1.
Organigrama,
estructuració
responsable y equips de emergències.

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Gener

Febrer

Març

Abril

1.2. Planificació Anual Activitats
1.3. Finalització y actualització
annexos al pla de autoprotecció.
2. MESSURES CORRECTORES

de

2.1. Es recomana la instal·lació d’un
sistema de detectors de fum als hangars,
connectat a la centraleta externa, per
alertar en cas de emergència quan el
club es troba tancat.
2.2 Que s’habiliti una xarxa de
polsadors d’emergència connectats amb
una sirena i centraleta externa CRA, per
alertar en cas d’emergència quan el club
es troba tancat.
2.3 Fer una revisió de la senyalització
del recorreguts d’evacuació així com les
portes i els plànols de Vostè es aquí per
tal de que estigui actualitzat.
2.4 Col·locar un panell informatiu a la
banda de la pista d’aterratge de les
mesures a seguir en cas d’emergència,
incloent un plànol que indiqui els
diferents punts de trobada
3. MESSURES D’EMERGÈNCIA
3.1. Implantació del pla de autoprotecció

PROGRAMACIÓ PER LA IMPLANTACIÓ DEL PLA DE
AUTOPROTECCIÓ

Annex V

3.2. Realització de simulacres
3.3. Actualització de la senyalització
d’emergència
4. EVALUACIONES PERIÓDICAS

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembr

Desembre

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembr

Desembre

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembr

Desembre

Gener

Febrer

Març

Abril

4.1. Actualització del pla de autoprotecció
4.2. Revisió interna equips, mesures
protecció contra incendis, senyalització i
llums d’emergència.
4.3. Revisió de l’avaluació del risc de
incendio, etc.
4.4. Detecció de canvis significatius
5. FORMACIÓ I INFORMACIÓ
5.1. Sessió informativa als treballadors
sobre emergències
5.2. Sessió formativa als treballadors
integrants dels equips d'emergències,
incloses pràctiques amb foc real, primers
auxilis i coneixement de les instal·lacions i
sistemes de protecció propis.
6. ACCIDENTABILITAT

6.1. Elaboració de model de part intern,
informe d’investigació i acta d’accidents
de treball, per emplenar el registre de part
intern, informe d’investigació de conats
d’incendi, incidents i/o accidents de
treball
6.2. Memòria anual d’incidents, accidents
i sinistres

