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a responsables

Pla d’autoprotecció
Informació per a Responsables d’Emergències
Pautes generals d’actuació
El Responsable d’Emergència del centro és l’interlocutor
principal de cada institució amb el Cap d’Emergència
del PRBB i màxim responsable per a l’actuació en cas
d’emergència en la seva institució.
Hauràs de col·laborar amb el Cap d’Emergència del
PRBB informant i assessorant sobre la situació de
l’emergència, i transmetent als equips d’emergència
de la teva institució la informació i ordres que en rebis
d’ell.
Quan adoptis una decisió d’evacuació o d’intervenció
en la teva institució, hauràs de comunicar-ho al Cap
d’Emergència del PRBB per a que aquest actuï en
conseqüència a la resta de l’edifici.
Si t’avisen de l’existència d’una emergència a l’edifici
aliena a la teva institució, romandràs alerta i organitzaràs
als Equips d’Emergència de la teva institució per a
realitzar una ràpida i eficient evacuació de la zona si
aquesta es decreta.
NOTA: Recorda posar-te l’armilla durant la teva
intervenció en una emergència per facilitar la teva
identificació.

2. Donaràs les instruccions oportunes a la resta d’Equips
d’Emergència de la teva institució per a que es mantigin
en alerta.
3. Informaràs al Cap d’Emergència del PRBB de
la situació i et dirigiràs al CENTRE DE CONTROL
D’EMRGÈNCIA per assessorar-lo i col·laborar amb ell.
4. A l’arribada dels Bombers, et posaràs a la seva
disposició i els informaràs de la situació: origen de
l‘incendi, extensió, tipus de combustible, etc.
MOLT IMPORTANT:
Si l’ incendi s’ha generat a prop de l’emmagatzematge
d’alguna de les substàncies químiques, gasos
tècnics o de la sala de criogènia, s’hauran d’adoptar
les mesures preventives establertes en les fitxes de
seguretat, per evitar o reduir els possibles riscos
durant la intervenció. Aquesta informació serà
facilitada pel Responsable d’Emergència de la
institució propietària de la substància.
Durant la intervenció, l’Equip d’Intervenció haurà de
portar l’equip de seguretat adequat segons indiqui la
fitxa de seguretat de cadascuna de les substàncies.
Incendi en una altra institució:

En produir-se una situació d’emergència en la teva
institució, hauràs d’informar-ne al Cap d’Emergència
del PRBB. Un cop avaluada internament, verificada
i informats els components de l’Equip d’Intervenció
dels riscos i les mesures preventives en el PUNT
D’EMERGÈNCIA, hauran de desplaçar-se al CENTRE
DE CONTROL D’EMERGÈNCIA des d’on col·laboraran
amb el Cap d’Emergència del PRBB.
Un cop finalitzada la situació d’emergència, hauràs
de realitzar, juntament amb el Cap d’Emergència, un
informe especificant les causes del mateix i les mesures
preventives per evitar que torni a passar.

Com has d’actuar en cas d’incendi?
Incendi en la teva institució:
1. En tenir notificació d’un incendi a la teva institució,
dirigeix-te al PUNT D’EMERGÈNCIA per tal de
verificar-lo i realitzar-ne l’assessorament oportú amb
l’Equip d’Intervenció Manteniment sobre els riscos i
les mesures preventives a adoptar durant l’actuació en
l’emergència.

En rebre un avís del Cap d’Emergència del PRBB sobre
un incendi en una altra institució, romandràs alerta en
el teu centre i hauràs de posar en avís al teu Equip
d’Emergència a l’espera d’instruccions per part del Cap
d’Emergència del PRBB i/o de que es decreti l’evacuació
de l’edifici.

Com has d’actuar en cas d’amenaça de
bomba?
Amenaça de bomba en la institució:
1. En tenir notificació d’una amenaça de bomba, avisaràs
immediatament al Cap d’Emergència del PRBB.
2. Si l’amenaça és generada per la presència d’un
paquet sospitós, valoraràs la possibilitat d’evacuar la
zona en que es troba i indicaràs que es delimiti la zona,
donant ordre per a que ningú hi accedeixi.
3. Et dirigiràs al CENTRE DE CONTROL D’EMERGÈNCIA
i n’avaluaràs la situació juntament amb el Cap
d’Emergència.
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4. Valoraràs, juntament amb el Cap d’Emergència del
PRBB, la fiabilitat de l’amenaça. No obstant això, com
a norma general, s’han de prendre aquestes amenaces
com certes, llevat que se sàpiga amb seguretat que
no tenen fonament. Aquesta actuació es recomana
realitzar-la conjuntament amb els membres del cos de
Mossos d’Esquadra.
5. A l’arribada dels Mossos d’Esquadra els informareu,
conjuntament amb el Cap d’Emergència del PRBB,
sobre la situació i se’ls cedirà el comandament de les
operacions, restant a la seva disposició.
Amenaça de bomba en una altra institució:
En rebre un avís del Cap d’Emergència del PRBB sobre
un amenaça de bomba en una altra institució, romandràs
alerta en el teu centre i hauràs de posar en avís al teus
Equips d’Emergència a l’espera d’instruccions per part
del Cap d’Emergència del PRBB i/o de que es decreti
l’evacuació de l’edifici.

rebre instruccions per part del Cap d’Emergència del
PRBB i/o que es decreti l’evacuació de l’edifici o el
confinament dels ocupants en lloc segur.

Com has d’actuar davant una emergència
per alliberament d’un agent biològic?
Emergència per alliberament d’un agent biològic en
la teva institució:
1. En tenir notificació d’una emergència per alliberament
d’un agent biològic a la teva institució, dirigeix-te al
PUNT D’EMERGÈNCIA per tal de verificar-lo i realitzarne l’assessorament oportú amb l’Equip d’Intervenció
Manteniment sobre els riscos i les mesures preventives
a adoptar durant l’actuació en l’emergència.
2. Comunicaràs al teu Equip d’Intervenció l’existència
d’aquesta emergència i avaluareu conjuntament la
magnitud de l’emergència.

Com has d’actuar davant un vessament
o emissió de substàncies perilloses?

3. Comunicaràs i valoraràs, conjuntament amb el Cap
d’Emergència del PRBB, la magnitud de l’emergència
per consensuar amb ell l’evacuació de l’edifici /zona
o el confinament dels ocupants en establiment segur.

Vessament de substàncies perilloses en la teva
institució:

4. Juntament amb el Cap d’Emergència del PRBB
rebreu als Bombers, i els informareu sobre les
característiques de l’agent i la situació de l’emergència.

1. En tenir notificació de vessament o emissió a la teva
institució, dirigeix-te al PUNT D’EMERGÈNCIA per tal
de verificar-lo i realitzar-ne l’assessorament oportú amb
l’Equip d’Intervenció Manteniment sobre els riscos i les
mesures preventives a adoptar durant l’actuació en
l’emergència.
2. Comunicaràs al teu Equip d’Intervenció l’existència
d’aquesta emergència i, prèvia consulta de la fitxa
de seguretat, avaluareu conjuntament la magnitud de
l’emergència.
3. Comunicaràs i valoraràs, conjuntament amb el Cap
d’Emergència del PRBB, la magnitud de l’emergència
per consensuar amb ell l’evacuació de l’edifici / zona o
el confinament dels ocupants en lloc segur.
4. En cas que la magnitud de l’emergència hagi requerit
l’avís a Bombers, els rebràs conjuntament amb el Cap
d’Emergència del PRBB i els facilitareu informació
sobre les instal·lacions i
substàncies químiques
implicades.

Vessament de substàncies perilloses en una altra
institució:
En rebre un avís del Cap d’Emergència del PRBB sobre
un vessament o emissió de substàncies perilloses en
una altra institució, romandràs alerta en el teu centre i
informaràs als teus Equips d’Emergència a l’espera de
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Emergència per alliberament d’un agent biològic en
una altra institució:
En rebre un avís del Cap d’Emergència del PRBB sobre
una emergència per alliberament d’un agent biològic
en una altra institució, romandràs alerta en el teu centre
i informaràs al teu Equip d’Emergència a l’espera de
rebre instruccions del Cap d’Emergència del PRBB i/o
que es decreti l’evacuació de l’edifici o el confinament
dels ocupants en lloc segur.

Com has d’actuar davant un vessament
d’un isòtop radioactiu?
Cada instal·lació radioactiva disposa d’un Pla
d’Emergències Interior específic en el qual el
Supervisor de la Instal·lació Radioactiva n’ és el
màxim responsable. En ser avisat pel Supervisor de
la Instal·lació Radioactiva sobre l’existència d’una
emergència generada per la mateixa:
1. Seguiràs les indicacions que aquest determini.
2. En cas que sigui necessari evacuar o confinar-se,
indicaràs al Cap d’Emergència del PRBB que decreti
l’evacuació total / parcial o el confinament.
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Com has d’actuar davant un accident de
treball greu?
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2. Rebràs o encarregaràs a alguna persona del teu
Equip d’Emergència que rebi el personal sanitari
d’emergència per informar-ne sobre l’evolució i situació
de l’accidentat.
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1. Donaràs avís a l’Equip de Primers Auxilis de la teva
institució i al Cap d’Emergència del PRBB.

CEXS-UPF
Semiraris pl. baixa:
usuaris externs
CMR[B]

P L Aç A
DAR W IN

Com has d’actuar durant l’evacuació?

CRG
CREAL

ATENCIÓN, ATENCIÓN: Este es un mensaje de evacuación.
Dirigíos ordenadamente hacia la salida de emergencia más
cercana para accedecer al punto de reunión.
ATTENTION PLEASE: This is an evacuation alarm. Please
walk orderly to the closest emergency exit and go to your
meeting point.
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ATENCIÓ, ATENCIÓ: Aquest és un missatge d’evacuació.
Dirigiu-vos ordenadament cap a la sortida d’emergència més
propera per adreçar-vos al punt de reunió.
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IMIM

Un cop decretada l’ordre d’evacuació i connectat el
missatge d’evacuació per megafonia:

CPRBB i
serveis
CPRBB
ACELLERA

Fundació IMIM

Usuaris
AUDITORI

Passeig Marítim de la Barceloneta. Alçada porta
accés CSIC, al costat pas de vianants. PUNT
DE REUNIÓ, que correspon al personal del CPRBB, i
serveis CPRBB.

CEXS-UPF

Davant l’accés restaurant Lounge Club CDLC.

Seminaris

Davant l’accés restaurant Agua.

Emergència a la teva institució:

CMRB

Inici de la rampa d’accés a la platja.

Et dirigiràs al CENTRE DE CONTROL D’EMERGÈNCIA
per posar-te a disposició del Cap d’Emergència del
PRBB.

CRG

Barana de protecció de la rampa (zona parada de venta
de gelats i estacionamient Bicing)

CREAL

Davant del cartell Punt Informació Barceloneta.

IMIM

Davant l’accés Urgències Hospital del Mar.

Auditori

Davant l’accés restaurant El vent.

Emergència en una altra institució:
Col·laboraràs amb els membres de l’Equip d’Evacuació
i et dirigiràs al PUNT DE REUNIÓ destinat als
Responsables d’Emergència situat al costat del punt
d’ubicació de l’Adjunt al Cap d’Emergència del PRBB
a la plaça Charles Darwin.

Com has d’actuar durant el
confinament?
Un cop decretada l’ordre de confinament i connectat el
missatge per megafonia:
1. Donaràs ordres de desconnectar, sempre que sigui
possible, els equips de climatització de la zona i el
tancament de portes i finestres.
2. Esperaràs instruccions del Cap d’Emergència del
PRBB.
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