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INTRODUCCIÓ 
 
 
OBJECTE I ANTECEDENTS 
 
L’objectiu del present Pla d’Autoprotecció és el d’organitzar els diferents recursos i 
mitjans que disposa el càmping Mas Sant Josep per tal d’interactuar entre ells d’una 
manera eficient amb l’objectiu principal d’evitar que hi hagi un accident o sinistre en les 
diferents activitats que s’hi desenvoluparan (prevenció), i que en cas que es produeixi 
minvar les seves conseqüències, assegurant la seguretat de les persones i reduint o 
minimitzant els danys materials. 
 
El pla d’Autoprotecció preestableix i configura el sistema organitzatiu de les diferents 
accions a realitzar en funció de la importància o gravetat del sinistre o accident;  des de 
la fase de detecció de l’alarma o conat d’emergència, la fase de seguiment o d’actuació 
localitzada i la fase d’actuació o emergència general. 
 
En definitiva, el pla d’autoprotecció que a continuació es desenvolupa pretén: 
 

• Definir l’anàlisi de risc de l’esdeveniment en funció dels diferents recintes i actes 
que s’hi desenvolupen. 

• Prevenir i evitar les causes d’accidents o situacions d’emergència i sinistre; 
establint les mesures preventives i els mitjans adients . 

• Establir les pautes i procediments d’actuació dels recursos humans que disposa 
el recinte abans de l’arribada dels grups exteriors d’auxili (bombers, 
ambulàncies, policia,..) i facilitar-ne la seva actuació. 

• Organitzar, cas que sigui necessari, l’evacuació ràpida i segura de les persones 
que es troben dintre del recinte. 

 
NORMATIVA APLICABLE 
 
La normativa que s’ha tingut en compte en la redacció del present pla és la que a 
continuació es detalla. 
 

• Llei 4/97, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya. 
• RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 
• RD 842/2002,  de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a 

baixa tensió,  i les seves instruccions complementaries. 
• DECRET 30/2015, de 03 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i 

centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut 
d'aquestes mesures. 

• ORDRE IRP/516/2010, de 8 de novembre [PDF, 504,70 KB.] 
sobre el procediment d’acreditació del personal tècnic competent per a 
l’elaboració de plans d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil. 
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DOCUMENT 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. INVENTARI, ANÀLISI 
I AVALUACIÓ DEL RISC 

 
 
1.1 IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

DADES DE L’ACTIVITAT 
 

NOM : CAMPING MAS SANT JOSEP 
RAÓ SOCIAL: CAMPING MAS SANT JOSEP, SL  

NIF :  
ADREÇA POSTAL: Ctra. Santa Cristina d’Aro a Platja d’Aro, km2  

17246, Santa Cristina d’Aro  
 

DADES DE CONTACTE EN CAS D’EMERGÈNCIA 
 

NOM : JUAN JOSÉ REINA FERNÁNDEZ 
Càrrec:  Director 
Telf : 972 83 51 08 / 605 27 39 86 
Fax: 972 83 70 18 

Correu electrònic : 
 

info@campingmassantjosep.com 

TITULAR DE L’ACTIVITAT 
 

NOM : CAMPING MAS SANT JOSEP S.L. 
DNI: B-17308198 

Adreça:  Ctra. Santa Cristina d’Aro a Platja d’Aro, km2  
17246, Santa Cristina d’Aro  
 

Telf : 972 83 51 08 
 

Fax: 972 83 70 18 
Correu electrònic : 

 
info@campingmassantjosep.com 

TÈCNIC REDACTOR DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ 
 

NOM: Bartomeu Torrens Ferrer 
 

Categoria Tècnic Acreditat - Àmbit protecció  civil  de  Catalunya en  el  sector  
d’activitat  6  de l’Ordre IRP/516/2010.   

- Àmbit protecció civil local. 
NÚM COL·LEGIAT CETIG: 17.169 

 
Telf: 687667647 / 972 414816 

 
Correu electrònic:  tomeu@btfenginyers.cat 
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1.2 EMPLAÇAMENT. 
Les instal·lacions del càmping Mas Sant josep es troben ubicades en el municipi de 
Santa Cristina d’Aro, entre el propi nucli urbà de Santa Cristina d’Aro i Castell d’Aro , 
amb accés des de la carretera Platja d’Aro GI-662 i des del camí del ral que transcorre 
paral·lel a l’anterior. A continuació s’adjunta un plànol d’ubicació: 

 

Font: ICC. 

La parcel·la ocupa una superfície de 282.660m2. 
 
Les coordenades UTM són:  

E 501611.0, N 4629060.0 (ED50 UTM 31N) 
Longitud: 3º 1' 5.762'' Latitud: 41º 48' 41.63'' (GPS) 

 
 
1.3 ACCESSIBILITAT PER A AJUDA EXTERNA 
 
Tota la superfície destinada a càmping i la parcel·la es troben tancades per una tanca 
de 1m de bloc de formigó, i al damunt format per barres d’acer fins a una alçada de 
2.5m. Aquesta tanca que envolta la parcel·la disposa de varis punts d’accés, els quals 
serviran per a l’ajuda externa. 
 
Es disposa de 2 accessos principals de públic, les característiques dels quals es detallen 
en la següent taula. 
 
SORTIDA VIAL 

D’ACCÉS 
AMPLADA 
ÚTIL (M) 

ÚS TIPUS VIGILANCIA 
PERMANENT 

OBERTURA 

PERMANENT 

S1 camí del 9 Entrada principal. Corredera SÍ SÍ 
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Ral. Entrada de 
vehicles 

S2 camí del 
Ral. 

3.9 sortida de 
vehicles 

Corredera NO SÍ 

 
 
A més del accessos detallats a l’anterior, es disposa de sortides addicionals 
d’emergència del recinte i que no s’utilitzen com a accés de públic. 
 
SORTIDA VIAL 

D’ACCÉS 
AMPLADA 
ÚTIL (M) 

ÚS TIPUS VIGILANCIA 
PERMANENT 

OBERTURA 
PERMANENT 

S3 camí del 
Ral. 

4.2 Sortida 
d’emergència 

Doble 
batent 

NO Obertura 
automàtica 
a distància 

S4 camí que 
transcorre 
paral·lel al 
riu Ridaura 
fins al 

camí dels 
bombers 

3,4 Sortida 
d’emergència 

Doble 
batent 

NO Obertura 
automàtica 
a distància  

S5 camí que 
transcorre 
paral·lel al 
riu Ridaura 
fins al 

camí dels 
bombers 

3.4 Sortida 
d’emergència 

Doble 
batent 

NO Obertura 
automàtica 
a distància 

S6 camí que 
transcorre 
paral·lel al 
riu Ridaura 
fins al 

camí dels 
bombers 

4 Sortida 
d’emergència 

Doble 
batent 

NO Obertura 
automàtica 
a distància 

S7 camí que 
transcorre 
paral·lel 
façana est 

3.9 Sortida 
d’emergència 

Doble 
batent 

NO Obertura 
en cas de 
bloqueig 
porta S1 

 
L’accés dels diferents serveis exteriors d’auxili i emergència al recinte es realitzarà 
principalment des de l’accés S1 i com alternativa en cas de bloqueig de l’accés, es 
realitzarà per l’accés S2. En cas que el bloqueig es trobi en el mateix carrer del Ral, 
l’accés alternatiu es realitzarà per l’accés S4 per la façana posterior.  
 
Els equips externs d’auxili i emergència que hauran d’accedir a l’interior del recinte 
seran: 

- Bombers de la Generalitat.  
- Serveis d’emergències mèdiques de Catalunya (SEM).  
- Policia local.   
- Mossos d’esquadra.   
- Servei de manteniment.   
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1.4 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
 
1.4.1. Àrees de l’activitat 
 
L’activitat es pot dividir en diferents zones pel seu estudi: 

• 1.- Zona d’acampada del Càmping i Equipaments auxiliars.  
o Bloc A, Residents 
o Bloc B, Residents i turistes 
o Bloc C, Turistes 
o Bloc D, Turistes 
o Palm Empordà, Turistes 

• 2.- Edifici Recepció.  
• 3.- Edificis Sanitaris.  
• 4.- Edifici Supermercat.  
• 5.- Edifici Local Social.  
• 6.- Masia. 
• 7.- Piscina 
• 8.- Parc infantil, zona esportiva i mini-club. 

 
 
1.4.2. Descripció de l’activitat i les instal·lacions. 
 
1.- Zona d’acampada del Càmping i Equipaments auxiliars.  

- Aquesta zona està formada per parcel·les i zona d’equipaments. En les parcel·les 
s’hi podrà instal·lar albergs mòbils: 

o Tendes de campanya 
o Caravanes 
o Autocaravanes 
o Qualsevol altre enginy que pugui ser remolcat per un vehicle de turisme. 

- Les parcel·les estan classificades segons les seves prestacions: 
o Parcel·les de 80-100m2 on es pot plantar la tenda o instal.lar la caravana 

o l’autocaravana i aparcar un cotxe. Disposa de presa elèctrica de 6A. 
o Parcel·les de més de 100m2, on es pot plantar la tenda o instal.lar la 

caravana o l’autocaravana i aparcar un cotxe. Disposa de presa elèctrica 
de 10A i presa d’aigua. 

- També es disposa d’una zona d’albergs fixes, mitjançant bungalous. 
- Aquesta zona estarà dividit en quatre blocs i una zona de bungalows fixes: 

o Bloc A, format per campistes residents, per tant tenen reservada la 
parcel·la durant tota la temporada i deixen instal·lat la caravana durant 
tota la temporada. 

o Bloc B, format per campistes residents i eventuals, per tant els residents 
tenen reservada la parcel·la durant tota la temporada i deixen instal·lat la 
caravana durant tota la temporada, i els eventuals que reserven la 
parcel·la per una estança curta, per tant la presència d'albergs mòbils 
dependrà de la ocupació del moment. 

o Bloc C, format per campistes eventuals, per tant reserven la parcel.la per 
una estança curta, per tant la presencia d’albergs mòbils dependrà de la 
ocupació del moment. 

o Bloc D, format per campistes eventuals, per tant reserven la parcel.la per 
una estança curta, per tant la presencia d’albergs mòbils dependrà de la 
ocupació del moment. 

o Palm Empordà: format per campistes eventuals, per tant reserven la 
parcel.la per una estança curta els quals ocupen un bungalow fixa. 

- Cada bloc disposarà d’un servei d’equipaments que inclou: 
o Passos per circulació de vehicles 
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o Un edifici amb vestidors, sanitaris, dutxes i servei de bugaderia. Cada 
edifici disposarà de les seves instal·lacions independents pel 
subministrament d’aigua calenta sanitària (ACS). 
 

2.- Edifici Recepció. Zona destinada a despatxos i oficines per la direcció i treballadors 
administratius, i també per la zona de recepció dels campistes i d’informació pels 
visitants. Aquest edifici disposarà de: 

- Despatxos 
- Servei telefònic i d’internet 
- Recepció i hall d’entrada 
- Servei mèdic 
- Sanitaris 
- Arxiu i magatzem 

 
3.- Edifici Sanitaris. Aquests edificis estan continguts al centre de cada bloc de la zona 
d’acampada, i estarà format per: 

- Sanitaris amb lavabos, cabines amb dutxes i cabines amb inodors 
- Bugaderia amb màquines de rentat i secat, i també amb safarejos. 
- Zona de aigüeres. 
- Sala de calderes situada en una planta sota rasant. 

 
4.- Edifici Supermercat. Edifici que es troba a l’entrada i que l’empresa que gestiona el 
càmping ofereix en sistema de lloguer a una tercera empresa, l’explotació de l’edifici. 
Actualment les activitats que s’hi duen a terme són: 

- Supermercat i magatzem 
- Botiga comercial de roba 
- Lloguer de bicicletes 
- Perruqueria 

 
5.- Edifici Local Social. Edifici que es troba en el centre del càmping al costat de la zona 
de bany amb piscina. A l’interior de l’edifici trobarem: 

- Bar / Restaurant amb zona de barra i de menjador amb taules i zona de cuina  
- Sala polivalent amb barra, destinat a espectacles pels campistes. Aquesta sala 

s’utilitza només els mesos d’abril i setembre. La resta de temporada, els 
espectacles es realitzen a l’exterior. 

- Saló recreatiu. 
- Soterrani destinat a magatzem. 

 
6.- Masia. Edificació sense ús. 
 
7.- Piscina. Zona destinada a lleure i al bany. 
 
8.- Parc infantil, zona esportiva i mini-club. Zona amb una caseta per deixar els nens 
en mans d'un monitor, amb zona de jocs interior i exterior. Disposa de parc infantil. 
Annexat es troben dues pistes esportives. 
 
 
1.4.3. Característiques constructives dels edificis 
 
La llicència ambiental de l’activitat té el núm. expedient AA-53/2008 i respecte a la qual 
es va realitzar un informe de verificació complementaria d’acord amb la Llei 3/1998 en 
data 2/12/2008, referència COM/08-130 per la UTVA-015-03 (CECAM) i en el qual 
s’informava favorablement amb matèria contra incendis. A tal efecte, les instal·lacions i 
edificis compleixen amb la normativa de prevenció d’incendis que li era d’aplicació en la 
data de la concessió de la llicència amb excepció dels defectes ocults no vistos que 
puguin existir. 
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Segons fa constar el titular no hi ha hagut modificacions respecte a la llicència 
anteriorment esmentada. 
 
Les característiques constructives dels edificis existents són les següents: 
 
Edifici Recepció.  
Edifici existent executat mitjançant estructura de formigó i els tancaments, tant 
perimetrals com interiors, són a base de maons perforats.  
L’edifici està format per dues plantes: planta baixa i pis, amb forjat s’ha construït 
mitjançant bigues de formigó amb revoltons ceràmics i capa de compressió. 
La coberta està formada amb teula àrab. 
 
Edifici Sanitaris.  
Edifici existent executat mitjançant estructura de formigó i els tancaments, tant 
perimetrals com interiors, són a base de maons perforats.  
L’edifici està format per dues plantes: planta baixa i soterrani, amb forjat s’ha construït 
mitjançant bigues de formigó amb revoltons ceràmics i capa de compressió. 
La coberta està formada amb teula àrab. 
 
Edifici Supermercat.  
Edifici existent executat mitjançant estructura metàl.lica i els tancaments, tant 
perimetrals com interiors, són a base de maons perforats.  
L’edifici està format una sola planta, amb coberta metàl.lica. 
 
Edifici Local Social.  
Edifici existent de nova construcció executat mitjançant estructura de formigó i els 
tancaments, tant perimetrals com interiors, són a base de maons perforats.  
L’edifici està format per dues plantes: planta baixa i soterrani, disposa d’un amb forjat 
reticulat i capa de compressió. La coberta està formada amb teula àrab. 
 
Masia 
Edifici d’antiga construcció executat amb parets estructurals de pedra i bigues de fusta. 
Els tancaments exteriors són de pedra i els interiors són de pedra i de maó perforat. 
L’edifici està format per dues plantes: planta baixa i pis. La coberta està formada amb 
teula àrab. 
 
Superficies 
 

  
QUADRE DE SUPERFÍCIES 

    
        
  
 

  

  EDIFICI RECEPCIÓ 489,6 m2   

  Planta baixa 404,0 m2   
  hall 105,3 m2   
  recepció 76,0 m2   
  Servei telefònic 23,7 m2   
  Caixes de seguretat 1 13,8 m2   
  Caixes de seguretat 2 13,8 m2   
  Sala de reunions 23,3 m2   
  Despatx 1 15,0 m2   
  Despatx 2 19,6 m2   
  Despatx 3 15,0 m2   
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  Canvi de moneda 11,8 m2   
  Neteja 5,9 m2   
  Cancell 3,7 m2   
  Sala d'espera 17,6 m2   
  Servei mèdic 17,0 m2   
  Servei d'homes 15,9 m2   
  Servei dones 20,2 m2   
  Passadís 6,5 m2   
    
  Planta pis 85,5 m2   
  pas 11,2 m2   
  magatzem 1 24,4 m2   
  magatzem 2 5,0 m2   
  magatzem 3 17,7 m2   
  sala 7 1,8 m2   
  Sala 2 18,5 m2   
  Arxiu 7,0 m2   
    
    
  EDIFICI SUPERMERCAT 1039,4 m2   
  Supermercat 350,9 m2   
  magatzem 1 189,4 m2   
  magatzem 2 371,2 m2   
  local comercial 46,1 m2   
vestíbul 21,7 m2 

  Local Lloguer bicicletes 21,7 m2   
  perruqueria 20,6 m2   
  local vigilant 17,9 m2   
    
    
  EDIFICI LOCAL SOCIAL 4806,4 m2   
  Planta baixa 1993,5 m2   
  Menjador 140,1 m2   
  Barra menjador 116,2 m2   
  Self-service 63,8 m2   
  office/cuina 91,4 m2   
  office  79,8 m2   
  vestidors 25,1 m2   
  menjador vestidors 15,8 m2   
  Deixalles 18,0 m2   
  sanitaris homes 16,6 m2   
  sanitaris dones 21,8 m2   
  sanitari adaptat 4,4 m2   
  pas 21,1 m2   
  barra sala polivalent 58,0 m2   
  sala polivalent 774,8 m2   
  Màquines recreatives 449,9 m2   
  Magatzem 39,7 m2   
  sanitaris 45,6 m2   
  vestíbul 11,3 m2   
    
  Planta soterrani 2813,0 m2   
  Taller manteniment 491,2 m2   
  Magatzem equips de mant.  1774,3 m2   
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  Sala de màquines piscina 298,2 m2   
  annex 1 87,0 m2   
  annex 2 85,2 m2   
  annex 3 77,2 m2   
    
  ZONA DE BANY PISCINA 3053,0 m2   
Zona de bany (bas de la piscina) 2487,0 m2 
zones de platja 3053,0 m2 

    
    
  SANITARIS zona A 1196,0 m2   
  Planta baixa 557,4 m2   
  Sanitaris dones 234,0 m2   
  Sanitaris homes 207,0 m2   
  Aigüeres 58,0 m2   
  Safareig 53,0 m2   
  Nurseria 5,4 m2   
    
  Planta soterrani 638,6 m2   
  sala de calderes 64,2 m2   
  sala soterrani 506,0 m2   
  sala soterrani 2 60,3 m2   
  escala 8,1 m2   
    
  SANITARIS zona B 1196,0 m2   
  Planta baixa 557,4 m2   
  Planta soterrani 638,6 m2   
    
  SANITARIS zona C 1196,0 m2   
  Planta baixa 557,4 m2   
  Planta soterrani 638,6 m2   
    
  SANITARIS zona D 1196,0 m2   
  Planta baixa 557,4 m2   
  Planta soterrani 638,6 m2   
    
    
  TOTAL ACTIVITAT EDIFICIS 10.273,4 m2   

 

 
1.5 OCUPACIÓ 
 
1.5.1 Plantilla 
 
La plantilla que treballa en el càmping està format per treballadors de l’empresa que 
gestiona el càmping i per treballadors d’empreses subcontractades. 
 

- Treballadors de CAMPING MAS SANT JOSEP, SL: 
o Direcció i administració: 

� Juan José  Reina 
� Mª José Baena 
� Isabel Casado Tristan 

o Recepcionistes: 
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� Gloria del Pino   
� Grazyna Szajnowska 
� Sofia Sánchez Fernández  
� Brigitte SLIGTER 

o Jardiner 
� Mohamed Maaroufi 

 
- Treballadors d’empreses subcontractades: 

 
o Vigilància:  

� Empresa :   
� Nom empresa: Carlos Fernando Sanchez Uribe 
� Responsable i treballador: Carlos Fernando Sanchez Uribe 
� El nombre de treballadors que treballen pel càmping són: 

• Temporada baixa: 3 
• Temporada mitja: 4 
• Temporada alta: 6 

o Manteniment:  
� Nom empresa:  Camual.  
� Responsable de manteniment de l’empresa subcontractada en el 

càmping: Carlos Camuñez i Xavier Alcalde 
� Els treballadors no són sempre els mateixos. 
� El nombre de treballadors que treballen pel càmping són: 

� Temporada baixa: 5 (d’octubre a març) 
� Temporada alta: 7 

- Neteja:  
� Nom empresa:  Joana León 
� Responsable de neteja de l’empresa subcontractada en el càmping: 

Joana León 
� Els treballadors són de la plantilla de l’empresa. 
� El nombre de treballadors que treballen pel càmping són: 

� Temporada baixa: 5 
� Temporada mitja: 6 
� Temporada alta: 9 

 
- Jardineria:  

� Nom empresa:  Top Garden 
� Responsable de jardineria de l’empresa subcontractada en el 

càmping: Xavier López. Aquesta persona no està present en el 
càmping. 

� Els treballadors són de la plantilla de l’empresa. 
� El nombre de treballadors que treballen pel càmping són: 

� Temporada baixa: 3 
� Temporada alta: 4 (juliol i agost) 

- Animació:  
� Nom empresa:  GAP 
� Responsable d’animació de l’empresa subcontractada en el càmping: 

Albert Oliana i Bruno Zandonadi. Aquestes persones no estan present 
en el càmping. 

� Els treballadors són de la plantilla de l’empresa. 
� El nombre de treballadors que treballen pel càmping són: 

� Temporada baixa: 2 (Abril-Juny i Setembre) 
� Temporada alta: 6  (Juliol i Agost) 

- Restauració:  
� Nom empresa:  GAP 
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� Responsable de restauració de l’empresa subcontractada en el 
càmping: Variable en funció criteris organitzatius de l'empresa. 

� Els treballadors són de la plantilla de l’empresa. 
� El nombre de treballadors que treballen pel càmping són: 

� Temporada baixa: 6 
� Temporada alta: 18 

- Socorrisme:  
� Nom empresa:  Aunar Group SLU  
� Responsable de l’empresa subcontractada en el càmping: Variable en 

funció criteris organitzatius de l'empresa.  
� Els treballadors són de la plantilla de l’empresa. 
� El nombre de treballadors que treballen pel càmping són: 

� Temporada baixa: 2 
� Temporada mitja: 4 
� Temporada alta: 6 

- Supermercat:  
� Nom empresa:  Valvi   
� Responsable de l’empresa subcontractada en el càmping: Variable en 

funció criteris organitzatius de l'empresa. 
� Els treballadors són de la plantilla de l’empresa. 
� El nombre de treballadors que treballen pel càmping són: 

� Temporada baixa: 1 
� Temporada mitja: 2 
� Temporada alta: 9 

- Botiga Souvenirs: Uns sol treballador i titular de l’explotació del local: Sra. Rosa Mª 

Arnau 

- Perruqueria: Uns sol treballador i titular de l’explotació del local: Núria Prieto 

 
1.5.2 Quadres de presència en les diferents hores del dia de personal i 
ocupants. 
 
El quadre de presència en les diferents hores del dia del personal és el següent: 

Nom 

Nombre de 

treballadors 

Segons temporada 

Baixa/mitja/alta 

Horari  

 

Direcció i administració 3 9:00-13:30 // 16:00-20:00 
Juanjo J Reina  9:30-13:30 // 16-20 
Mª José Baena  9:00 – 13:00 

Isabel Casado Tristan  9:00 – 13:30 // 15:30- 19:00 
Recepció 2/-/4 08:00-22:00 

Gloria del Pino    10-14 // 16-20 
Grazyna Szajnowska  08-15 o 15-22 

Sofia Sánchez Fernández  08-15 o 15-22 
Brigitte Sligter  08-15 o 15-22 

Vigilància 3/4/6 24 hores 
Carlos Fernando Sanchez Uribe  24 hores 
Treballadors subcontractats  24 horesbon 
Manteniment 5/-/7 08 a 13 + 14:30 - 18 

Carlos Camuñez  08 a 13 + 14:30 - 18 
Xavier Alcalde  08 a 13 + 14:30 - 18 

Treb. emp. subcontractada  08 a 13 + 14:30 - 18 
Neteja 5/6/9 08:00 – 23:00 

Joana León  09 a 13 + 14 a 18 
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Treb. emp. subcontractada 4/5/8 08:00 – 23:00 
Jardineria 4/-/5 08 -13  // 14:30 - 18 

Mohamed Maaroufi  08 -13  // 14:30 - 18 
Treb. emp. subcontractada 3/-/4 08 -13  // 14:30 - 18 

Animació:  2/-/6 10-13 // 16-18  // 22-24 
Treb. emp. subcontractada  10-13 // 16-18  // 22-24 
Restauració:  7/-/19 9:00 – 24:00 

Cap de cuina  10-15 // 19-22 
cuina empresa subcontractada 1/-/2 9-16 // 19-23 
cambrers emp. subcontractada 5/-/16 09:00 – 24:00 
Socorrisme 2/4/6  

Responsable   
Treb. emp. subcontractada 1/3/5 09:00 – 20:00 

Botiga 1 10 a 14 // 16 a 20 
Perruqueria 1 10-14 // 17-21 
Supermercat 1/2/9 08:00 – 20:30 

   
 
Temporada baixa: 
 

Nom 

8
-9

 

9
-1

0
 

1
0

-1
1

 

1
1

-1
2

 

1
2

-1
3

 

1
3

-1
4

 

1
4

-1
5

 

1
5

-1
6

 

1
6

-1
7

 

1
7

-1
8

 

1
8

-1
9

 

1
9

-2
0

 

2
0

-2
1

 

2
1

-2
2

 

2
2

-2
3

 

2
3

-2
4

 

2
4

-8
 

Direcció i 
administració 

0 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 

Recepció 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 

Vigilància 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Manteniment 5 5 5 5 5     5 5 5               

Neteja 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

Jardineria 4 4 4 4 4     4 4 4               

Animació:      2 2 2       2 2         2 2   

Restauració   4 4 4 4 4 4 4  4 4  4 4 4 4 4    

Socorrisme   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2           

Botiga     1 1 1 1     1 1 1 1           

Perruqueria     1 1 1 1       1 1 1 1         

Supermercat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         

  16 25 29 29 29 17 15 24 27 28 17 16 13 11 11 4 2 

 
Temporada alta: 
 

Nom 

8
-9

 

9
-1

0
 

1
0

-1
1

 

1
1

-1
2

 

1
2

-1
3

 

1
3

-1
4

 

1
4

-1
5

 

1
5

-1
6

 

1
6

-1
7

 

1
7

-1
8

 

1
8

-1
9

 

1
9

-2
0

 

2
0

-2
1

 

2
1

-2
2

 

2
2

-2
3

 

2
3

-2
4

 

2
4

-8
 

Direcció i 
administració 

0 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 

Recepció 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 

Vigilància 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Manteniment 7 7 7 7 7     7 7 7               

Neteja 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5     

Jardineria 5 5 5 5 5     5 5 5               

Animació:      6 6 6       6 6         6 2   
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Restauració   11 11 11 11 11 11 11 11   11 11 11 11 11 11     

Socorrisme   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6           

Botiga     1 1 1 1     1 1 1 1           

Perruqueria     1 1 1 1       1 1 1 1         

Supermercat 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9         

  32 52 60 60 60 41 39 51 58 59 41 40 32 22 25 5 3 

 
Respecte els campistes, la seva presència en el càmping acostuma a ser permanent de 
forma general, i un petit percentatge surt del càmping per fer altres activitats. 
 
El càmping romandrà obert en funció del període de l’any i el bloc: 
 
Horaris Març fins 11 d'abril + 

16 setembre fins 02 
novembre 

Des del 15 d'Abril fins el 11 
de setembre 

Bloc A i B Obert cap de setmanes Obert tota la setmana, les 
24h del dia 

Bloc C i D Tancat. Obert tota la setmana, les 
24h del dia 

 
La ocupació màxima és la següent 
 
 
Zones parcel·les Rati 

(p/par) 
CLIENTS 

Zona d’acampada del Càmping i 
Equipaments auxiliars. Zona A 

300 3  900 

Zona d’acampada del Càmping i 
Equipaments auxiliars. Zona B 

312 3 936 

Zona d’acampada del Càmping i 
Equipaments auxiliars. Zona C 

353 3 1059 

Zona d’acampada del Càmping i 
Equipaments auxiliars. Zona D 

355 3 1065 

Palm empordà 58 3 174 
Total 1378 3 4134 
 
Les capacitats màximes dels edificis són les següents: 
 
Edifici Recepció.  

Zones Superf. rati Ocup 
Planta baixa 404,0 m2 4,79 m2/p 84 
hall 105,3 m2 2,00 m2/p 53 
recepció 76,0 m2 10,00 m2/p 8 
Servei telefònic 23,7 m2 10,00 m2/p 2 
Caixes de seguretat 1 13,8 m2 10,00 m2/p 1 
Caixes de seguretat 2 13,8 m2 10,00 m2/p 1 
Sala de reunions 23,3 m2 10,00 m2/p 2 
Despatx 1 15,0 m2 10,00 m2/p 2 
Despatx 2 19,6 m2 10,00 m2/p 2 
Despatx 3 15,0 m2 10,00 m2/p 2 
Canvi de moneda 11,8 m2 10,00 m2/p 1 
Sala d'espera 17,6 m2 2,00 m2/p 9 
Servei mèdic 17,0 m2 10,00 m2/p 2 



PLA D’AUTOPROTECCIÓ CAMPING MAS SANT JOSEP  

 
Bartomeu Torrens Ferrer. CETIG - Col·legiat 17.169           Pàgina  19 
Telf: 687667647. A/e: tomeu@btfenginyers.cat 
 

Planta pis    
Magatzems i sales 85,5 m2 46,05 m2/p 2 
Total 489,6 m2 5,68 m2/p 86 

 
Edifici Sanitaris.  

Zones Superf. rati Ocup 
Planta baixa 557,4 m2 3,28 m2/p 170 
Sanitaris dones 234,0 m2 3,00 m2/p 78 
Sanitaris homes 207,0 m2 3,00 m2/p 69 
Aigüeres 58,0 m2 5,00 m2/p 12 
Safareig 53,0 m2 5,00 m2/p 11 
Nurseria 5,4 m2 10,00 m2/p 1 
Planta soterrani    
sala de calderes 64,2 m2 0,00 m2/p 0 
Total 1196,0 m2 40,21 m2/p 170 
 
Edifici Supermercat.  

Zones Superf. rati Ocup 
Supermercat 239,5 m2 2,00 m2/p 120 
magatzem 1 189,4 m2 40,00 m2/p 5 
magatzem 2 371,2 m2 40,00 m2/p 9 
local comercial 46,1 m2 5,00 m2/p 9 
vestíbul 21,7 m2 0,00 m2/p 0 
Local Lloguer 
bicicletes 21,7 m2 5,00 m2/p 4 
perruqueria 20,6 m2 5,00 m2/p 4 
local vigilant 17,9 m2 10,00 m2/p 2 
Total 1039,4 m2 6,60 m2/p 153 
 
Edifici Local Social.  

Zones Superf. rati Ocup 
Max. 

Planta baixa 1993,5 m2 1,75 m2/p 1141 
Menjador 140,1 m2 1,50 m2/p 93 
Barra menjador 116,2 m2 10,00 m2/p 12 
Self-service 63,8 m2 1,20 m2/p 53 
office/cuina 91,4 m2 10,00 m2/p 9 
office  79,8 m2 10,00 m2/p 8 
barra sala polivalent 58,0 m2 10,00 m2/p 6 
sala polivalent 774,8 m2 1,00 m2/p 775 
Màquines recreatives 277,0 m2 1,50 m2/p 185 
Planta soterrani    
Manteniment i taller 2813,0 m2 58,06 m2/p 48 
Total 4806,4 m2 4,04 m2/p 1494 
    
Zona ext. piscina  5540,0 m2 2,76 m2/p 2007 
Zona de bany (bas 
de la piscina) 2487,0 m2 2,00 m2/p 1244 
zones de platja 3053,0 m2 4,00 m2/p 763 
 
 
1.5.3  Organigrama. 
 
L’organigrama organitzatiu és el que es detalla al següent esquema: 
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Direcció 

Juan J. Reina 

Manteniment 
Empresa 

subcontractada 

 

Restauració 
Empresa 

subcontractada 

 
 

Recepció 
 

RMA 

Juan J. Reina 
 

Adjunt de direcció 

Maria José Baena 
 

Cap de recursos humans 

Juan J. Reina 

 

Cap de compres 

Juan J. Reina 
 

Animació 
Empresa 

subcontractada 
 

Jardineria 
Empresa 

subcontractada 
 

Neteja 
Empresa 

subcontractada 

Juana León 
 

Cap de 

manteniment 

empresa subc. 
Carlos Camuñez i 

Xavier Alcalde 
 

Cap de neteja 

Juana León 
 

Cap jardineria 

empresa subc. 

 

Cap d’animació 

empresa subc. 
Encarregat de 

restauració 

subcontractat. 
 

Cap de recepció 

Gloria del Pino   

Jardiners 
Mohamed MAAROUFI 

Cuiner 

cambrers 

Recepcionistes 
GRAZYNA SZAJNOWSKA 
Sofia Sánchez Fernández  
Brigitte SLIGTER 

 

rentaplats 

Vigilants 
Empresa 

subcontractada 

Carlos Fern.  
 

Cap de vigilants 

empresa subc. 

Treballadors empresa 

subcontractada 
Treballadors empresa 

subcontractada 
 

Treballadors empresa 

subcontractada 

 

Socorrisme 
Empresa 

subcontractada 

 
 
 

Cap de socorrisme 

 

Comptable 

Isabel Casado Tristan 
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1.6 ANÀLISI DE RISC 
Cal identificar, analitzar la probabilitat i avaluar els corresponents riscos específics amb 
la finalitat de determinar quan són prou importants per considerar l’adopció d’accions 
de planificació d’emergències. 
 
Els riscos s’han analitzat d’acord amb la següent classificació: risc intern, risc laboral i 
risc agents externs. 
 
 
1.6.1  Anàlisis històrica 
 
Els accidents que ha tingut l’activitat històricament han estat: 

- Conats d’incendi provocats per equips de cocció particulars del campistes en 
la seva pròpia parcel·la on està acampat. 

- Incendi forestals en zones pròximes al càmping. 
- Inundació i desbordament del Riudaura per fortes pluges. 
- Mort d’un client per infart estant a l’interior de la piscina. 

 
Accident aeri : 
L’anàlisi històrica es resumeix de la forma següent:  

• Segons les dades de NTSB (National Transportation Safety Board) referides als 
darrers 10 anys, l’estadística d’accidents aeris comparada amb el nombre de 
vols dóna un promig de 2 x 10-7  accidents per vol.  

• Segons l’Statistical Summary of Commercial Jet Airplane Accidents només el 8% 
dels accidents es produeixen durant el recorregut en règim estable de vol, tot i 
representar el 57% del temps de vol, en promig per un vol d’1,5 hores.  

• També segons la font anterior, el 36% dels accidents són durant l’aterratge, un 
10% en les maniobres d’aproximació i un 4 % en el descens inicial. Per tant, un 
total del 50% dels accidents es donen en el transitori d’aterratge complert.  

• En les maniobres d’enlairament, tant a pista com un cop en elevació, el total és 
del 30%. Mentre hi ha un 12% d’accidents a plataforma.  

 
1.6.2  Inventari i avaluació Risc intern. 
 
Els riscos interns que analitzarem seran: 

- Incendi 
- Explosió  
- Fuites 
- Fallades estructurals 
- Contactes elèctriques 
- Emergències mèdiques que requereixi la intervenció d’agents externs de 

servei mèdic. 
- Riscos ambientals 

 
El mètode per avaluar el risc intern es seguirà un mètode qualitatiu. Classificarem el 
risc en funció de la seva probabilitat i les seves conseqüències: 
 

 Conseqüències 
Poc 
nociu 

nociu Molt nociu 

Probabilitat Baixa Risc 
Trivial 

Risc 
tolerable 

Risc 
moderat 

Mitja Risc 
tolerable 

Risc 
moderat 

Risc 
important 

alta Risc 
moderat 

Risc 
important 

Risc 
intolerable 
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Per analitzar la probabilitat tindrem en compte el risc intrínsec d’incendi es definirà 
segons els criteris de locals de risc especial del CTE DB-SI i segons les mesures de 
protecció actives i passives que disposa cada local o zona. 
 
Per analitzar les conseqüències, es considera la severitat del dany: 

o Poc nociu 
o Nociu 
o Molt nociu 

 
 
Les accions a realitzar en funció de la classificació del risc (tan incendi com en la resta 
de riscos), són les següents: 
 
Risc    Acció i temporització 
Trivial (T) No es requereix cap acció específica 
Tolerable  
(TO) 

No  es  necessita  millorar  l’acció  preventiva,  però  es  poden  considerar 
solucions més  rendibles o millores que no  suposin una  càrrega 
econòmica important. Es requereixen comprovacions periòdiques per 
assegurar-se que es manté l’eficàcia de les mesures de control. 

Moderat 
(M) 

S’han de fer esforços per reduir el risc determinant les inversions precises. 
Les mesures per a reduir el risc s’han d’implantar en un període 
determinat.  
Quan  el  risc  moderat  està  associat  amb  conseqüències molt  nocives, 
s’actuarà com el punt anterior i a més, es precisarà una  acció  posterior  
per  establir  amb més precisió  la  probabilitat de dany com a base per 
determinar la necessitat de millora de les mesures de control.   

Important  
(I) 

No s’ha de realitzar l’activitat fins que s’hagi reduït el risc. Pot ser 
necessari dedicar recursos considerables per controlar el risc   

Intolerable  
(IN) 

No s’ha de realitzar l’activitat fins que s’hagi reduït el risc. Si no és 
possible  reduir  el  risc,  fins  i  tot  amb  recursos  il·limitats,  s’ha  de  
prohibir l’activitat.   

 
 
1.6.2.1  Incendi. 
 
Les causes més probables d’incendi es poden deure a: 
 

1. Equips de cocció en les parcel·les amb: 
o Barbacoa. 
o Fogonets amb gas. 
o Cuines de les autocaravanes i caravanes. 

2. Incendi dels arbres de les parcel·les que cobreixen tota la superfície del 
càmping. Aquest punt, és considera, no tant com un causa d’incendi, sinó com 
un factor de propagació de l’aparició d’un incendi en una parcel.la. 

3. Cuina del restaurant 
4. Fonts de calors (resistències petits aparells calefactors). Contacte fortuït 

d’aparells d’escalfament amb elements combustibles. 
5. Instal·lació elèctrica: 

o Curt circuits de la instal·lació elèctrica. 
o Sobrecàrregues als conductors elèctrics. 

6. Degut a una explosió de  
o Bombones de butà 
o Recipients de càmping gas emmagatzemats al supermercat o en 

qualsevol dels campistes. 
o Bombona de gas butà d’una caravana, mòdul o bungalow. 
o Dipòsits de combustible: 



PLA D’AUTOPROTECCIÓ CAMPING MAS SANT JOSEP  

 
Bartomeu Torrens Ferrer. CETIG - Col·legiat 17.169           Pàgina  23 
Telf: 687667647. A/e: tomeu@btfenginyers.cat 
 

� Dipòsits de GLP soterrats. 
� Dipòsit de Gasoil soterrat de 20.000 litres en cada bloc sanitari  

7. Un vessament de combustible i la posterior ignició. 
8. Llançament de cigarretes al terra i/o a les papereres mal apagades. 
9. Incendi forestal extern. 
 

Per evitar qualsevol propagació i/o origen d’incendi el titular haurà d’assegurar en tot 
moment el manteniment de les normes internes de funcionament, de les classes de 
reacció al foc dels elements constructius, decoratius i mobiliari; així com dels diferents 
elements de protecció activa i passiva. 
 
Les zones que estan afectades pel risc d’incendi són: 
 

Causa del risc ubicació 
Equip de cocció Cuina del restaurant 

Parcel·les 
Bungalous 

Fonts de calor Parcel·les i bungalous 
Instal·lació elèctrica Centre transformador 

Tots els edificis 
Totes les parcel.les 
Tots els bungalous 

Explosió Totes les parcel.les que els 
seus campistes disposin de 
bombones de gas 
Cuina 
Dipòsit GLP darrera del local 
social 
Dipòsit GLP al costat zona 
Palm Empordà 

Ignició per vessament de 
combustible 

Sala de calderes 
Zona aparcament 
Parcel·les amb cotxe i 
autocaravanes. 

Cigarretes Zona de parcel.les 
Incendi forestal Exterior del recinte. 

 
Els càmpings se’ls apliquen els preceptes de l’ús residencial públic. 
 
Atesa la diversitat d’activitats i la idiosincràsia de cada una d’elles, s’han establert les 
següents àrees de risc: 
 

- Edifici Subministrament elèctric. Central transformadora 
- Edifici recepció 
- Zona d’acampada 
- Edifici sanitaris 

o Planta baixa 
o Sala de màquines 

- Edifici supermercat 
o Supermercat 
o Magatzem 
o Locals 

- Edifici local social. 
o Cuina 
o Menjador 
o Sala polivalent 



 PLA D’AUTOPROTECCIÓ CAMPING MAS SANT JOSEP 
  

 
Bartomeu Torrens Ferrer. CETIG - Col·legiat 17.169           Pàgina  24 
Telf: 687667647. A/e: tomeu@btfenginyers.cat 

 

o Saló recreatiu 
o Magatzem soterrani 

 
 
Area de risc ubicació característiqu

es 
RISC observació 

Edifici 
Subministrament 
elèctric. Central 
transformadora 

Edifici 
Subministrament 
elèctric  

 mig  

Grup electrogen Edifici 
Subministrament 
elèctric 

 mig  

Locals amb 
quadres elèctrics. 

Tots els edificis  baix En les sales de màquines 
tenim quadres elèctrica, 
però el risc vindrà donat 
per la potència tèrmica. 

Magatzems Ed. Supermercat 
Ed. Local social 

- Cuina 
- Soter. 

Ed. Recepció 1 

Veure annex 
 
99 m3 
Veure annex 
61m3 
12.5m3 
44 m3 

Baix 
 
s/risc 
mig 
s/risc 
s/risc 
s/risc 

100<V≤200 m3 R. Baix 
200<V≤400 m3 R. Mig 
V > 400 m3 , risc alt 

Tallers Ed. Local social 
 

2000m3 alt 
 

100<V≤200 m3 R. Baix 
200<V≤400 m3 R. Mig 
V > 400 m3 , risc alt 

Cuines Ed. Local social 
 

P>50kw 
 

Risc alt 20<P≤30 kw R. Baix 
30<P≤50 kw R. Mig 
P>50 kw R. Alt 

Zona d’acampada barbacoes P<20kw Baix  
Bungalows cuines P<20kw Baix  
Sala de calderes Sanitaris P=1000kw 

 
Alt 
 

70<P≤200 kw R. Baix 
200<P≤600 kw R. Mig 
P>600 kw R. Alt 

Sales i zones amb 
dipòsits de 
combustibles 

Dipòsit GLP 
soterrat en edifici 
local social 
 
Dipòsit GLP 
soterrat  zona 
Palm Empordà 
 
Dipòsits de gasoil 
soterrats 

2.5m3 GLP 
 
 
 
13m3 GLP 
 
 
 
 
20.000 litres 

nul (*) 
 
 
 
nul (*) 
 
 
 
 
nul (*) 

Gasoil/benzina:  
10 Mcal/kg, 46.4 MJ/l 
Propà/GLP: 11 Mcal/kg, 
22Mcal/l, 92 MJ/l  

aparcament entrada 130 cotxes 
 

baix 301.600 MJ (116 MJ/m2) 
Prenem que els cotxes tenen de 
mitja 50 litres al dipòsit 

(*) s’elimina el risc per ser soterrat 
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Area de risc ubicació PROBABILITAT CONSEQ. CLASS. 

DEL RISC 
Edifici 
Subministrament 
elèctric. Central 
transformadora 

Edifici Subm. 
elèctric  

Baixa Poc nociu Trivial 
Risc intrínsec mig 
Proteccions passives i 
actives adequades 

  

Grup electrogen Edifici 
Subministrament 
elèctric 

Baixa Poc nociu Trivial 
Risc intrínsec alt 
Proteccions passives i 
actives adequades 

  

Locals amb 
quadres elèctrics. 

Tots els edificis Baixa Nociu Tolerable 
Risc intrínsec baix 
Proteccions passives i 
actives adequades 

  

Magatzems Ed. Supermercat 
 

Baixa Nociu Tolerable 
Risc intrínsec Baix 
 
Proteccions passives i 
actives adequades 

  

Ed. Local social. 
Cuina 
 

Baixa Nociu Tolerable 

 Risc intrínsec alt 
Proteccions passives i 
actives adequades: 
Amb extinció 
automàtica 

  

Ed. Local social. 
Soterrani. 
 

Baixa Nociu Tolerable 
Risc intrínsec mig 
Proteccions passives i 
actives adequades 

  

Ed. Recepció 1 
 

Baixa Nociu Tolerable 

 Sense risc intrínsec  
 

  

Ed. Recepció 2 
 
 

Baixa Nociu Tolerable 

 Sense risc intrínsec    
Ed. Recepció 2 Baixa Nociu Tolerable 
 Sense risc intrínsec    

Tallers Ed. Local social 
 

Baixa Nociu Tolerable 
Risc intrínsec alt 
 
Proteccions passives i 
actives adequades 

  

Cuines Ed. Local social 
 

Baixa Nociu Tolerable 
Sense risc intrínsec  
Proteccions passives i 
actives adequades 

  

Bungalows cuines Baixa Nociu Tolerable 
Risc intrínsec baix 
 

  

Zona d’acampada barbacoes Baixa Nociu Tolerable 
Risc intrínsec baix 
 

L’incendi en una parcel·la 
d’acampada pot provocar 
un efecte domino i que el 

foc es propagui en 
rapidesa a través dels 
arbres de les parcel·les i 
de les pròpies tendes 

d’acampada. 

 

Sala de calderes Sanitaris Baixa Nociu Tolerable 
Risc intrínsec mig 
Proteccions passives i 
actives adequades 

  

Sales i zones amb Dipòsit GLP Baixa Nociu Tolerable 
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dipòsits de 
combustibles 

soterrat en 
edifici local social 
 

Sense risc intrínsec  
Proteccions passives i 
actives adequades 

  

Dipòsits de 
gasoil soterrats 

Baixa Nociu Tolerable 
Sense risc intrínsec  
Proteccions passives i 
actives adequades 

  

aparcament entrada Baixa Poc nociu Trivial 
Risc intrínsec mig 
Proteccions passives i 
actives adequades 

  

 
 
1.6.1.2  Explosió. 
Les explosions poden ser originades, per la presència de gasos o pols barrejats amb 
una determinada quantitat d’oxigen i la presencia d’una flama o guspira.  
Les explosions també poden aparèixer en dipòsits sotmesos a determinades 
temperatures i pressions. 
 
Les causes més probables d’explosió es poden deure a: 

1. Inici d’un incendi i explosió de: 
a. bombones de propà. 
b. recipients de càmping gas emmagatzemats al supermercat o en qualsevol 

dels campistes. 
c. la bombona de gas butà d’una caravana, mòdul o bungalow. 
d. Dipòsit de combustible d’un cotxe 
e. Dipòsit de GLP 
f. Dipòsit de gasoil i/o caldera de gasoil. 

2. Fuga de gas i aparició d’una font d’ignició en: 
a. bombones de propà. 
b. recipients de càmping gas emmagatzemats al supermercat o en qualsevol 

dels campistes. 
c. la bombona de gas butà d’una caravana, mòdul o bungalow. 
d. Dipòsit de GLP 
e. Instal·lació de gas 

3. Vessament de combustible, evaporació i aparició d’una font d’ignició 
a. Dipòsit de combustible d’un cotxe 

 
Les conseqüències d’una explosió són sempre greus. La probabilitat d’explosió estarà 
relacionat per una part, en la possibilitat d’incendi en les zones de risc d’explosió i per 
una altre banda, amb el manteniment que es realitzi de la caldera, de la instal·lació de 
gas i de la seva ventilació. Una mala conservació d’aquests factors pot originar fuites i 
una acumulació de gas que barrejat amb els altres elements esmentats pot provocar 
una explosió. 
 
 
CAUSA DEL 

RISC 
CARACTERÍSTIQUES 
DE L’ELEMENT DE 

RISC 

UBICACIÓ PROB. CONSEQ. CLAS. 
DEL RISC 

Incendi 

bombones de propà 
i butà 
 

Caravanes, 
autocaravanes, 
i bungalous 

Baixa nociu 
Tolerable 

recipients de 
càmping gas  
 

Magatzem del 
supermercat o en 
qualsevol dels 
campistes. 

Baixa nociu 

Tolerable 

Dipòsit de 
combustible d’un 

Parcel·les i zones 
d’aparcament 

Baixa Poc 
nociu Trivial 
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cotxe 
 
Dipòsit de GLP 
 

Darrera del local 
social 

Baixa nociu Tolerable 

Dipòsit de GLP 
 

Palm Empordà Baixa nociu Tolerable 

Dipòsit de gasoil i/o 
caldera de gasoil. 
 

En el soterrani de 
cada edifici de 
sanitaris 

Baixa nociu 
Tolerable 

Fuga de gas 
i aparició 
d’una font 
d’ignició. 

 

bombones de propà 
i butà 
 

Caravanes, 
autocaravanes, 
i bungalous 

Baixa nociu 
Tolerable 

recipients de 
càmping gas  
 

Magatzem del 
supermercat o en 
qualsevol dels 
campistes. 

Baixa nociu 

Tolerable 

Dipòsit de GLP Dipòsit de GLP 
darrera cuina del 
local social 

Baixa nociu 
Tolerable 

Dipòsit de GLP 
 

Palm Empordà Baixa nociu Tolerable 

Instal·lació de gas Cuina del local 
social 
 

Baixa nociu 
Tolerable 

 
Vessament 

de 
combustible, 
evaporació i 
aparició 
d’una font 
d’ignició 

 

 
Dipòsit de 
combustible d’un 
cotxe 

 
Parcel·les i zones 
d’aparcament 

Baixa Poc 
nociu 

Trivial 

 
 
1.6.1.3  Fuita. 
Les causes més probables de fuita es poden deure a: 
 

1. Despreniment de clor gas. Emmagatzematge d’hipoclorit destinat a la 
desinfecció del aigua d’abastament: es poden produir fuites o vessaments 
accidentals donant lloc a emissions de clor gas per una mala manipulació de 
l’hipoclorit amb clorhídric. 

2. Emmagatzematge de productes de tractament de l’aigua de la piscina: es poden 
produir fuites o vessaments accidentals donant lloc a emissions de clor gas per 
una mala manipulació de l’hipoclorit amb clorhídric. 

3. Fuites de combustibles o olis minerals a l’aigua o al sòl durant la recàrrega de 
tancs o bé durant les operacions de manteniment. O de la xarxa de distribució 
de gas-oil. 

4. Emmagatzematge de productes químics de neteja. 
5. Emmagatzematge de fertilitzants. 

 
Nota: La instal·lació disposa de dos piscines. Degut a que l’aigua de la piscina és 
tractada amb producte sòlid (pastilles d’àcid triclor  isocianúric) i sense presència d’àcid 
clorhídric, no hi ha possibilitat de reacció química que generi emanacions de gas. Per 
això aquest risc no apareix en el llistat anterior.  
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El risc de fuita estarà relacionat amb el manteniment de les instal·lacions i la 
manipulació de les mercaderies a l’hora d’emmagatzemar-les. 
 
 
 
 
Causa del risc ubicació PROB. CONSEQ. CLAS. 

DEL RISC 
Fuita aigua Tot el càmping Baixa Poc 

nociu 
Trivial 

Despreniment de clor 
gas. 

Soterrani local social Baixa Poc 
nociu 

Trivial 

Fuites de combustibles 
líquids 

Gasolina en les 
instal.lacions dels 
sanitaris 
GLP en el dipòsit situat 
darrera la cuina del local 
social 

Baixa nociu 

Tolerable 

Fuites de combustibles 
en estat gasos 

GLP: 
Cuina  
 

Baixa nociu 
 

Tolerable 

GLP: 
Bungalows Palm empordà 
 

Baixa nociu 
 

Tolerable 

 
 

1.6.1.4  Fallades estructurals: 
 

Les causes més probables de fallada estructural es poden deure a: 
 

- Sisme 
- Incendi 
- Explosió 

 
Els edificis són de nova construcció en excepció de la masia, i disposa de la 
corresponent certificació de finalització i adequació de les obres per part del tècnic 
redactor. 
 
Tots edificis disposen de la resistència al foc exigible segons el document bàsic contra 
incendis del CTE. 
 
Totes les instal·lacions hauran de passar les revisions tècniques que li pertoquin per 
reduir el màxim el perill d’explosió. 
 
Aquest punts esmentats, juntament amb la comprovació de forma visual la no 
presència de patologies estructurals es considera que el risc de col·lapse estructural 
és baix. 
 

 
1.6.1.5  Contactes elèctrics. 
Es comprova que la instal·lació elèctrica està degudament legalitzada per aquest tipus 
d’activitat i disposa de contracte de manteniment anual amb instal·lador autoritzat. 
Amb una freqüència mínima de 5 anys des de la seva posada en marxa haurà de 
realitzar una revisió periòdica mitjançant una EAC. 
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Atès el bon estat de manteniment dels equips de protecció contra contactes directes i 
indirectes i una deguda posada a terra dels elements receptors, es considera que el 
risc de contacte elèctric és baix. 

 
 
1.6.1.6  Emergències mèdiques que requereixi la intervenció d’agents externs de servei 
mèdic. 
 
Les causes més probables d’emergència mèdica es poden deure a: 

1. Risc d’ofegament en piscines. 
2. Risc d’infart. 
3. Lesions o accidents deguts a cops, rascades i talls.  
4. Malalties amb conseqüències greus.  
5. Intoxicacions  alimentàries.  
6. Ennuegaments en infants. 

 
Algunes de les emergències mèdiques són a causa de l’estat de salut dels ocupants, 
com per exemple un infart o malaltia, per tant l’origen no es degut a l’activitat. Altres 
emergències mèdiques alienes a l’activitat poden ser els aliments en mal estat que 
hagin portat en el centre els propis campistes. En cas de sorgir alguna emergència 
d’aquest tipus, s’intentarà donar una resposta ràpida. 
 
S’avalua el risc en funció de la probabilitat, de les conseqüències i dels mitjans 
d’actuació. En l’activitat es disposa de socorristes, amb formació de primers auxilis. En 
tot el centre i en concret en la zona de restauració i sanitaris es compleix amb totes les 
mesures sanitàries que són d’obligat compliment. 
 
Causa del risc ubicació PROB. CONSEQ. CLAS. DEL 

RISC 
Risc d’ofegament En la piscina baix nociu Tolerable 
Risc d’infart. 
 

En tota l’activitat baix nociu Tolerable 

Lesions o accidents 
deguts a cops, rascades 
i talls.  
 

En les parcel.les 
En la piscina i zona de 
bany 

baix Poc 
nociu 

Trivial 

Malalties amb 
conseqüències greus.  
 

En tota l’activitat baix nociu Tolerable 

Intoxicacions  
alimentàries 
 

En la zona de 
restauració. 
En les parcel·les. 

baix nociu Tolerable 

Ennuegaments en 
infants.  
 

En la zona de 
restauració. 
En les parcel·les. 

baix Poc 
nociu 

Trivial 

Onada de calor 
 

En tot el recinte, 
sobretot per les 
persones grans. 
 

baix Poc 
nociu 

Trivial 

 

 
1.6.1.7  Riscos ambientals 

• Emmagatzematge d’hiploclorit destinat a la desinfecció de l’aigua d’abastament. 
Bidons d’una capacitat màxima de    Kg. S’emmagatzema en cubeta especial per 
recollit el vessament possible accidental.  
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• Emmagatzematge de productes de tractament de l’aigua de la piscina. Estoc de   
Kg de pH plus, antialgues, fluoculant. 

• Emmagatzematge de productes químics de neteja. 
• Emmagatzematge de fertilitzants. 
• Fuites de gas – oil.  

 

 
Causa del risc ubicació PROB. CONSEQ. CLAS. 

DEL RISC 
Despreniment de 
hipoclorit 

Soterrani local social Baixa Poc 
nociu Trivial 

Emmagatzematge de 
productes de tractament 
de l’aigua de la piscina 

Soterrani local social Baixa Poc 
nociu Trivial 

Fuites de combustibles 
líquids 

Gasolina en les 
instal.lacions dels 
sanitaris 
GLP en el dipòsit situat 
darrera la cuina del local 
social 

Baixa nociu 

Tolerable 

Productes químics de 
neteja 

Soterrani local social 
Magatzem de l’edifici del 
supermercat  

Baixa Poc 
nociu Trivial 

Fertilitzants. 
 

Soterrani local social Baixa Poc 
nociu 

Trivial 

 
1.6.3  Inventari i avaluació del risc laboral  
El únics riscos laborals que poden originar emergències són els propis riscos interns 
anteriorment enumerats. 
Els diferents riscos laborals propis de l’activitat es troben recollits en la corresponent 
“avaluació de riscos laborals” redactada pel corresponent servei de prevenció. 
Els principals riscos derivats de l’activitat laboral que poden generar situacions 
d’emergència són: 
 

CÀRREC TREBALLADOR RISCOS QUE COMPORTEN 
SITUACIONS D’EMERGÈNCIA 

AVALUACIÓ 
DEL RISC 

Vigilants Risc per violència: 
- Responsables primers de 

posar ordre en situacions 
d’alderulls. 

- Responsables de convidar 
a sortir a les persones que 
no compleixin amb les 
normes cíviques de 
comportament acceptables 
per l’esdeveniment. 

 
 

Trivial 

Treballadors bar-restaurant Risc per violència: 
- Responsables primers de 

posar ordre en situacions 
d’alderulls. 

- Responsables de convidar 
a sortir a les persones que 
no compleixin amb les 
normes cíviques de 
comportament acceptables 
per l’esdeveniment. 

Trivial 
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Risc per emergència mèdica: 

- Caigudes a nivell de rasant 
- Talls amb ampolles 

trencades, obridors, .... 
- Sobrecàrregues musculars 

en transport de pesos. 
- Contactes elèctrics 

Treballadors manteniment Risc per emergència mèdica: 
- Contactes elèctrics 
- Sobrecàrregues musculars 

en transport de pesos. 
- Caigudes a nivell de rasant  
- Caigudes a diferent nivell 
- Intoxicació per 

manipulació de 
substàncies tòxiques. 
 

Riscos mediambientals 
- Risc mediambiental per 

mala manipulació de 
substàncies contaminants 
 
 

Trivial 

 
 
 

1.6.4  Inventari i avaluació del risc extern. 
 
D'acord a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i en el context 
específic de l'actuació de previsió del risc (articles 4 i 12), la Direcció General de 
Protecció Civil, qui d'acord al Decret 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del 
Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació exerceix la direcció del 
sistema de protecció civil català, ha desenvolupat el Mapa de Protecció Civil de 
Catalunya, i n'exerceix el seu impuls, manteniment i actualització. 
 
En el Mapa de Protecció Civil de Catalunya es dona una visió global dels riscos que 
poden afectar al territori de Catalunya. Segons els mapa de protecció civil, els riscos a 
que està sotmès l’activitat són: 

- Risc d'incendi forestal. 
- Risc sísmic 
- Risc de nevades.  
- Risc d’inundacions. 
- Risc Químic en el Transport de Mercaderies Perilloses per Carretera 

 
En cas de que qualsevol dels esmentats riscos es produïssin, les actuacions estaran 
coordinades amb els següents plans d’emergència municipals: 

1. PAM INFOCAT 
2. PAM SISMICAT 
3. PAM NEUCAT 
4. PAM INUNCAT 
5. PAM AEROCAT 
6. PAM TRANSCAT 

En el document 3, del present Pla d’autoprotecció s’especifica les actuacions de 
coordinació tant en el cas de que hi hagi presència de públic en l’esdeveniment com en 
les situacions prèvies a l’inici dels actes. 
 
 
Altres perills encara no contemplats en el mapa de protecció civil poden ser: 
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- Contaminació de les aigües continentals (fluvials i aqüífers).  
- Subsidències, esllavissades i altres riscos geològics. Pel la seva ubicació 

geogràfica, no hi ha riscos geològics en l’interior del recinte. 
- Ventades i altres riscos meteorològics (llampecs,....)  
- Caiguda dels serveis i subministraments bàsics (aigua, gas, electricitat, telefonia 

mòbil, telefonia fixa, benzina, i d’altres que escaiguin) 
- Accions terroristes 
- Accés d’helicòpters de bombers a l’interior del càmping per captar aigua de la 

piscina en cas d’incendi proper al càmping. 
 
Risc sísmic 
 
Segons el Mapa de Protecció Civil de Catalunya, el risc sísmic és el següent: 
 

 
Intensitat de sisme segons Mapa de Protecció Civil de Catalunya 
 
Valors de l’escala MSK (Medvedev-Sponheuer-karnik), que descriu els efectes percebuts 
per les persones, sobre els objectes i l’entorn, i danys en les construccions i estructures 
físiques: 

- Grau I: No percebut.   
- Grau II: A penes percebut.   
- Grau III. Dèbil, percebut parcialment.   
- Grau IV. Àmpliament percebut.   
- Grau V. Es desperten els que dormen.  
- Grau VI. Por  
- Grau VII. Danys a les construccions  
- Grau VIII. Destrucció d’edificis  
- Grau IX. Danys generalitzats a les construccions  
- Grau X. Destrucció general de construccions  
- Grau XI. Catàstrofe  
- Grau XII. Canvi del paisatge 

 
La comparació amb l’escala Richter és la següent: 
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Risc inundació 
 
Segons el Mapa de Protecció Civil de Catalunya, la zona inundable varia en funció de: 

1. Zones inundables per hidrologia i hidràulica derivades de l’estudi de pluges 
excepcionals per un període de retorn de: 

o 500 anys 
o 100 anys 
o 50 anys. 

2. Zones inundables d’acord amb paràmetres geomorfològics concrets del 
terreny: 

� Origen fluvial 
� Origen marí. 

 
En la zona on es troba el càmping: 

- Segons l’estudi de pluges excepcionals per un període de retorn concret, no 
apareix com a zona inundable. 

- Segons paràmetres geomorfològics concrets del terreny per origen fluvial, 
apareix com a zona inundable: 
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Zona inundable segons Mapa de Protecció Civil de Catalunya 
 
 

 
Zona inundable i cons de dejecció segons Mapa de Protecció Civil de Catalunya 
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Vies prioritzades en cas de nevada segons Mapa de Protecció Civil de Catalunya 
 
 
Risc aeronàutic 
La presència d’un Heliport proper (1.2km de distància) implica que hi ha un risc 
d’accident aèri, per caiguda d’un helicòpter civil o militar al damunt del càmping. 
 
El risc d’emergència aeronàutica depèn de la tipologia d’aeronau, les claus es 
classifiquen segons les següents categories: 
 

- Categoria 1: Aeronaus civils lleugeres (pes màxim autoritzat inferior a 2,3 
tones)  

- Categoria 2: Helicòpters civils i militars 
- Categoria 3: Aeronaus de transport tipus B (pes màxim autoritzat superior a 

2,3 tones i inferior a 20 tones). Són aeronaus de fuselatge estret i regionals. 
Algun exemple serien els aerotaxis o reactors petits.   

- Categoria 4: Aeronaus de transport tipus C o D, és a dir, no incloses a les 
altres categories. Són aeronaus de fuselatge ample. Alguns exemples són 
Boeing 737 o A320 per a la categoria C i Boeing 767 o Airbus A340 per a la 
categoria D  

- Categoria 5: Aeronaus de combat, jets d’ús militar. 
En aquest cas, es tracta d’un heliport i només hi poden haver aeronaus de categoria 2. 
 
Pel que fa a la mortalitat en els accidents:  

• Fins a un 43 % dels morts es produeixen en els accidents durant el transitori  
• d’enlairament,   
• un 41 % en descens i aterratge, i  
• un 16 % a velocitat de creuer.   
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D’acord amb això, encara que la probabilitat més alta d’accident es troba en el 
transitori d’aterratge, la probabilitat més alta de mort en accident aeronàutic és durant 
el transitori d’enlairament.  
La zona de màxima probabilitat d’impacte fora dels límits de la pista en cas d’accident a  
l’aterratge és de 500 metres previs pel que fa a aterratges massa curts, i 500 metres 
més enllà del final de pista pel que fa a enlairaments, ampliant fins a 1000 metres en 
ambdós casos per abastar la pràctica totalitat dels accidents. 
 
Com a referència, es disposa de la següent taula de probabilitat en funció de cada tipus 
d’aeronau. 
 

AERONAU PROBABILITAT D’ACCIDENT 
Aeronaus civils lleugeres 10-7 

Helicòpters civils i militars 10-7 
Aeronaus de transport tipus B 3.9 x 10-10 

Aeronaus de transport tipus C, D 4.7 x 10-10 
Aeronaus de combat, jets d’ús militar 2 x 10-8 

  
• Heliports : 

• Zona I: radi inferior o igual a 100 m (probabilitat d’impacte del 93 %).  
• Zona II: radi superior a 100 m i inferior o igual a 200 m (probabilitat d’impacte 

del 7 %). 

 
 
 

Risc químic en el transport de mercaderies perilloses 
 
Les possibles emergències associades al transport de mercaderies perilloses són les 
pròpies de les substàncies perilloses i per tant, en quant a efectes sobre la població, 
béns i medi ambient, són les mateixes que es poden produir en el cas d’instal·lacions 
industrials que manipulen substàncies perilloses :  
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•  Toxicitat per fuita i formació de núvol tòxic.  
•  Radiació tèrmica i flames directes en cas d’incendis, deflagracions i BLEVEs  
•  Sobrepressió i impuls en cas d’explosions, deflagracions i BLEVEs  
•  Projecció de fragments en cas d’explosions i BLEVEs  
•  Altres com asfíxies en cas de fums negres. 
 
El valor de la zona afectada, es modula d’acord amb la taula següent extreta del la 
Resolució IRP/971/2010, de 31 de març: 

 
Valors amb mesura preventiva, són valors que tenen en compte factors climàtics 
(distribució de vents), orogràfics (proteccions naturals) i altres. 
BLEVE = combinació de fenòmens mecànics i tèrmics. 

 
Índex de risc: 

Transport viari: el mapa de flux es presenta en base a camions que transporten 
mercaderies perilloses per dia estàndard, que es un concepte equivalent al 
nombre de camions que es pot esperar que circulin per una via un dia qualsevol 
de l’any. Es defineixen els nivells de flux següents: 

  
La C-31/C-65, es considera que té un flux moderat segons el Pla Transcat. 

 
D’acord a les estimacions dels comptatges realitzats, les 20 primeres substàncies  
transportades per carretera són: 
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L’avaluació dels riscos : 
 
Risc sísmic classificació justificació 
Probabilitat baixa  
Vulnerabilitat Poc nociu Intensitat VII, pot haver-hi danys a les 

construccions, malgrat no tenen molta alçada. 
Risc Trivial  
 
Risc d’incendi 
forestal. 

classificació justificació 

Probabilitat Mitja Risc alt segons Protecció Civil 
Vulnerabilitat Poc nociu Vulnerabilitat molt alta segons Protecció Civil. La 

massa forestal es troba a una certa distància de 
seguretat del càmping. 

Risc Tolerable  
 
nevada classificació justificació 
Probabilitat baixa Durant el període d’obertura del càmping les 

nevades són improbables segons historial de 
nevades. 

Vulnerabilitat nociu Caiguda del subministrament elèctric 
Risc Tolerable  
 
Risc aeronàutic classificació justificació 
Probabilitat baixa La probabilitat d’accident d’un helicòpter és de 

10-7 i càmping queda fora de la zona de II, i per 
tant la probabilitat d’impacte en cas de caiguda 
està per sota del 7%.  

Vulnerabilitat nociu  
Risc Tolerable  
 
Risc inundacions classificació justificació 
Probabilitat Mitja  
Vulnerabilitat Poc nociu Les inundacions dins el càmping segons el mapa 

de protecció civil, només afecta una part del 
càmping, per tant, permet desplaçar els client 
d’una zona a una altre. 
El nivell d’aigua no és suficientment elevat per 
posar en situació de greu risc als usuaris. 

Risc Tolerable  
 
Risc Químic en el 
Transport de 
Mercaderies 
Perilloses per 
Carretera 

classificació justificació 

Probabilitat Baixa Per la carretera C-31/C-65, circulen camions amb 
mercaderies perilloses, i principalment de 
transport de hidrocarburs. 

Vulnerabilitat nociu Càmping Mas Sant Josep es troba a 150m de la 
carretera C-31/C-65 

Risc Tolerable  
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Contaminació de 
les aigües 
continentals 
(fluvials i aqüífers). 

classificació justificació 

Probabilitat baixa La contaminació de les aigües continentals de la 
xarxa municipal és baixa, així com les aigües 
emmagatzemades per la pròpia activitat. 

Vulnerabilitat Poc nociu  
Risc Trivial  
 
 
Subsidències, 
esllavissades i 
altres riscos 
geològics. 

classificació justificació 

Probabilitat Sense risc No hi ha relleus en el terreny 
Vulnerabilitat -  
Risc -  
 
Caiguda dels 
serveis i 
subministraments 
bàsics 

classificació justificació 

Probabilitat baixa El subministrament elèctric es realitza 
directament des de la companyia distribuïdora 
Fecsa-Endesa. El subministrament és en mitja 
tensió i es disposa d’un centre de transformació 
que es troba en el càmping, pel subministrament 
al centre en baixa tensió. En la caseta on hi ha el 
centre de transformació, es disposa de grup 
electrogen alimentat per un dipòsit de 2000 
litres. Així doncs, tenim un subministrament 
duplicat amb autonomia suficient per una 
emergència. 

Vulnerabilitat Poc nociu  
Risc Trivial  
 
Accions terroristes 
 

classificació justificació 

Probabilitat baixa  
Vulnerabilitat Nociu  
Risc Tolerable  
 
Accés helicòpters 
de bombers per 
captar aigua de la 
piscina 
 

classificació justificació 

Probabilitat baixa En cas d’incendi forestal o d’una activitat propera 
Vulnerabilitat Poc nociu Un cop evacuats els usuaris de la zona, la 

vulnerabilitat és poc nociva. 
Risc Trivial  
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1.6.5. Avaluació de les condicions d’evacuació. 
 
La llicència ambiental de l’activitat té el núm. expedient AA-53/2008 i respecte a la qual 
es va realitzar un informe de verificació complementaria d’acord amb la Llei 3/1998 en 
data 2/12/2008, referència COM/08-130 per la UTVA-015-03 (CECAM) i en el qual 
s’informava favorablement amb matèria contra incendis. A tal efecte, les instal·lacions i 
edificis compleixen amb la normativa de prevenció d’incendis per evacuar els ocupants 
que li era d’aplicació en la data de la concessió de la llicència amb excepció dels 
defectes ocults no vistos que puguin existir. 
 
Segons fa constar el titular no hi ha hagut modificacions respecte a la llicència 
anteriorment esmentada. 
 
S’estableixen els següents punts de reunió per l’evacuació: 
 

- Punt de reunió 1: Aparcament del centre TIPI PARK el qual pertany al 
mateix titular que té una superfície de 4568m2, per tant hi podrem encabir 
3426 persones (a raó de 1 persona per m2 i suposant que un 25% estigui 
ocupat per vehicles). 

- Punt de reunió 6: camí posterior del càmping, entre aquest i la riera 
Riudaura. 

- Punt de reunió 7: camí del Ral en direcció Santa Cristina d’Aro. 
 

 
EVACUACIÓ EN FUNCIÓ DEL RISC 

 
- Evacuació davant d’un incendi forestal 

En acord al Pla d’emergències municipal INFOCAT, el centre d’acollida del 
ocupants es realitzarà en el pavelló municipal de l’ajuntament de Santa Cristina 
d’Aro que es troba a la sortida oest del mateix municipi en la carretera Girona a 
Sant Feliu de Guixols s/n. 
 
Previ pas, l’evacuació dels usuaris es conduirà fins al punt de reunió 7. 
 

- Evacuació davant d’un incendi a l’interior o qualsevol altre emergència que 
impliqui un evacuació parcial o general del centre. 
L’evacuació dels usuaris es conduirà fins al punt de reunió 1 i 6. 
 

- Evacuació davant inundació 
En acord al Pla d’emergències municipal INUNCAT, el centre d’acollida del 
ocupants es realitzarà en el pavelló municipal de l’ajuntament de Santa Cristina 
d’Aro que es troba a la sortida oest del mateix municipi en la carretera Girona a 
Sant Feliu de Guixols s/n. 
 
Si els ocupants, poden utilitzar el seu propi vehicle, es dirigiran al centre 
d’acollida previst en el pla municipal.  
   

- Evacuació davant moviment sísmic 
En acord al Pla d’emergències municipal SISMICAT, el centre d’acollida del 
ocupants es realitzarà en el pavelló municipal de l’ajuntament de Santa Cristina 
d’Aro que es troba a la sortida oest del mateix municipi en la carretera Girona a 
Sant Feliu de Guixols s/n. 
 

- Evacuació davant nevades 
Atenen a que el Pla d’emergència municipal NEUCAT és voluntari i a Santa 
Cristina no està elaborat, no hi ha cap previsió d’acollida per part del municipi. 
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En tot cas, es podrà utilitzar el mateix recinte que per les altres emergències 
municipals, per tant el centre d’acollida del ocupants es realitzarà en el pavelló 
municipal de l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro que es troba a la sortida oest 
del mateix municipi en la carretera Girona a Sant Feliu de Guixols s/n. 
 
Cal dir que la carretera C-31 que passa just pel costat, és una de les vies 
prioritzades. És a dir, es tracta d’una via en la qual es prioritzen les actuacions 
de recuperació de la normalitat en cas de nevada (retirada de la neu i similar). 

 
 
SORTIDES DE RECINTE I EDIFICI 
 
En aquest apartat s’analitza si el nombre, l’amplària i la distribució de les sortides del 
recintei són capaces d’absorbir el nombre de persones a evacuar en cas d’emergència, 
servint de base de disseny del pla d’actuació en cas d’emergència o d’evacuació 
general. 
 
L’assignació de persones a cada sortida s’ha realitzat a partir del valors d’ocupació 
obtinguts per a cada recinte i per a cada zona; repartint-se en funció de la seva 
proximitat,  del traçat dels recorregut d’evacuació i de l’amplada de cada sortida. 
 
Assignació corresponent a l’ocupació del càmping 
 

Sales amb ocupació Ocupació 

Sortida 
Recinte  

Persones 
assignades 
a cada 
sortida  

Zona d’acampada 
Bloc A 900 (1) S1 + S2 900 

Bloc B 936 (1) 
S1 + S2 180 
S4 600 
S5 156 

Bloc C 
1059 (1) 

S1 + S2 200 
S5 109 
S6 750 

Bloc D 1065 (1) 
S3 800 

S1 + S2 265 
Palm empordà 

174 (1) 
S5 87 

S1+S2 87 
Zona piscina  2007 (2) S1 + S2 2007 
Edifici social 1141 (2) 

S1 + S2 1385 Edifici recepció 86 (2) 
Edifici supermercat 158 (2) 

(1) Es considera que la ocupació de la zona d’acampada i dels edificis i 
zona de piscina no pot ser simultània.  
(2) Es considera que la zona de piscina i l’edifici social no poden estar els 
2 a la capacitat màxima en el mateix moment. Per tant en cap cas, la 
suma de tots els edificis superar els 2580 ocupants (84% de la capacitat 
total del càmping), que és la capacitat màxima de les sortides S1 i S2 
(com podrem veure més endavant) 

 
 
El dimensionat de les portes de sortida en condicions normals és el següent: 
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Sortida 
de recinte 

Núm. de persones 
assignades a cada 
sortida edifici 

Zona  evacuada Ample 
de les 
sortides 

Capacitat 
d’evacuaci
ó de les 
sortides 

 
Porta S1 

 
1632 (pot arribar 

fins a 2580 
provinents piscina i 
edificis pròxims) 

Tota la zona A 
+ zona D  
+ zona C  
+ zona B  

+ Palm Empordà 
+ Pisicina i edificis 

pròxims 

9 m 1800 

Porta S2 

3.9 m 780 

Porta S3 800 (*) Zona D 4.2 m 840 
Porta S4 600 (*) Zona B 3.4 m 680 

Porta S5 352 (*) 
Zona Palm Empordà 

+ Zona C 
+ Zona B  

3.4 m 680 

Porta S6 752 (*) Zona C 4 m 800 
Total 4134  27.9 m 5580 

 (*) Els clients que estan a la piscina o edificis pròxims que tenen la parcel·la a la zona 
B, D o Palm empordà que els toca evacucuar per S4, S3 i S5 respectivament, 
evacuaran per S1+S2. 
 
Addicionalment es disposa de la porta S7, de 3.9m d'amplada, amb una capacitat de 
780 persones. 
 
 
En cas de bloqueig d’alguna de les sortides del centre 
 
En aplicació de l’article 4.1.1 del DB SI, s’analitza la possibilitat que una de les sortides 
d’edifici o de recinte estigui bloquejada. En aquest cas, el personal intern de l’activitat 
serà l’encarregat d’adreçar el públic a una altra sortida alternativa i segura. 
 
L’anàlisi es realitza en base a les taules de sortida abans exposades. La pitjor situació, 
seria en el cas del bloqueig de la sortida S1. L’evacuació assignada a la sortida S1 es 
realitzarà per la resta de sortides, en funció de la procedència dels ocupants. La suma 
d’amplades restant és de 18.9m, per tant la capacitat és per 3780 persones, 
lleugerament inferior a la capacitat màxima del càmping (4134),. Per aquest motiu, hi 
ha habilitada la sortida S7, que s'obrirà en cas de bloqueig de la porta S1 i permetrà 
l'evacuació de les 354 persones que faltaven per complir amb la normativa. Aquesta 
porta té una capacitat de 780 persones, superior a la demanda necessària. 
 
Assignació corresponent a l’ocupació dels edificis del càmping 
 

Sales amb ocupació Ocupació 

Sortida 
Recinte  

Persones 
assignades 
a cada 
sortida  

Edifici supermercat 153 P1 70 
P2 69 
P3 5 
P4 9 

Edifici recepció 86 P5 34 
P6 34 
P7 11 
P8 7 
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Edifici social 
Menjador (*) 175 P9 44 

P10 44 
P11 44 
P12 43 

Sala polivalent 775 P13 259 
P14 258 
P15 258 

Saló recreatiu 185 P16 93 
P17 92 

Edifici Sanitaris    
homes 69 P18 35 

P19 34 
dones 78 P20 39 

P21 39 
 
(*), en temporada d’estiu i màxima ocupació, a part de les portes assenyalades, es 
disposa de tancaments que queden oberts a l’exterior. 
 
El dimensionat de les portes de sortida és el següent: 
 

edifici Sortida 
de recinte 

Núm. de 
persones 
assignades 
a cada 
sortida 
edifici 

Ample de 
les 

sortides 

Capacitat 
d’evacuació 

de les 
sortides 

Edifici 
supermercat 

Porta P1 70 1.6m 320 
Porta P2 69 1.6m 320 
Porta P3 5 1.89m 378 
Porta P4 9 1m 200 

Edifici 
recepció 

Porta P5 34 1.57m 314 
Porta P6 34 1.57m 314 
Porta P7 11 1.5m 300 
Porta P8 7 0.9m 180 

Edifici social 
Menjador (*) 

Porta P9 44 1.50m 300 
Porta P10 44 1.50m 300 
Porta P11 44 1.50m 300 
Porta P12 43 1.50m 300 

Edifici social 
Sala 

polivalent 

Porta P13 259 1.6m 320 
Porta P14 258 1.6m 320 
Porta P15 258 1.6m 320 

Edifici social 
Saló 

recreatiu 

Porta P16 93 1.6m 320 

Porta P17 92 1.6m 320 

Edifici 
Sanitaris 
homes 

Porta P18 35 0.8m 160 

Porta P19 34 0.8m 160 

Edifici 
Sanitaris 
dones 

Porta P20 39 0.8m 160 

Porta P21 39 0.8m 160 

Casal d’estiu Porta P22 9 2.26m 452 
Porta P23 8 2.50m 500 
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En cas de bloqueig, tots els edificis que necessiten més d’una porta disposen de 
sortides suficientment dimensionades per donar sortida a tots els ocupants. 
 
 
 
1.6.6. Avaluació de les condicions de confinament. 
 
S’estableixen els següents punts de confinament: 

- Punt de reunió 3: edifici social. Si la ocupació del moment requereix de 
més espai, el confinament dels ocupants es complementarà amb la planta 
soterrani del local social. 

- Punt de reunió 2: zona de bany de la piscina. 
- Punt de reunió 4: Al llarg de l’avinguda principal (150m de llarg x 16m 

d’amplada, 2400m2). A raó de 0.75m2 per persona, hi podem enquibir 3200 
persones. 

- Punt de reunió 5: Edifici de recepció. En cas que el nombre de persones 
que es trobin en aquest cas sigui superior a la capacitat del recinte, 
s’utilitzarà l’aparcament de l’activitat que es troba a l’entrada. 
 

Avaluació condicions de confinament: 
 
Edifici Àrees amb 

possibilitat de 
confinament 

Superfície  
confinable 
(m2) 

Capacitat 
màx. 

persones 

Avaluació 

Local 
social  

Sala 
polivalent 

775 775 - No hi ha entrades d’aire 
- Finestres amb permeabilitat a 

l’aire baixa. 
- Lavabos disponibles 
- Sectoritzat i disposa d’equips 

de protecció contra incendis 

Magatzem 
equips de 
manteniment 
planta 
soterrani 

1774,3 1774 - No hi ha entrades d’aire 
- No hi ha finestres 
- No hi ha Lavabos disponibles 
- Sectoritzat i disposa d’equips 

de protecció contra incendis 

 
- Confinament davant d’un incendi forestal 

En cas que els agents externs consultats, ens recomanin no sortir del centre 
perquè l’incendi ha rodejat o bloquejat les sortides del càmping, el confinament 
es realitzarà al punt de reunió 2 i 3. Si la ocupació del moment requereix de 
més espai, el confinament dels ocupants es realitzarà a la planta soterrani del 
local social. 
 
En cas d’incendi forestal, si no suposa perill, no hi haurà confinament interior, 
però es recomanarà a la gent que estigui a les seves parcel.les i que s’allunyi de 
la zona de piscina, per la possible arribada d’helicopters a captar l’aigua de la 
piscina. 
En cas d’incendi forestal, suposi perill, el confinament serà exterior. 
 

- Confinament davant inundació 
Segons el Mapa de Protecció Civil de Catalunya, la zona innundable arriba 
aproximadament fins a l’edifici de recepció, per tant no es recomana confinar els 
ocupants a l’interior del recinte. 
 
En cas que la inundació no permeti utilitzar el cotxe (la zona d’acampada del 
bloc B són els que queden més afectats per la zona inundada), es realitzarà un 
primer confinament al punt de reunió 5. 
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- Confinament davant moviment sísmic 

Davant un moviment sísmic, els ocupants s’han de situar lluny dels edifici i del 
arbres. Per aquest motiu el confinament es realitzarà al punt de reunió 4. 
 

- Confinament davant nevades 
El confinament es realitzarà al punt de reunió 3.  
 

- Ventades i altres riscos meteorològics (llampecs,....)  
El confinament es realitzarà al punt de reunió 3.  
 

- Risc químic en el transport de mercaderies perilloses per carretera. 
El confinament es realitzarà al punt de reunió 3.  

 
1.6.7  Diagrama de persones per zones. 
 

� L’assignació i distribució de l’ocupació, en funció de l’ús de cada espai, és:  

ocupació màxima en parcel.les

ocupació màxima en zones comunes

170

 
 

 
Als plànols adjunts es detalla la posició de treball i la posició d’emergència dels 
diferents recursos que es disposen. 

1059 
170 
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DOCUMENT 2: INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS MITJANS I MESURES 
D’AUTOPROTECCIÓ 
 
2.1 MITJANS MATERIALS DISPONIBLES. 
 
La llicència ambiental de l’activitat té el núm. expedient AA-53/2008 i respecte a la qual 
es va realitzar un informe de verificació complementaria d’acord amb la Llei 3/1998 en 
data 2/12/2008, referència COM/08-130 per la UTVA-015-03 (CECAM) i en el qual 
s’informava favorablement amb matèria contra incendis. A tal efecte, les instal·lacions i 
edificis compleixen amb la normativa de prevenció d’incendis que li era d’aplicació en la 
data de la concessió de la llicència amb excepció dels defectes ocults no vistos que 
puguin existir. 
 
Segons fa constar el titular no hi ha hagut modificacions respecte a la llicència 
anteriorment esmentada. 
 
2.1.1. Sectorització. Mitjans protecció passius 

 
2.1.1.1.- Resistència al foc elements estructurals i de sectorització/compartimentació. 
 
EDIFICI SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 
 
La estabilitat davant el foc del elements estructurals s’obté considerant que l’edifici és 
Tipus C, que el seu risc intrínsec és Baix, que és sobre rasant i que la coberta és 
lleugera. 
 

ZONA R 
Elements estructurals amb funció portant 30 
Elements de la coberta 30 

 
EDIFICI RECEPCIÓ 

• L’edifici constitueix un sector d’incendis independent d’altres usos. 
• La planta primera, destinada a magatzem, es troba compartimentada de la 

planta baixa, mitjançant elements amb resistència i estabilitat al foc REI-90 i 
portes EI245-C5. 

• L’estructura de l’edifici, per un ús de residencial públic, tindrà una resistència al 
foc mínima de R60. 

 
 
EDIFICI SUPERMERCAT 
 

• L’edifici constitueix varis sectors d’incendis independent: 
o Supermercat 
o Llar d’infants. 
o Local de lloguer de bicicletes 
o Perruqueria 
o Local vigilant 

• Els sectors estaran separats entre ells per elements amb resistència i estabilitat 
al foc EI-90. 

• L’estructura de l’edifici té una resistència al foc mínima de R-90 
• El sector del supermercat disposa de dos magatzems que estaran 

compartimentats. Atès que la càrrega de foc del magatzem 2 és de 288,64 
Mcal/m2 la sectorització ha d’assegurar un grau de resistència i estabilitat 
mínima al foc REI120. 
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EDIFICI SANITARI 
• L’edifici constitueix un sector d’incendis independent d’altres usos. 
• L’estructura de l’edifici, per un ús de residencial públic, tindrà una resistència al 

foc mínima de R60. 
• La sala de màquines del soterrani, constitueix un local de risc alt. El grau de 

resistència dels seus elements compartimentadors són d’una resistència i 
estabilitat al foc mínima de EI-180, i la resistència dels elements estructurals 
que la formen són de R-180. Les dues portes que hi donen accés a través d’un  
vestíbul tenen una resistència i estabilitat al foc mínim de EI245-C5. 

 
 
 
EDIFICI LOCAL SOCIAL 
 
L’edifici constitueix varis sectors d’incendis independent: 

- Cuina 
- Sala polivalent 
- Saló recreatiu amb bolera 
- Soterrani 

 
Els sectors estaran separats entre ells per elements amb resistència i estabilitat al foc 
EI-90. 
L’estructura de l’edifici té una resistència al foc mínima de R-90 
 
 

� Cuina 
• Es tracta d’un local amb risc alt. Estarà compartimentat per paraments 

amb una resistència al foc EI-180 i portes amb vestíbul EI245-C5. 
• La resistència al foc de l’estructura de la cuina és de R180. 

 
� Soterrani 

• Atès que la planta té una superfície superior a 2500m2, es formaran dos 
sectors d’incendis que asseguraran una superfície màxima de sector 
inferior a 2500m2. Amb la sectorització, la superfície del sectors 
d’incendis format pel magatzem i sala de màquines de piscina serà de 
2321,83m2, mentre que el destinada a taller de manteniment ho serà de 
491,15m2. 

• Per a Locals de Risc Especial Mig i una alçada d’evacuació de l’edifici 
inferior a 15m s’aplica el següent 

� Parets i sostres delimitadores entre sectors. EI120 
� Portes delimitadores entre sectors: Mínim EI2 60-C5  

• L’estructura de l’edifici (pilars, bigues, jàsseres, ..) té una resistència al 
foc mínima de R120 
 

 
2.1.1.2.- Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari 
Els revestiments dels elements constructius tindran la reacció al foc que es detalla a la 
següent taula: 
 

SITUACIÓ DE L’ELEMENT 
PARETS I 
SOSTRES TERRES 

Zones Ocupables C-s2,d0 EFL 
Recinte Risc Especial B-s1,d0 BFL-s1 
Espais ocults no estancs B-s3,d0 BFL-s2 
Elements tèxtils suspesos Classe 1, UNE-EN 13773:2003 
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2.1.2. Instal·lacions de detecció  
 
2.1.2.1.- D’incendis 
En l’edifici social es disposarà de detecció d’incendis: 

- Menjador de la planta baixa 
- A la sala de màquines de la piscina i taller de manteniment que es troben a la 

planta soterrani. 
El tipus de detector instal·lat és de fums, iònic. 
El càlcul del nombre de detectors s’ha realitzat a partir de la Regla Tècnica Cepreven 
R.T.3.-DET. i a partir de Notes Tècniques de Prevenció, NTP-40: Detecció d’incendis. 
Amb una alçada de local inferior a 6 m, la superfície coberta pel detector és de 60 m2, 
amb separació màxima entre detectors de 9,9m. La distancia de l’element sensible al 
sostre estarà compresa entre 30 i 200 mm. La distancia dels detectors als paraments i  
bigues serà superior a 0,5m. 
Els sistemes automàtics de detecció de incendis s’adaptaran a la UNE-23.007. 
Els detectors estan interconnectats i controlats des d’una centraleta contra incendis 
instal·lada a : 

- Zona del bar en la planta baixa 
- A l’entrada del soterrani.  

 
L’equip de control i senyalització permetrà l’alimentació s’utilitzarà per rebre senyals 
dels detectors i polsadors per senyalitzar la condició d’alarma de foc en forma òptica i 
acústica, per localitzar el lloc de perill per memoritzar totalment aquesta informació, 
per vigilar el correcte funcionament de l’equip i en cas contrari indicar la seva avaria i 
per transmetre un senyal específic d’avaria. La seva activació posarà en funcionament 
els equips d’alarma. 
Cas de falla d’alguna de les fonts de subministrament elèctric, i/o d’activació d’alguna 
zona es senyalitzarà mitjançant senyals visuals i sonores. 
S’ajustarà a la norma UNE-23.007 part 2. 
Disposarà de dues fonts  de subministrament elèctric; una connectada a la xarxa de la 
companyia elèctrica i l’altra provinent d’una bateria d’acumuladors col·locada al costat 
de la centraleta. En cas de falla o pertorbació de la xarxa elèctrica la bateria 
d’acumuladors alimentarà automàticament el conjunt de la instal·lació. 
La alimentació a partir de la xarxa pública es realitzarà directament del quadre elèctric 
general amb dispositius de protecció i comandament exclusius. 
Donada la fiabilitat de detecció de falles a la xarxa elèctrica i la durada de la possible 
reparació, la bateria assegurarà el funcionament dels detectors per espai de 24h, i 
durant mitja hora de l’equip d’alarma. La recàrrega de la bateria serà automàtica. 
 
2.1.2.2.- De monòxid de carboni 
No se’n disposa 
 
2.1.2.3.- Altres 
No es disposa d’altres instal·lacions de detecció 
 

 
2.1.3. Instal·lacions d’extinció d’incendis. 

 
2.1.3.1 Extintors 
Es disposaran d’extintors portàtils en nombre suficient perquè el recorregut real des de 
qualsevol origen d’evacuació fins a un extintor no superi els 15 m. 
 
Els extintors es disposaran de tal forma que puguin ser utilitzats de manera ràpida i 
fàcil. Es situaran als paraments de forma que l’extrem superior de l’extintor es trobi a 
una alçada del terra no superior de 1,70 m. Hi serà perfectament visible l’estat de la 
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càrrega, pes, especificacions i característiques, i complirà amb les normes UNE 23.110-
75, UNE 23.110-90 i UNE 23.110-82. 
 
Els aparells estaran revisats per empreses mantenidores autoritzades, verificant el seu 
estat de càrrega, pes i pressió. Un cop revisat, s’hi senyalarà la data de revisió i 
l’empresa que l’ha efectuada. Es senyalitzaran amb el corresponent pictograma segons  
UNE 23033-1. 
 
La relació i tipus dels diferents aparells extintors es detalla ens els plànols adjunts, 
essent. 
 
 

RECINTE POLS ABC 
21A-114B 

CO2, 5KG POLS, 50KG 

Zona acampada. Bloc A 19  1 
Zona acampada. Bloc B 27  1 
Zona acampada. Bloc C 31  1 
Zona acampada. Bloc D 29  1 
Palm Empordà 3   
Edifici subministrament 
elèctric 

- 2  

Edifici recepció.  
Planta baixa 

4 1  

Edifici recepció.  
Planta primera 

2   

Edifici supermercat. 
Supermercat 

4 -  

Edifici supermercat. 
Magatzem 1 

2 1  

Edifici supermercat. 
Magatzem 2 

2 1  

Edifici local social.  
menjador 

1 1  

Edifici local social.  
Cuina - office 

1 2  

Edifici local social.  
Sala polivalent 

3 -  

Edifici local social.  
Saló recreatiu 

2 -  

Edifici local social.  
soterrani 

9 2  

Sanitaris 4 -  
Sanitaris.  
Sala de màquines i 
soterrani 

4 2  

Masia. Casal d’estiu 2 -  
 
 
2.1.3.2 BIEs 
En els següents edificis es disposarà de boques d’incendi equipades: 

- Edifici supermercat: equipat amb BIE25 
- Edifici local social:  

o planta baixa: equipat amb BIE 25 
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o planta soterrani: equipat amb BIE45 
 
Les BIEs compleixen amb les següents carecterístiques tècniques: 

• Els cabals mínims seran de 1,6 l/s per la BIE-25 i de 3,3 l/s per la BIE-45. 
• Les boques d’incendi equipades (BIE’s) estan situades a 1,50 m. d'alçada 

màxima i de forma que cobreixin tota la superfície de l'establiment. La separació 
màxima entre dues d'elles és de 50 m. i de qualsevol punt del local a una d'elles 
no hi ha més de 25 m. Una d'elles està a menys de 5 m. de les sortides del 
sector d’incendi.  

• La xarxa de canonades ha de proporcionar durant una hora com a mínim, en la 
hipòtesi de funcionament simultani de les dues BIE’s mes desfavorables 
hidràulicament, una pressió dinàmica mínima de 2 bar, així com el cabal 
demanat.  

• Estan constituïdes per una font de subministrament d’aigua, una vàlvula i un 
racord de connexió normalitzat connectat a una manega acabada amb una 
llança. Aniran posades a dins d’un armari metàl·lic, penjat a la paret amb una 
tapa metílica de color vermell amb la instrucció “Per a ser usat en cas d’incendi”, 
o bé amb una tapa de vidre o material transparent amb la instrucció anterior o 
amb la indicació: “Trenqueu la tapa en cas d’incendi”. 

• Les boques d’incendi s’alimenten d’una xarxa exclusiva contra incendis de 
diàmetre igual o superior a la de la BIE. Les llances de les BIE’s són de triple 
efecte, es a dir, podran obrir i tancar el doll, graduar-ne el cabal i també l’angle 
del con de sortida. 

• Les manegues de 25 mm. hauran de ser semirrígides i no autocolapsables. 
• Les BIE’s s’adaptaran a lo establert en la UNE-EN 671 parts 1 i 2 que 

substitueixen a la UNE 23-402 i UNE 23-403. 
• Les BIE’s estaran senyalitzades amb el corresponent pictograma. 

 
2.1.3.3 Hidrants 
Es disposa d’un total de 4 Hidrants H-100, situats a: 

- Entrada del recinte 
- Bloc A: zona sanitaris 
- Bloc B: zona sanitaris 
- Bloc C: zona sanitaris 
- Bloc D: zona sanitaris 

 
L’hidrant enterrat H-100 és capaç d’aportar un cabal unitari de 16,66 l/s durant 2 hores 
i a una pressió mínima d’1 bar. La ubicació dels hidrants es detalla al plànols adjunts. 
 
 
2.1.3.4 Altres 
Es disposa d’una cisterna amb bomba autònoma arrossegada per un vehicle dotat de 
tracció a les quatre rodes. 
 
 
2.1.4. Instal·lacions d’evacuació/extracció i depuració de fums. 
Es disposa dels següents instal.lacions d’evacuació de fums: 

- Calderes ubicades a la sala de màquines que es troben en el soterrani del edifici 
sanitari. Es disposa de 4 edificis sanitaris amb sala de màquines, ubicat un en 
cada bloc. El conducte d’extracció es troba a l’interior d’un espai que no perd la 
compartimentació de la sala de màquines. 

- Grup electrògen situat en l’edifici de subministrament elèctric. 
- Campana d’extracció de fums de cocció de la cuina situada a l’edifici social. Les 

característiques de l’extracció són les següents: 
o Les campanes estan separades com a mínim 50 cm de qualsevol material 

que no sigui A1. 
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o Els conductes són independents de tota altra extracció o 
ventilació. Disposa de registres per a inspecció i neteja en els canvis de 
direcció amb angles més grans que 30 ° i cada 3 m com a màxim de 
tram horitzontal. Els conductes que discorren per l'interior de 
l'edifici, així com els que discorrin per façanes a menys de 1,50 m de 
distància de zones d'aquesta que no siguin almenys EI 30 o de balcons, 
terrasses o buits practicables tindran una classificació EI 30. 

o No existeix comportes tallafoc en l'interior d'aquest tipus de conductes, 
de manera que el seu pas a través d'elements de compartimentació de 
sectors d'incendi s'ha de resoldre amb la continuïtat de la 
compartimentació del local. 

o Els filtres estan separats dels focus de calor més de 1,20m si 
són tipus graella o de gas, i més de 0,50 m si són d'altres 
tipus. Són fàcilment accessibles i desmuntables per a la seva neteja, 
tenen una inclinació major que 45° i posseixen una safata de recollida de 
greixos que condueixi aquestes fins a un recipient tancat de 
capacitat inferior a 3 l. 

o Els ventiladors compliran les especificacions de la norma UNE-EN 12101-
3: 2002 "Especificacions per a airejadors extractors de fums i 
calor mecànics." I tindran una classificació F400 90. 

 
 
2.1.5. Equipaments per a la lluita contra sinistres. 
 
En la cuina de l’edifici local social es disposa d’una extinció automàtica pels equips de 
cocció de la cuina, format per: 

- Conjunt dins armari: 
o Dipòsit + agent extintor líquid 
o Cartutx de nitrogen 
o Micro-interruptor: per controlar la electrovàlvula de gas i/o l’alimentació 

elèctrica dels aparells de cocció. 
o Regulador de pressió 

- Circuit de detecció composat per una cadena de fusibles enllaçats calibrats a 
temperatures entre 138ºC i 260ºC. 

- Circuit d’extinció composat per una canalització d’acer inoxidable i un joc de 
boquilles específiques d’extinció. 

- Comandament d’extinció manual a distància. 
 
2.1.6. Enllumenat i senyalització d’emergències. 
 
L’enllumenat d’emergència estarà constituït per aparells autònoms que entraran en 
funcionament quan hi hagi un descens de la tensió per sota del 70% del valor nominal. 
Hauran de poder funcionar durant un mínim d’1 hora i proporcionar a l’eix dels passos 
principals una il·luminació mínima d’1 lux.  Als punts on hi hagin instal·lats els equips 
extintors, la il·luminació mínima s’incrementarà a 5 lux.  
 
L’enllumenat de senyalització estarà instal·lat de forma que funcioni contínuament. 
Senyalarà de manera permanent la situació de portes, passadissos, i sortides dels 
edificis mentre hi hagi públic a dins.  
 
Estarà alimentat, almenys, per dos subministraments, el normal i el complementari o 
procedent d’una font pròpia d’energia elèctrica. 
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Els equips instal·lats en les sortides d’edificació hauran d’ésser d’emergència i 
senyalització, mentre que els instal·lats als vials de circulació podran ser únicament 
d’emergència. 
 
La relació i tipus dels diferents llums d’emergència es detalla ens els plànols adjunts. 
 
Les sortides de tots els recintes estaran degudament indicades mitjançant la senyal 
“Sortida”.  
 

 
2.1.7. Sistemes interns d’avís. 
 
2.1.7.1.- Sistema manual d’alarma 
A planta soterrani de l’edifici social s’ha instal·lat polsadors manual d’alarma situats a 
1,5m. del terra. Són fàcilment identificables sense risc d’error i estan  proveïts d’un 
dispositiu de protecció que impedeixi el seu accionament involuntari. 
La distancia màxima a recórrer des de qualsevol punt d’un edifici protegit amb aquesta 
instal·lació, fins el polsador mes pròxim, és de 25 m. Tots els punts on estan instal·lats 
els polsadors d’alarma estan degudament senyalitzats. 
Les característiques dels polsadors seran les especificades en la NBE-CPI-82.Art. 
4.2.3.1.  
 
Els polsadors estan interconnectats i controlats des d’una centraleta contra incendis 
instal·lada a : 

- Zona del bar en la planta baixa 
- A l’entrada del soterrani.  

 
L’equip de control i senyalització permetrà l’alimentació s’utilitzarà per rebre senyals 
dels detectors i polsadors per senyalitzar la condició d’alarma de foc en forma òptica i 
acústica, per localitzar el lloc de perill per memoritzar totalment aquesta informació, 
per vigilar el correcte funcionament de l’equip i en cas contrari indicar la seva avaria i 
per transmetre un senyal específic d’avaria. La seva activació posarà en funcionament 
els equips d’alarma. 
Cas de falla d’alguna de les fonts de subministrament elèctric, i/o d’activació d’alguna 
zona es senyalitzarà mitjançant senyals visuals i sonores. 
S’ajustarà a la norma UNE-23.007 part 2. 
Disposarà de dues fonts  de subministrament elèctric; una connectada a la xarxa de la 
companyia elèctrica i l’altra provinent d’una bateria d’acumuladors col·locada al costat 
de la centraleta. En cas de falla o pertorbació de la xarxa elèctrica la bateria 
d’acumuladors alimentarà automàticament el conjunt de la instal·lació. 
La alimentació a partir de la xarxa pública es realitzarà directament del quadre elèctric 
general amb dispositius de protecció i comandament exclusius. 
Donada la fiabilitat de detecció de falles a la xarxa elèctrica i la durada de la possible 
reparació, la bateria assegurarà el funcionament dels detectors per espai de 24h, i 
durant mitja hora de l’equip d’alarma. La recàrrega de la bateria serà automàtica. 
 
 
 
 
2.1.7.2.- Sistemes de comunicació   
La instal·lació d’alarma manual fa possible la transmissió d’una senyal d’alarma acústica 
als ocupants de l’edifici, activant-se automàticament pels polsadors. 
 
Degut a les dimensions del recinte es necessari disposar de telèfons interns per les 
comunicacions internes entre els equips d’emergència. Les instruccions o avisos es 
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realitzaran amb els telèfons interns i també per part de la/les persona/es responsable/s 
de forma presencial. 
Per informar els campistes de qualsevol emergència, s’utilitzarà els megàfons portàtils.  
 
 
2.1.8. Relació de mitjans materials de protecció i prevenció per edificis i zones 
 
 
Recepció: Centre de Control i Recepció d’Alarmes. 

• Llistat de telèfons de emergència. 
• Emissor receptor de V. H. F. 
• Extintor de Pols de 6 kg. 
• Extintor de CO2 de 5 kg. 
• Armari C. I. Equipat. 
• Il·luminació d’emergència. 

Supermercat:  
• Llistat de telèfons d’emergència. 
• Extintor de Pols. 
• Extintor CO2. 
• Boques d’incendi equipades (BIEs) 
• Armari C. I equipat. 
• Il·luminació d’emergència. 

Local social: 
• Llistat de telèfons d’emergència. 
• Extintor de Pols. 
• Extintor CO2. 
• Boques d’incendi equipades (BIEs) 
• Detectors de fums. 
• Pulsadors d’alarma. 
• Extinció automàtica d’incendis a la cuina. 
• Armari C. I equipat. 
• Il·luminació d’emergència. 

Sanitaris: 
• Llistat de telèfons d’emergència. 
• Extintor de Pols. 
• Extintor CO2. 
• Il·luminació d’emergència. 
• Hidrants. 

Zona d’Acampada A: 
• 19 extintors pols seca de 6 kg. 
• 1 carro extintor de pols seca de 50 kg. 

 
Zona d’Acampada B: 

• 30 extintors de pols seca de 6 kg. 
• 1 carro extintor de pols seca de 50 kg. 

 
Zona d’Acampada D: 

• 29 extintors de pols seca de 6 kg. 
• 1 carro extintor de pols seca de 50 kg. 

 
Estació transformadora i grup generador: 

• Portes metàl·liques. 
• 2 extintors de 5 kg. CO2. 
• Il·luminació d’emergència. 
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A més es disposa d’una cisterna amb bomba autònoma arrossegada per un vehicle 
dotat de tracció a les quatre rodes. 
 
 
2.2 MITJANS HUMANS DISPONIBLES. 
En matèria de seguretat, únicament es tenen en consideració aquells recursos dels que 
es pugi assegurar la seva presència en determinades franges horàries.  
 

CÀRREC NOM 
Director/a Juan J. Reina 
Adjunt de direcció Maria josé Baena 
Comptable Isabel Casado Tristan 

Cap de recepció Gloria del Pino   
Recepcionista Sofia Sánchez Fernández 
Recepcionista Brigitte Sligter 
Recepcionista Grazyna Szajnowska 
Vigilant 1 Carlos Fernando Sanchez Uribe 
Vigilant 2 No fixa. Segons temporada 
Vigilant 3 No fixa. Segons temporada 
Cap de manteniment 1 Carlos Camuñez  
Cap de manteniment 2 Xavier Alcalde 
Tècnics de manteniment  No fixes. Segons temporada 
Cap socorrisme No fixa. Segons temporada 
Socorristes No fixes. Segons temporada 
Cap de neteja Juanna León 
Membres equip neteja No fixes. Segons temporada 
Cap de restauració No fixa. Segons temporada 
Cuiners No fixes. Segons temporada 
Cambrers No fixes. Segons temporada 
Jardiner d’empresa Mohamed Maaroufi 
Jardiners externs No fixes. Segons temporada 
Monitors/animadors No fixes. Segons temporada 
Supermercat Montse Vilatge Campa 
Botiga Souvenirs Rosa Mª Arnau 
Perruqueria Nuria Prieto 

 
 
 
2.3 MESURES CORRECTORES DE RISC I D’AUTOPROTECCIÓ. ACCIÓ 

PREVENTIVA 
 

 
2.3.1. Mitjans D’AUTOPROTECCIÓ MÍNIMS 
 
DISPOSITIUS DE VIGILÀNCIA: 
Per al compliment i l’adopció de les obligacions referents a les mesures d’autoprotecció 
establertes a l’annex III del Decret 30/2015 en matèria de dispositius de vigilància,  cal 
que l'activitat asseguri els efectius que garanteixin una evacuació ordenada o un 
confinament.  
L'activitat disposa de suficients vigilants de seguretat i personal per garantir l'evacuació 
ordenada o un confinament, tal com es justifica en l'apartat 3.4.4 i 3.4.5. 
 
MITJANS SANITARIS 
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Per al compliment i l’adopció de les obligacions referents a les mesures d’autoprotecció 
establertes a l’annex III del Decret 30/2015 en matèria de mitjans sanitaris s’ha de 
disposar de: 

- 1 desfibril·lador extern semiautomàtic (DEA) 
- 2 primers interventors formats en ASI i DEA. 

 
 
2.3.2. Mesures correctores de risc. Acció preventiva 
La probabilitat d’aparició de qualsevol dels episodis de risc esmentats anteriorment 
baixa si es duu a terme una acció preventiva continuada. En aquest apartat es 
relacionen un seguit de mesures que conformen el que anomenem acció preventiva. Es 
tracta d’establir un seguit de criteris per tal de: 
 

• Evitar l’aparició d’aquells factors que ens puguin conduir a un episodi de crisi. 
• Minimitzar els efectes de qualsevol situació anormal sobrevinguda. 

 
Atenent a aquests criteris es proposen, a continuació, un seguit de mesures preventives 
referents a cadascun dels riscos anteriorment esmentats. 
 
Risc general 
  

L’acció preventiva de caràcter general es concreta en les següents mesures: 
• Amb l’inici de l’activitat, la direcció haurà d’assegurar-se que les sortides 
d’emergència estan en les condicions establertes al present pla.  

• Es respectaran les dimensions de les vies i sortides d’evacuació, no 
permetent-se obstaculitzar sota cap concepte. 

• Periòdicament, es revisarà l’estat de les sortides d’emergència. S’obriran per 
comprovar el seu correcte funcionament, i en cas que hi hagi vegetació en 
la part exterior que dificulti la seva obertura, s’eliminarà. 

• El titular i la direcció vigilarà pel correcte manteniment del pla 
d’emergència; assegurant-se que els equips d’emergència disposen de la 
formació i informació actualitzada periòdicament. 

• A l’inici de temporada es farà un simulacre d’emergència.  
• Les sales de magatzem es mantindrà en ordre i neteja. 
• Assegurança de Pòlissa Responsabilitat Civil al corrent de pagament del 
període en curs. 

• Certificat o butlletí de baixa tensió signat per instal·lador autoritzat 
conforme les instal·lacions s’han executat segons el REBT. Es disposarà de 
contracte de manteniment anual signat amb empresa autoritzada. 

• Es disposar de contracte manteniment instal·lacions contra incendis signat 
amb empresa autoritzada. 

• Per les instal·lacions que utilitzin gas com a combustible (caldera), certificat 
o butlletí d’instal·lació de gas CG i/o GC-IRG3, conforme les instal·lacions 
compleixen amb el Reglament d’instal·lacions de gas RD 919/2006. Amb la 
periodicitat establerta per la normativa vigent s’hi realitzaran les 
corresponents revisions periòdiques. 

• Certificat legalització instal·lació calefacció per part empresa instal·ladora. 
• Anualment s’haurà de realitzar la revisió periòdica de la instal·lació de 

climatització per part d’empresa autoritzada. 
• Vetllar per l’ensinistrament del personal de la instal·lació i realitzar, de 

manera periòdica, simulacres d’evacuació. D’aquesta manera els 
treballadors del Càmping Mas Sant Josep estaran acostumats a realitzar 
exercicis d’evacuació i actuaran amb eficàcia en cas realment necessari. 

• Mantenir les vies d’evacuació ben senyalitzades i, en tot moment, lliures 
d’obstacles per tal que l’evacuació es dugui  a terme en el mínim temps 
possible. 
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• Vetllar per la funcionalitat de les portes d’evacuació. 
• Assenyalar les vies d’evacuació en els plànols del càmping. 

 
 
Risc d’incendi 

L’acció preventiva referent al risc d’incendi es concreta en les següents mesures: 
• Mantenir en perfecte estat de conservació i revisió tots els equips de 

protecció contra incendis que la instal·lació té al seu abast (extintors mòbils 
de paret i de carro). 

• Comprovar periòdicament, que cap campista hagi buidat un extintor pel 
motiu que sigui (per exemple, que persones no adultes els hagin utilitzat i 
buidat com a joc) 

• Ensinistrar en l’ús dels equips de protecció contra incendis a cadascun dels 
treballadors, en funció de la tasca assignada. 

• Realitzar exercicis pràctics (amb una periodicitat mínima anual) de 
manipulació dels esmentats equips de protecció contra incendis. 

• No obstruir amb materials emmagatzemats els mitjans de protecció i els 
quadres elèctrics. Aquests elements han d’estar sempre accessibles per la 
seva ràpida utilització en cas d’emergència. 

• Extremar la precaució a les zones més perilloses per l’acumulació de 
materials. 

• Quan es realitzin treballs de manteniment i, en especial, quan aquestes 
tasques suposin l’ús d’eines elèctriques o de soldadura cal que s’allunyin els 
materials combustibles de la zona de treball. 

• Reservar els llocs més segurs i més allunyats dels usuaris (si pot ser) per als 
materials combustibles, lluny de les fonts de calor i dels quadres i equips 
elèctrics. 

• Apagar els aparells elèctrics que no s’utilitzin i no sobrecarregar les línies 
elèctriques utilitzant connexions múltiples. 

• No fer servir aparells de calefacció o cuina, a les zones cobertes, sense 
prendre precaucions. 

• Informar als usuaris que queda prohibit encendre sobre el terreny qualsevol 
tipus de foc.  

• Les barbacoes de carbó, gas o elèctriques només es podran utilitzar quan les 
condicions atmosfèriques ho permetin, i es faci dins la pròpia parcel·la i 
estiguin vigilades constantment pel client. 

• Informar i recordar a tots els treballadors i usuaris del càmping que una de 
les tasques més efectives per a la seguretat contra incendis és controlar i 
minimitzar les causes que l’originen. 

• Informar a tots els usuaris del càmping dels riscos d’incendi que hi ha a la 
instal·lació. 

• Els equips de lluita contra incendis i d’enllumenat d’emergència hauran 
d’estar a la vista, correctament senyalitzats i lliures de qualsevol obstacle 
que impedeix el seu ús immediat. 

• Es prohibeix manipular la instal·lació elèctrica /o gas per persones no 
autoritzades.  

• Es disposarà del corresponent certificat de muntatge equips contra incendis 
de detecció i alarma 

 
Risc d’explosió de bombones de butà (conseqüència d’un incendi) 

El present risc es pot arribar a materialitzar com a conseqüència d’un incendi a 
qualsevol dels bungalows o mòduls que disposa el càmping. Per aquest motiu l’acció 
preventiva passa per informar i sensibilitzar els usuaris dels riscos a què estan 
exposats i dels mitjans de protecció que el càmping té al seu abast. L’acció 
preventiva es materialitza, doncs, duent a terme aquelles accions que es preveuen 
el l’apartat anterior. 
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Risc d’una explosió provocada per la fuita d’una bombona d’un bungalow. 

L’acumulació de gas en un recinte, producte de la fuita d’alguna bombona, pot 
originar, sens dubte, una explosió. Per aquests motius caldrà, com a acció 
preventiva: 

• Vetllar per la revisió periòdica de les instal·lacions alimentades pel gas butà. 
• Revisar periòdicament la data de caducitat de les mànegues d’unió entre 

bombona i receptor de gas i realitzar els canvis que corresponguin. 
• Compliment de la normativa actual, pel que fa a les inspeccions periòdiques 

obligatòries per part d’una Entitat d’Inspecció i Control (ECA o ICICT). 
 

Risc d’explosió del dipòsit de GLP (conseqüència d’un incendi). 
El present risc es pot arribar a materialitzar com a conseqüència d’un incendi a la 
zona del dipòsit de GLP que disposa el càmping. Per aquest motiu l’acció preventiva 
passa per informar i sensibilitzar els usuaris dels riscos a què estan exposats i dels 
mitjans de protecció que el càmping té al seu abast. L’acció preventiva es 
materialitza, doncs, duent a terme aquelles accions que es preveuen en l’apartat de 
risc d’incendi 

 
Risc d’una explosió provocada per la fuita del dipòsit de GLP 

L’acumulació de gas en un recinte, producte de la fuita d’alguna bombona, pot 
originar, sens dubte, una explosió. Per aquests motius caldrà, com a acció 
preventiva: 

• Vetllar per la revisió periòdica de les instal·lacions alimentades pel GLP. 
• Compliment de la normativa actual, pel que fa a les inspeccions periòdiques 

obligatòries per part d’una Entitat d’Inspecció i Control (ECA o ICICT). 
 
Risc d’explosió d’una caldera 

Pel que fa a les calderes aquestes es troben situades en sales independents i 
sectoritzades de la resta de les dependències del càmping. L’acció preventiva es 
concreta, en aquest cas, en l’estricte manteniment periòdic de la instal·lació, 
realitzat per una empresa especialitzada externa. 

 
Risc d’explosió de la bombona de càmping gas de qualsevol dels campistes. 

Són vàlids els comentaris realitzats a l’apartat de Risc d’explosió de bombones de 
butà. 

 
Risc d’explosió i incendi degut a l’emmagatzematge de recipients de càmping gas al 
supermercat. 

La instal·lació disposa d’un supermercat en el que es venen, entre d’altres articles, 
ampolles tipus càmping – gas, encara que el seu número és molt insignificant. El 
caràcter preventiu d’aquest risc és situar ben a prop de les portes d’accés les 
ampolles en exposició. D’aquesta manera queda assegurada la ventilació de l’espai 
en cas d’una fuita accidental d’un dels recipients de càmping – gas.  

 
Risc d’explosió d’un cotxe, com a conseqüència de l’incendi d’aquest. 

Són vàlids els comentaris realitzats al risc per incendis. 
 
Risc d’electrocutació (contactes elèctrics) 

Es prohibeix manipular la instal·lació elèctrica /o gas per persones no autoritzades.  
 
Risc d’ofegament en piscines 

Disposar d’equips salvavides i de socorristes. 
 
Despreniment de clor gas 
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• Que s’informi el personal que ha de manipular els productes químics en qüestió 
dels perills que aquests comporten. 

• Que se situïn els reactius diferents físicament separats i , si és necessari, amb 
elements físics de compartimentació tal com envans d’obra. 

• Que es construeixin recipients d’obra a la base dels dipòsits d’emmagatzematge 
(cubetes de retenció) per tal de retenir eventuals fuites d’àcid clorhídric. 

• Que se situïn els recipients que contenen els dos productes sòlids en un lloc 
enlairat, respecte el nivell del terra. 

• Que els operaris que realitzin les operacions de transvasament de productes 
vagin proveïts d’equips de protecció personal (guants de PVC, ulleres químiques 
estanques, davantal i botes de PVC i màscara facial adequada). 

• Que no s’exposin els dipòsits de reactius  a fonts de calor. 
• Que no s’exposin els dipòsits a l’efecte directe dels raigs solars. 
• Que es mantinguin les condicions de l’ambient de la sala de filtració de les 

piscines de tal manera que estigui permanentment ventilada. 
 
Riscos ambientals 

• S’ha aïllat les possibles sortides al clavegueram per tal d’evitar vessaments que 
alterin la qualitat del medi receptor. A més l’emmagatzematge de productes de 
neteja es realitza en llocs de molt fàcil control visual de possibles fuites. 

• Visita diària a les instal·lacions, control de l’estat d’aquestes i dels 
emmagatzematges. 

• Formació / simulacres: un cop l’any es realitzarà un simulacre amb els empleats 
de manteniment i es realitzarà informe del mateix, es procurarà canviar de tipus 
d’accident cada any. 

• L’emmagatzematge de gas – oil és soterrat i el dipòsit és de doble paret. 
 
 
Risc inundació 
 

• S’ha de revisar periòdicament totes les instal·lacions, les teuladas i els 
desguassos i donar la informació als usuaris de on cal anar en cas que s’hagi de  
desallotjar el càmping.  

• En cas de risc de forta pluja, s’ha d’avisar als campistes que tinguin a mà si els 
és possible del següent material: un transistor, una llanterna, medicaments, 
roba d’abric i documentació personal. També un telèfon mòbil. 
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DOCUMENT 3:  MANUAL D’ACTUACIÓ 
 
3.1  OBJECTE 
L’objecte del manual d’actuació és definir les diferents accions a desenvolupar en les 
possibles situacions d’emergència que es puguin plantejar, marcant les pautes a seguir 
per la transmissió de l’alerta, l’alarma, la planificació de les actuacions de control inicial  
i l’organització en l’evacuació parcial o general. 
 
El manual s’adaptarà als mitjans humans i materials disponibles a l’activitat. 
 
 
3.2  IDENTIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE LES EMERGÈNCIES. 
 
3.2.1. En funció de la gravetat o nivell de l’emergència 
Pel tipus d’incident, per la rapidesa en que es descobreix, per la seva gravetat i per les 
dificultats del seu control i les seves possibles conseqüències, les situacions previstes 
en el present Pla es classifiquen en: 
 

Situació 1. Conat d’emergència. La situació anormal és detectada en la seva fase 
inicial, pot ser controlada i dominada de forma senzilla i ràpida pel personal i amb 
els mitjans propis de la zona (p.e. extintors) sense que hi hagi risc d’evolució que 
pugi afectar als voltants ni obstaculitzi les vies d’evacuació. 
 

 
Situació 2. Emergència parcial. Situació de risc que no es pot controlar de forma 
immediata pel personal intern i que requereix de l’ajut i/o suport de la resta de 
personal intern i/o dels equips d’ajut externs, sense possibilitat d’afectació als 
elements estructurals i possibilitat d’obstaculització de les vies d’evacuació i que pot 
requerir una Evacuació Preventiva d’un sector de l’activitat.  
 

 
Situació 3. Emergència general. És aquella situació en què donada la virulència 
de l’emergència, ja inicialment es preveu que els equips interns no la podran 
controlar, o bé que degut a l’evolució del sinistre es necessiten ajuts exteriors per la 
seva neutralització.  Es contempla l’afectació dels elements estructurals de 
l’immoble i l’obstaculització de les vies d’evacuació.  
L’emergència afecta a tot un sector o bé es preveu que es pugi propagar a la resta 
de sectors veïns o bé afecta a tot el recinte,  provocant l’evacuació general i total i 
la prestació de primers auxilis i atenció mèdica important, així com la coordinació de 
les actuacions dels diferents Plans Especials d’Emergències de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

 
3.2.1. En funció del tipus de risc 
 
Segons el tipus de risc s’estableix la següent classificació de les situacions que es pugui 
arribar a produir: 
 

ORIGEN RISC CLASSIFICACIÓ DE L’EMERGÈNCIA 

INTERIOR INCENDI Emergència degut a risc d’incendi. 
EXPLOSIÓ Emergència degut a risc d’explosió 
FUITA Emergència degut a risc de fuita 
EMERGÈNCIA MÈDICA Emergència mèdica 

EXTERIOR TERRATRÈMOL Emergència sísmica 
INCENDI FORESTAL Emergència incendi forestal 
INUNDACIÓ Emergència Inundació 
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CONTAMINACIÓ DE LES 
AIGÜES CONTINENTALS 
(FLUVIALS I AQÜÍFERS).  

Emergència de Contaminació de les 
aigües continentals  

VENTADES I ALTRES 
RISCOS METEOROLÒGICS.  

Emergències de Ventades i altres riscos 
meteorològics.  

CAIGUDA DELS SERVEIS I 
SUBMINISTRAMENTS 
BÀSICS (elèctric i aigua 
potable)  

Emergències de Caiguda dels serveis i 
subministraments bàsics  

ACCIONS TERRORISTES 
 

Emergències d’Accions terroristes 
 

 

Atenent a que l’origen del risc a fallada estructural són deguts a altres riscos ja inclosos 
en la taula, aquest risc no està inclòs en la classificació segons el tipus de risc. 
Atenent a que les conseqüències d’un contacte elèctric és tracten com una emergència 
mèdica, aquest risc no està inclòs en la classificació segons el tipus de risc. 
El risc de nevada no es contempla, ja que els períodes de possible nevada, el càmping 
resta tancat al públic. 
 

 
3.2.1. En funció de l’ocupació i els mitjans humans. 
 

Segons l’ocupació prevista a les instal·lacions s’estableix la següent classificació de les 
situacions que es pugui arribar a produir: 
 

CLASSIFICACIÓ DEFINICIÓ 

PLENA OCUPACIÓ 

Quan es produeix la situació d'emergència es disposa de 
la màxima afluència d’usuaris i personal en les 
instal·lacions a tots els nivells de responsabilitat.  
 
Correspon a les situacions que es produeixen, 
principalment en els mesos d’estiu i Setmana Santa. 

OCUPACIÓ REDUÏDA 

Quan es produeix la situació d'emergència no hi s’arriba 
a tota la capacitat d’aforament i hi ha presència de 
personal corresponent a les diferents activitats del 
recinte.  
Correspon a les situacions que es produeixen, 
principalment en els mesos de juny i setembre. 

OCUPACIÓ MOLT 
REDUÏDA 

Quan es produeix la situació d'emergència només hi ha 
presència de personal propi corresponent a les diferents 
activitats del recinte.  
Correspon a les situacions que es produeixen, 
principalment en els mesos de març, abril, maig, octubre, 
novembre i desembre. 

 
 
3.3 EQUIPS D’EMERGÈNCIA. 
 
Tot el personal de l’activitat s’ha tingut en compte en situació d’emergència. 
 
Les funcions principals dels equips d’emergència són: 
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� En matèria de prevenció: 
o Evitar la coexistència de condicions que puguin originar l’emergència. 
o Comprovació correcte estat dels equips contra incendis, de les 

instal·lacions i de les vies d’evacuació. 
o Manteniment del pla autoprotecció mitjançant reunions i simulacions 

periòdiques. 
� En matèria de protecció: 

o Avís immediat dels serveis exteriors: bombers, Policia municipals i 
serveis mèdics. 

o Ús dels equips i instal·lacions previstes, direcció i coordinació de les 
diferents accions per dominar les emergències o per control d’aquestes 
fins l’arribada d’agents externs. 

o Intervenció en el control inicial i en l’evacuació 
o Suport als equips d’ajut extern 

 
Els equips d’emergència hauran d’estar informats de les seves funcions específiques 
establertes al present pla d’autoprotecció, saber la ubicació dels mitjans de que es 
disposa, formats en la seva utilització i haver realitzats simulacions/pràctiques a fi 
d’optimitzar la implantació i eficàcia del pla. 
 
Tenint en compte la classificació de l’activitat, els equips que intervenen en el Pla 
d'autoprotecció, i tal i com s’indica en el DECRET 30/2015: 
 

- Equip de control, alarma i comunicacions  
o Cap de control, alarma i comunicacions: CCAC 
o Actuans/membre de l’equip d’alarma i comunicació: EAC 

- Cap d’emergència (CE) 
- Equip d’intervenció: 

o Cap d’intervenció (CI) 
o Actuans /membre de l’equip:  

� Equip primera intervenció EPI,  
� Equip segona intervenció ESI 

- Equip d’evacuació i confinament  
o  Cap d’evacuació i confinament (CEC) 
o  Actuans /membre de l’equip: (EEC) 

- Equip de primers auxilis: 
o Cap  de primers auxilis (CPA) 
o Actuans /membre de l’equip (EPA) 

 
 
 
3.3.1. Equip de control, alarma i comunicacions  
El càmping disposarà del que s’anomena Centre de Control, alarma i comunicacions 
(CCAC) situat a la recepció. 
 
Estarà format per un responsable del centre de control, alarma i comunicacions (CCAC) 
i un equip d’alarma i comunicacions (EAC). 
 
El CCAC es troba a l’edifici de recepció i s’encarregarà del següent: 

- Rebre els avisos d’emergència de forma presencial o per telèfon. El CCAC 
demanarà la següent informació: 

o Nom i càrrec a l’empresa (si s’escau) 
o Tipus i lloc de l’emergència 
o Existència de ferits i nombre aproximat. 

- Comunicar les emergències al Cap d’Emergència (CE) i al Cap d’intervenció (CI). 
- Realitzar els avisos als grups exteriors (bombers, ambulàncies, Policia i/o 

Protecció civil) segons les instruccions rebudes del CE. 
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- En cas de no poder contactar amb CE o CI, efectuarà l’avís directament als 
grups exteriors. 

- En cas d’una ordre del CE d’evacuació, encarregarà al seu equip (EAC) que 
comuniqui a tots els campistes de la situació/emergència, en diferents idiomes, 
indicant que s’han de dirigir al Punt de Reunió. 

- Durant l’emergència, en el cas de rebre trucades externes en RECEPCIÓ durant 
l’emergència, es preguntarà qui truca i es deixarà el següent missatge: “TENIM 
UNA EMERGÈNCIA I EN AQUEST MOMENT NO EL PODEM ATENDRE. TRUQUI MÉS 
TARD, GRACIES”. 

 
 
Horari diürn: 
Equip 
d’emerg. 

CÀRREC Observació NOM ZONA on es troba 
habitualment 

CCAC Cap de recepció 
(8:00-21:00h) 

En plantilla Gloria del 
Pino   

Edifici recepció 

Substitut 
de CCAC 

Recepcionista En plantilla Sofia 
Sánchez 
Fernández 

Edifici recepció 

 
Horari nocturn: 
Equip 
d’emerg. 

CÀRREC Observació NOM ZONA on es troba 
habitualment 

CCAC Cap de seguritat 

(21:00h-8:00h) 

subcontractat No fixa Entrada pàrking 

Substitut 
de CCAC 

Vigilant 2 subcontractat No fixa Entrada pàrking 

 
 
Els EAC mitjançant megàfons, comunicaran les instruccions als campistes. 
 
Horari diürn: 
Equip 
d’emerg. 

CÀRREC Observació NOM ZONA on es troba 
habitualment 

EAC 1 Socorrista Subcontractat No fixa Zona piscina 

EAC 2 Recepcionista En plantilla. Un cop 
ha informat als 

usuaris del bloc A, 
es desplaça fins a 

l’exterior 

Sofia 
Sánchez 
Fernández 

Edifici recepció 

EAC 3 Recepcionista En plantilla Brigitte 
Sligter 

Edifici recepció 

Substitut 
de EAC 1, 
2 o 3 

Recepcionista En plantilla Grazyna 
Szajnowska 

Edifici recepció 

EAC 4  Cap de seguritat 

(21:00h-8:00h) 

subcontractat Carlos 
Fernando 
Sanchez 
Uribe 

Per tot el càmping 

Substitut Vigilant 3  Subcontractat No fixa Per tot el càmping 



PLA D’AUTOPROTECCIÓ CAMPING MAS SANT JOSEP  

 
Bartomeu Torrens Ferrer. CETIG - Col·legiat 17.169           Pàgina  65 
Telf: 687667647. A/e: tomeu@btfenginyers.cat 
 

de EAC 4  (en plena ocupació) 

EAC 5 Cap de 
manteniment 1 

subcontractat Xavier 
Alcalde 

Edifici social, 
soterrani i per tot el 
càmping 

EAC 6 Cap de 
manteniment 2 

subcontractat Carlos 
Camuñez 

Edifici social, 
soterrani i per tot el 
càmping 

 
Horari nocturn: 
Equip 
d’emerg. 

CÀRREC Observació NOM ZONA on es troba 
habitualment 

EAC 1 Vigilant 2 subcontractat No fixa Per tot el càmping 

EAC 2 Vigilant 3  Subcontractat 

(en plena 
ocupació) 

No fixa Per tot el càmping 

 
 
3.3.2. Cap d’emergència (CE) 
Es la màxima autoritat en l’establiment durant les emergències. Actuarà a la vista de 
les informacions que rebi del cap d’intervenció des del punt de l’emergència  i dirigirà 
les diferents actuacions que se’n derivin.  
 
Posseirà sòlids coneixements de seguretat contra incendis i del Pla d’autoprotecció, 
havent de ser una persona amb dots de comandament i localitzable durant l’horari 
funcionament activitat. Decidirà el moment de l’evacuació de l’establiment i classificarà 
les emergències segons l’establert. 
 
A l’arribada dels agents externs, cedirà el comandament de les operacions, informant i 
col·laborant amb els mateixos en cas que els hi sigui sol·licitat. 
 
En cas d’absència al centre, ho haurà de comunicar als responsables de zona per tal 
que un dels responsables de zona assumeix la funció temporal de cap d’emergència. 
 
Horari diürn: 
Equip 
d’emerg. 

CÀRREC Observació NOM ZONA on es troba 
habitualment 

CE 

 

Director 
Cap de recursos 
humans 
Cap de compres 

En plantilla Juan J. 
Reina  

Despatx de l’edifici 
recepció i per tot el 
càmping 

Substitut 
de CE 

Cap de 
manteniment 

subcontractat Carlos 
Camúñez 

Taller de 
manteniment o per 
tot el càmping 

 
Horari nocturn: 
Equip 
d’emerg. 

CÀRREC Observació NOM ZONA on es troba 
habitualment 

CE 

 

Director 
Cap de recursos 
humans 
Cap de compres 

En plantilla Juan J. 
Reina  

Vivenda particular 
a Santa Cristina 
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Substitut 
de CE (*) 

Cap de seguritat 

 

subcontractat No fixa Entrada càmping 

(*) El substitut actuarà com a CE durant el temps que el director trigui a arribar al 
càmping. 
 
 
 
3.3.3. Equip d’intervenció 
 
3.3.3.1. Cap d’intervenció (CI) 
Dirigirà les operacions d’extinció en el punt de l’emergència assignat, informarà i 
executarà les ordres que rebi del Cap d’emergència. Haurà de ser una persona 
permanentment localitzable durant la jornada laboral amb bones dots de comandament 
i profund coneixement del Pla d’Autoprotecció. 
 
En cas d’intervenció, la seva ubicació estarà a: 

- Ubicació emergència situació 1. Zona afectada conat 
- Ubicació emergència situació 2. Zona afectada/Recepció  
- Ubicació emergència situació 3. Recepció 

 
Horari diürn: 
 
Equip 
d’emerg. 

CÀRREC Observació NOM ZONA on es troba 
habitualment 

CI 

 

Cap de 
manteniment 

subcontractat Carlos 
Camúñez 

Taller de 
manteniment o per 
tot el càmping 

Substitut 
1 de CI 

 

Director 
Cap de recursos 
humans 
Cap de compres 

En plantilla Juan J. 
Reina  

Despatx de l’edifici 
recepció i per tot el 
càmping 

Substitut 
2 de CI 

Cap de seguritat 

 

subcontractat Carlos 
Fernando 
Sanchez 
Uribe 

Per tot el càmping 

 
Horari nocturn: 
 
Equip 
d’emerg. 

CÀRREC Observació NOM ZONA on es troba 
habitualment 

CI Director 
Cap de recursos 
humans 
Cap de compres 

En plantilla Juan J. 
Reina  

Vivenda particular 
a Santa Cristina 

Substitut 
de CI (*) 

Cap de seguritat 

 

subcontractat No fixa Entrada càmping 

(*) El substitut actuarà com a CI durant el temps que el director trigui a arribar al 
càmping. 
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3.3.3.2. Equip de primera intervenció (EPI) 
És un equip d’intervenció de nivell bàsic. La composició mínima d’un EPI serà de dues 
persones sempre que es disposi de personal suficient, i el total disponible es 
determinarà en funció de la grandària i l’activitat de l’empresa, edifici, establiment o 
infraestructura.  
 
L’EPI ha de disposar d’una formació mínima de caràcter genèric relativa a la 
identificació de situacions de risc i avisos d’emergència, primera intervenció davant de 
conats d’incendi, evacuació dels i de les ocupants i aplicació de primers auxilis. 
 
La impartició d’aquesta formació a les persones que integren l’EPI, tant inicial com 
periòdica, és responsabilitat de la persona titular de l’establiment, activitat, 
infraestructura o edifici. 
 
En cas d’intervenció, la seva ubicació estarà sempre en la zona d’emergència i les seves 
funcions seran: 

- Intervindran directament en l’extinció del conat d’incendi. 
- Donaran avís a la cap de primera intervenció. 

 
Tot el personal que treballa en el càmping forma part de l’equip de primera 
intervenció (EPI). 
 
3.3.3.3. Equip de segona intervenció (ESI) 
És un equip d’intervenció de nivell avançat. La composició mínima d’un ESI serà de 
dues persones sempre que es disposi de personal suficient, i el total disponible es 
determinarà en funció de la grandària i l’activitat de l’empresa, edifici, establiment o 
infraestructura.  
 
L’ESI ha de disposar d’una formació referida a la identificació dels riscos concrets 
inherents a l’activitat, edifici, instal·lació o infraestructura considerada, a la identificació 
i instruccions d’ús dels mitjans específics de protecció davant d’aquests riscos i als 
procediments d’actuació en cas d’emergència, complementant la de l’EPI. Per tant els 
components dels ESI tindran formació en els següents temes: 

- Coneixement del foc 
- Mètodes d’extinció 
- Extintors portàtils 
- Pràctiques amb extintors portàtils 
- Operacions en sistemes fixes d’extinció 

 
La impartició d’aquesta formació a les persones que integren l’ESI, tant inicial com 
periòdica, és responsabilitat de la persona titular de l’establiment, activitat, 
infraestructura o edifici. 
 
En cas d’intervenció, la seva ubicació estarà sempre en la zona d’emergència i les seves 
funcions seran: 

- Intervindran directament en l’extinció del conat d’incendi. 
- Donaran avís a la cap de primera intervenció. 

 
Horari diürn: 

 
Equip 
d’emerg. 

CÀRREC Observació NOM ZONA on es troba 
habitualment 

ESI  Cap de seguritat 

 

subcontractat Carlos 
Fernando 

Sánchez Uribe 

Per tot el càmping 
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ESI 4 treballadors de 
manteniment  

subcontractat Segons 
temporada. 

Per tot el càmping 

 
 

Horari nocturn: 
 
Equip 
d’emerg. 

CÀRREC Observació NOM ZONA on es troba 
habitualment 

ESI 1 Vigilant 2 subcontractat No fixa Per tot el càmping 

ESI 2 Vigilant 3  Subcontractat 

(en plena 
ocupació) 

No fixa Per tot el càmping 

 
 
3.3.4. Equip d’evacuació i confinament. 
 
3.3.4.1  Cap d’evacuació i confinament (CEC) 
En cas que el cap d’emergència determini que hi ha d’haver una evacuació o un 
confinament general o parcial, aquest avisarà al CEC (en cas que no sigui la mateixa 
persona) de l’ordre donada. El CEC donarà les ordres al seu equip perquè cadascú ocupi 
les zones que té assignades. 
 
Horari diürn: 

 
Equip 
d’emerg. 

CÀRREC Observació NOM ZONA on es troba 
habitualment 

CEC 

 

Director 
Cap de recursos 
humans 
Cap de compres 

En plantilla Juan J. 
Reina  

Despatx de l’edifici 
recepció i per tot el 
càmping 

Substitut
de CEC 

Cap de 
manteniment 

subcontractat Carlos 
Camúñez 

Taller de manteniment 
o per tot el càmping 

 

 
Horari nocturn: 
 

Equip 
d’emerg. 

NOM CÀRREC ZONA on es troba 
habitualment 

Observació 

CEC 

 

Director 
Cap de recursos 
humans 
Cap de compres 

En plantilla Juan J. Reina  Vivenda 
particular a 
Santa Cristina 

Substitut 
de CEC 
(*) 

No fixa Cap de seguretat 

 

Entrada càmping subcontractat 

(*) El substitut actuarà com a CEC durant el temps que el director trigui a arribar al 
càmping. 
 
3.3.4.2  Actuants/membres de l’equip (EEC) 
Rebrà les instruccions del CEC, i en cas d’evacuació o confinament, la seva ubicació 
estarà 
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o Ubicació emergència situació 1. Zona afectada conat 
o Ubicació emergència situació 2. Si la seva zona és la que es troba 

afectada per l’emergència, es col·locarà en la zona afectada per 
l’emergència. 

o Ubicació emergència situació 3. Al punt assignat que li pertoqui per 
evacuació general. 

 
 
Horari diürn: 

 
Equip 
d’emerg. 

CÀRREC Observació NOM ZONA on es troba 
habitualment 

Zona d’acampada 

EEC 1 Vigilant 1 subcontractat No fixa Entrada S1 

EEC 2 Recepcionista En plantilla Sofia 
Sánchez 
Fernández 

Edifici recepció 

EEC 3 Cap de socorrisme subcontractat No fixa Zona piscina 

EEC 4  Cap de seguritat 

 

subcontractat Carlos 
Fernando 
Sánchez 
Uribe 

Per tot el càmping 

EEC 5 Socorrista subcontractat No fixa Edifici recepció 

EEC 6 Recepcionista En plantilla Brigitte 
Sligter 

Edifici recepció 

Substitut 
de EEC 2 
o 6 

Recepcionista En plantilla Grazyna 
Szajnowska 

Edifici recepció 

EEC 7 Comptable En plantilla Isabel 
Casado 

Edifici recepció 

EEC 8 Cap de 
manteniment 1 

subcontractat Carlos 
Camuñez  

Edifici social, soterrani i 
per tot el càmping 

EEC 9 tècnic de mant. 1 subcontractat No fixa Edifici social, soterrani i 
per tot el càmping 

EEC 10 tècnic de mant. 2 subcontractat No fixa Edifici social, soterrani i 
per tot el càmping 

EEC 11 Cap de 
manteniment 2 

subcontractat Xavier 
Alcalde 

Edifici social, soterrani i 
per tot el càmping 

EEC 22 Pendent de definir    

EEC 23  Pendent de definir    

EEC 24 Pendent de definir    

Edificis 

EEC 12 Cap de recepció En plantilla Gloria del 
Pino   

Edifici recepció 

EEC 13 Responsable 
supermercat 

Empresa 
independent 
en règim de 
lloguer 

No fixa Edifici supermercat 
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EEC 14 Monitor casal subcontractat No fixa Mini-club 

EEC 15 Cap de 
restauració 

subcontractat No fixa Edifici social. Bar 
restaurant 

EEC 16 Cambrer bar subcontractat No fixa Edifici social. Sala 
polivalent, salo 
recreatiu 

EEC 17 Cap de neteja  subcontractat Joana Leon  Sanitari A 

EEC 18 membre equip 
neteja 

subcontractat No fixa Sanitari B 

EEC 19 membre equip 
neteja 

subcontractat No fixa Sanitari D 

EEC 20  Responsable 
botiga 

Empresa 
independent 
en règim de 
lloguer 

Rosa Mª 
Arnau 

Edifici supermercat 

EEC 21 Responsable 
perruqueria 

Empresa 
independent 
en règim de 
lloguer 

Núria Prieto Edifici supermercat 

EEC 25  membre equip 
neteja 

subcontractat No fixa Sanitari C 

 
Horari nocturn: 

 
Equip 
d’emerg. 

NOM CÀRREC ZONA on es troba 
habitualment 

Observació 

EEC 1 Vigilant 2 subcontractat No fixa Per tot el 
càmping 

EEC 2 Vigilant 3 subcontractat No fixa Només durant 
la temporada 
de plena 
ocupació 

Per tot el 
càmping 

 
 
3.3.4.3  Funcions. 
Entre les seves missions fonamentals destaca la de preparar l’evacuació i confinament, 
entenent com a tal la posada en alerta de l’equip de suport de cada zona, 
posicionament dels llocs en punts estratègics de les rutes d’evacuació i dirigir el flux 
d’evacuació fins a l’exterior: 

- Conducció i escombrat dels ocupants cap a les vies d’evacuació. 
- En les portes, controlar la velocitat d’evacuació i impedint aglomeracions. 
- En les sortides exteriors, impedint les aglomeracions de subjectes evacuats a 

prop de les portes. 
 
L’EEC haurà també de comprovar l’evacuació de les seves zones i controlar les 
absències en el punt de reunió exterior una vegada que s’hagi realitzat l’evacuació. 
 
El perfil d’aquestes persones, hauran de ser entre altres característiques de tal forma 
que transmetin serenitat i sàpiguen transmetre tranquil·litat als demés. 
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3.3.5  Equip de primers auxilis. 
 
3.3.5.1  Cap de primers auxilis (CPA) 

- S’encarregarà de realitzar els primers auxilis a l’afectat. 
- L’equip de primers auxilis estarà dirigit pel cap de monitors. 

 
3.3.5.2  Actuants/membres de l’equip (EPA) 

- Realitzaran tasques de suport a la persona de realitza el primer auxili. 
- La persona responsable de l’àrea afectada ajudarà directament a la cap 

d’emergència i vigilarà de deixar lliure la zona. 
- La persona responsable de l’àrea no afectada es col·locarà a la zona de recepció 

per dirigir els equips externs cas que la cap d’emergència els hagi requerit 
- Estarà format per monitors del càmping. 

 
3.3.5.3  Funcions. 
La seva missió serà la de donar els primers auxilis als lesionats durant una emergència. 
Per fer això, haurà d’estar capacitat per decidir l’atenció a prestar als ferits de forma 
que les lesions que presentin no empitjorin i procedir a la estabilització dels lesionats 
greus fins a ser evacuats o fins a l’arribada dels agents externs. Així mateix ha de tenir 
criteri de prioritzar entre l’atenció dels lesionats.  
 
Per un correcte i eficaç desenvolupament de les seves funcions, hauran de tenir 
formació continuada en emergències mèdiques, urgències mèdiques, immobilització, 
mobilització i transport de ferits. 
 
Equip 
d’emerg. 

CÀRREC Observació NOM ZONA on es 
troba 

habitualment 

CPA 

 

Cap de socorristes Subcontr. No fixa Zona piscina 

EPA  Socorrista 1 Subcontr. No fixes Zona piscina 

EPA  Socorrista 2 Subcontr. No fixes Zona piscina 

EPA  Socorrista 3 Subcontr. No fixes Zona piscina 

EPA  Socorrista 4 Subcontr. No fixes Zona piscina 

EPA  Socorrista 5 Subcontr. No fixes Zona piscina 
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3.4  ACCIONS A REALITZAR (PER A CADA RISC). 
 
3.4.1  Consignes: Detecció i alerta. 
 
La detecció i alerta de cada emergència es realitzarà de la següent forma: 

- La detecció i alerta anirà a càrrec de qualsevol persona que descobreixi una 
situació d’emergència, sigui treballador o client del càmping 

- L’avís de la detecció i alerta es realitzarà a través del telèfon:  
 

972 83 51 08   telèfon recepció càmping 
 

Aquest telèfon estarà gravat en la llibreta de contactes del telèfon mòbil dels 
treballadors, i serà facilitat als clients quan arribin al càmping. 

- En cas de no poder comunicar per telèfon, s’arribarà fins a recepció (de 8 a 21h) 
o a Seguritat (de 21h a 8h) 

- El personal intern, disposarà d’aparells de comunicació interns, i utilitzarà aquest 
mitja de forma prioritària per comunicar la detecció i l’alerta. 

- La detecció i alerta, anirà acompanyat de les següents indicacions: 
o Nom i càrrec dins el càmping (si s’escau) 
o Tipus i lloc de l’emergència 
o Existència de ferits i nombre aproximat. 

 
En cas que l’emergència sigui exterior, aquesta serà recepcionada per el Cap de 
Control, Alarma i Comunicació (CCAC) a través del telèfon de l’activitat. 
 
 
3.4.2  Comunicacions i alarma. 
 
3.4.2.1  Identificació de la persona que fa els avisos. 
 
Un cop detectada l’emergència, el Cap de Control, Alarma i Comunicació (CCAC), 
comunica la situació al Cap d’emergències (CE) (Sr. Juan J. Reina). 
 
El primer avís d’alarma als serveis externs d’ajuda (bombers, ambulàncies i policia) 
serà realitzat pel CCAC, segons instruccions del CE. En cas de no poder comunicar amb 
el CE, s’avisarà directament als bombers, ambulància i/o policia. Els següents avisos i 
comunicacions els realitzarà el CE. 
 

- Telèfon d’emergències únic:  112 
 
A continuació s’avisa els equips d’emergència que segons el CE sigui necessari avisar. 
 
L’avís d’alarma a Protecció Civil serà realitzat pel CCAC. 
 

- Telèfon CECAT:  935 517 285   
 

- En cas que es disposi de temps, es realitzarà una comprovació de que 
l’emergència s’ha comunicat a Protecció Civil local a través del Centre de 
Recepció d’alarmes (CRA) municipal: 
 

Telèfon CRA:          972 83 82 82            Policia municipal 
 

 
Els mecanismes interns d’alarma seran: 

- Al personal, mitjançant telèfons interns. 
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- Als clients del càmping es realitzarà pel sistema de interfons. Els avisos i 
comunicats es faran en diferents idiomes. Els encarregats de realitzar l’avís per 
megafonia seran els membres del equip d’Alarma i Comunicació (EAC), que es 
troben a: 

o Repartits en tots els edificis del càmpig: 8 h – 21 h 
o Seguritat: 21 h – 8 h 

- En cas que l’emergència es produeixi durant la realització d’un espectacle en la 
sala polivalent, la comunicació de l’emergència es realitza des del sistema 
d’altaveus de l’escenari i equip de música. 

 
Les persones que fan els avisos són les següents: 
 
Horari diürn: 
 

Responsable ubicació funcions 
CCAC En l’edifici recepció. Control d’alarmes. 
EAC1 Bloc A Mitjançant megàfon 

dona les instruccions 
als usuaris del bloc A 

EAC2 Camí del Ral Dona les instruccions i 
informació de la 
situació als usuaris 
que han sortit del 
càmping  

EAC3 Bloc D Mitjançant megàfon 
dona les instruccions 
als usuaris del bloc D 

EAC4 Zona piscina. Cruïlla 
dels blocs A, B i D 

Mitjançant megàfon 
dona les instruccions 
als usuaris de la zona 
piscina, edifici social. 

EAC5 Bloc B Mitjançant megàfon 
dona les instruccions 
als usuaris del bloc B  

EAC6 Camí posterior del 
càmping (al costat del 
rec Riudaura) 

Dona les instruccions i 
informació de la 
situació als usuaris 
que han sortit del 
càmping  

 
 
Horari nocturn: 
 

Responsable ubicació funcions 
CCAC A l’entrada del 

càmping i al llarg de 
l’avinguda principal 

Control d’alarmes.  
 
Mitjançant megàfon 
dona les instruccions 
als usuaris del bloc A i 
D. 
Espera l’arribada del 
CE i seguir les 
instruccions d’aquest. 

EAC1 Bloc D Mitjançant megàfon 
dona les instruccions 
als usuaris del bloc D 
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EAC2 Camí entre Bloc A i B Mitjançant megàfon 
dona les instruccions 
als usuaris del bloc A i 
B  

 
 
 
3.4.2.2  Avisos a fer. 
 
El cap del centre de control, alarma i comunicació, prèvia ordre del cap d’emergència, 
ordenarà l’emissió del missatge d’evacuació parcial o general, a través d’equips de 
megafonia portàtils (megàfons) que portaran els membres del EAC.  
 
 
Els membre del EAC anunciaran a través del megàfon un missatge. El contingut del 
missatge serà: 

 
 
 

Ordre del CE Missatge 
EVACUACIÓ 
evacuació parcial “ ATENCIÓ, ATENCIÓ: EL NOSTRE SERVEI DE SEGURETAT ENS 

INFORMA QUE HI HA UNA INCIDENT EN EL CÀMPING. ELS 
PREGUEM QUE ORDENADAMENT I SENSE PRESSA,  REPETEIXO, 
ORDENADAMENT I SENSE PRESSA, LES PERSONES DE (zona 
afectada) ES DIRIGEIXI A LA SORTIDA MÉS PROPERA” 
 

evacuació 
general 

“ ATENCIÓ, ATENCIÓ: EL NOSTRE SERVEI DE SEGURETAT ENS 
INFORMA QUE HI HA UNA INCIDENT EN EL CÀMPING. ELS 
PREGUEM QUE ORDENADAMENT I SENSE PRESSA,  REPETEIXO, 
ORDENADAMENT I SENSE PRESSA, TOTHOM ES DIRIGEIXI A LA 
SORTIDA MÉS PROPERA” 
 

CONFINAMENT  
Incendi forestal S’ha informat d’un incendi forestal, de poca importància i/o lluny del càmping 

 
“ ATENCIÓ, ATENCIÓ: EL NOSTRE SERVEI DE SEGURETAT ENS 
INFORMA QUE HI HA UN INCIDENT FORESTAL DE POCA 
IMPORTÀNCIA I/O LLUNY DEL CÀMPING. ELS PREGUEM QUE 
ORDENADAMENT I SENSE PRESSA,  REPETEIXO, 
ORDENADAMENT I SENSE PRESSA, TORNIN A LES SEVES 
PARCEL·LES, ES PREPARIN PER UNA EVACUACIÓ I RESTIN A 
L’ESPERA DE NOVES INSTRUCCIONS” 
 
S’ha informat d’un incendi forestal, que no està controlat però que encara està 
lluny 

 
“ ATENCIÓ, ATENCIÓ: EL NOSTRE SERVEI DE SEGURETAT ENS 
INFORMA QUE HI HA UNA INCIDENT FORESTAL INCIDENT DE 
POCA IMPORTÀNCIA I/O LLUNY DEL CÀMPING. ELS PREGUEM 
QUE ORDENADAMENT I SENSE PRESSA,  REPETEIXO, 
ORDENADAMENT I SENSE PRESSA, TOTHOM ES DIRIGEIXIN AL 
PUNT DE REUNIÓ 7 (camí del Ral)” 
  

S’ha informat d’un incendi forestal, que no està controlat i s’apropa al càmping o 
bé que no està controlat i és molt a prop del càmping o bé s’ha originat des del 
propi càmping, amb poc marge de maniobra. 
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“ ATENCIÓ, ATENCIÓ: EL NOSTRE SERVEI DE SEGURETAT ENS 
INFORMA QUE HI HA UNA INCIDENT FORESTAL MOLT A PROP. 
ELS PREGUEM QUE ORDENADAMENT I SENSE PRESSA,  
REPETEIXO, ORDENADAMENT I SENSE PRESSA, TOTHOM ES 
DIRIGEIXIN AL PUNT DE REUNIÓ 7 (camí del Ral)” 
 

Inundació Previsió de fortes pluges, i comença a ploure 

 
“ ATENCIÓ, ATENCIÓ: EL NOSTRE SERVEI DE SEGURETAT ENS 
INFORMA QUE HI HA PREVISIÓ DE FORTES PLUGES. ELS PREGUEM 
QUE ORDENADAMENT I SENSE PRESSA,  REPETEIXO, 
ORDENADAMENT I SENSE PRESSA, TORNIN A LES SEVES 
PARCEL·LES, PREGUIN LES MESURES DE SEGURETAT AMB LES 
SEVES PROPIETATS I RESTIN A L’ESPERA DE NOVES 
INSTRUCCIONS” 
 

Fa estona que plou fort i hi ha previsió d’inundació 
 
“ ATENCIÓ, ATENCIÓ: EL NOSTRE SERVEI DE SEGURETAT ENS 
INFORMA QUE HI HA PREVISIÓ DE FORTES PLUGES AMB RISC DE 
INUNDACIÓ. ELS PREGUEM QUE ORDENADAMENT I SENSE 
PRESSA,  REPETEIXO, ORDENADAMENT I SENSE PRESSA, ES 
PREPARIN PER UNA EVACUACIÓ AMB COTXE FINS A UN PUNT QUE 
SE US INDICARÀ A LA SORTIDA” 
 

Fa molta estona que plou, i la inundació ja ha arribat o es preveu que arribi aviat 

 
“ ATENCIÓ, ATENCIÓ: EL NOSTRE SERVEI DE SEGURETAT ENS 
INFORMA QUE HI HA RISC DE INUNDACIÓ. ELS PREGUEM QUE 
ORDENADAMENT I SENSE PRESSA,  REPETEIXO, ORDENADAMENT 
I SENSE PRESSA, ES PREPARIN PER UNA EVACUACIÓ INMEDIATA 
AMB COTXE FINS A UN PUNT QUE SE US INDICARÀ A LA SORTIDA. 
NO HI HA CAP PERILL IMMINENT, AGAFIN NOMÉS ELS OBJECTES 
IMPRESCINDIBLES PER SORTIR IMMEDIATAMENT” 

 
En el cas d’extrema emergència i amb poc marge de maniobra, i que la inundació 
sigui d’origen fluvial o excepcionalitat de fortes pluges. 

 
“ ATENCIÓ, ATENCIÓ: EL NOSTRE SERVEI DE SEGURETAT ENS 
INFORMA QUE HI HA RISC DE INUNDACIÓ IMMINENT. ELS 
PREGUEM QUE ORDENADAMENT I SENSE PRESSA,  REPETEIXO, 
ORDENADAMENT I SENSE PRESSA, ES PREPARIN PER UN 
CONFINAMENT INMEDIAT FINS A UN PUNT DE REUNIÓ 5 
(RECEPCIÓ)” 
 

Terratrèmol ATENCIÓ, ATENCIÓ: DEGUT AL TERRATRÈMOL QUE HA SUCCEÏT, 
ELS PREGUEM QUE ORDENADAMENT I SENSE PRESSA,  
REPETEIXO, ORDENADAMENT I SENSE PRESSA, ES DIRIGEIXIN AL 
PUNT DE REUNIÓ 5 (AVINGUDA PRINCIPAL DEL CÀMPING) 
 

Contaminació de 
les aigües 
continentals 
 

Contaminació lleu que no posa en perill la salut dels campistes 

 
“ ATENCIÓ, ATENCIÓ: EL NOSTRE SERVEI DE SEGURETAT ENS 
INFORMA QUE EXISTEIX UNA LLEU CONTAMINACIÓ A LES AIGÜES 
D’AIXETA DEL CÀMPING, I PER TANT NO SÓN POTABLES. LA 
CONTAMINACIÓ NO SUPOSA CAP RISC PER LA SALUT, PERÒ ELS 
PREGUEM QUE NO LA UTILITZIN PER VEURE NI CUINAR” 
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Contaminació greu que posa en perill la salut dels campistes 

 
“ ATENCIÓ, ATENCIÓ: EL NOSTRE SERVEI DE SEGURETAT ENS 
INFORMA QUE EXISTEIX UNA CONTAMINACIÓ A LES AIGÜES 
D’AIXETA DEL CÀMPING, I PER TANT NO SÓN POTABLES. ELS 
PREGUEM QUE NO LA UTILITZIN NI PER VEURE NI CUINAR NI PER 
RENTAR-SE” 
 
Contaminació de conseqüències molt greus i importants en la salut dels campistes 

 
“ ATENCIÓ, ATENCIÓ: EL NOSTRE SERVEI DE SEGURETAT ENS 
INFORMA QUE EXISTEIX UNA CONTAMINACIÓ IMPORTANT A LES 
AIGÜES D’AIXETA DEL CÀMPING, I SUPOSEN UN RISC PER LA 
SALUT. ELS PREGUEM QUE NO LA UTILITZIN NI PER VEURE NI 
CUINAR NI PER RENTAR-SE. ELS PREGUEM QUE ORDENADAMENT I 
SENSE PRESSA,  REPETEIXO, ORDENADAMENT I SENSE PRESSA, 
TOTHOM ES DIRIGEIXIN AL PUNT DE REUNIÓ MÉS PROPER ON ELS 
INFORMAREM DE LA SITUACIÓ. PREGUEM QUE LES PERSONES 
QUE ES TROBEN MALAMENT PASSIN PER LA CONSULTA MÈDICA 
DEL CÀMPING QUE ES TROBA A LA ZONA DE RECEPCIÓ” 

 
 

Nevades, 
ventades i altres 
agents 
atmosfèrics 
perillosos 

“ ATENCIÓ, ATENCIÓ: EL NOSTRE SERVEI DE SEGURETAT ENS 
INFORMA QUE EXISTEIX EL PERILL DE (agent atmosfèric que posi 
en perill als campistes), I PER PREVENCIÓ, ELS PREGUEM QUE ES 
DIRIGEIXIN A LES SEVES PARCEL·LES I ENTRIN A L’INTERIOR 
DELS SEUS HABITACLES. ELS CAMPISTES QUE NOMÉS DISPOSI 
DE TENDES DE CAMPANYA, QUE ES DIRIGEIXIN AL PUNT DE 
REUNIÓ 3” 
 

ALTRES AVISOS 
Caiguda dels 
serveis i 
subministraments 
bàsics (elèctric) 

“ ATENCIÓ, ATENCIÓ: EL NOSTRE SERVEI DE SEGURETAT ENS 
INFORMA QUE HI HA UN TALL EN EL SUBMINISTRAMENT 
ELÈCTRIC, ELS PREGUEM QUE PER TAL DE NO TENIR PROBLEMES 
EN LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, INTENTIN REDUIR EL CONSUM 
ELÈCTRIC AL MÀXIM DE LES VOSTRES POSSIBILITATS FINS QUE 
REESTABLIM LA NORMALITAT” 
 

Accions 
terroristes 

“ ATENCIÓ, ATENCIÓ: EL NOSTRE SERVEI DE SEGURETAT ENS 
INFORMA QUE HI HA UNA INCIDENT EN EL CÀMPING. ELS 
PREGUEM QUE ORDENADAMENT I SENSE PRESSA,  REPETEIXO, 
ORDENADAMENT I SENSE PRESSA, TOTHOM ES DIRIGEIXIN AL 
PUNT DE REUNIÓ MÉS PROPER” 
 

 
Els missatges hauran de ser en els idiomes dels clients. 
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3.4.3  Intervenció: accions a realitzar en cas d’emergència. 
Es defineixen les diferents accions a realitzar en funció de la classificació de 
l’emergència.  
 
El control de l’emergència serà dirigida en tot moment pel cap d’emergència i en el seu 
defecte pel seu adjunt.  
 
Davant la compareixença dels Serveis Públic d’Extinció i/o salvament, els 
comandaments naturals d’aquests assumiran la responsabilitat del control de 
l’emergència. 
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INCENDI 

SIT. INTERVENCIÓ RESP.   

C
O
N
A
T
 D
'E
M
E
R
G
È
N
C
IA
  

  
 1.   Avisa al CCAC. Fa una primera avaluació de l’emergència i pren una primera decisió: 

EPI 

  
a.   Si necessita ajuda, la demana.   
b.   Si no necessita ajuda, intent de control de l’incendi i actua amb els mitjans que disposa 
(extintors), sense arriscar-se inútilment i que no provocar un risc major. 

  
2. Comunicacions d’alarma: 

- trucada d’alarma al 112 
- Avis als equips d’emergència 
- Trucada a protecció civil: CECAT en primera instància i després de forma redundant al CRA. 

CCAC 

 3. Comprovació de l’incendi in situ. Es dirigeix al lloc del conat d’incendi. El CI dona les instruccions 
oportunes als EPI. S’assegura que ningú s’arrisca inútilment. 

CE 
CI 

 4. En cas d'incendi d'un equip elèctric, desconnectar-lo de la xarxa elèctrica si és possible. En cas que 
no sigui possible, desconnectar l'interruptor general del quadre elèctric de la zona. 

EPI  
ESI 
CI 

 5.   Evolució i control de l’incident. Confinar l'incendi tancant portes i aïllant la zona afectada, evitant 
així la propagació de fum. 

CE  
CI 

  
a.    En cas de control ... RETORN A LA NORMALITAT:    

i.  El cap d’emergència avisa als serveis exteriors mobilitzats.   
ii. S’analitzen les causes de l’incident   

b.    En cas de no control .... PAS A SITUACIÓ 2.   

    
        

   

 

E
M
E
R
G
È
N
C
IA
 P
A
R
C
IA
L
 

1. Els ESI es dirigeixen al lloc de l’incendi. Intent de control de l’incendi i actua amb els mitjans que 
disposa, sense arriscar-se inútilment i que no provocar un risc major. 
En cas que l’incendi sigui en l’edifici supermercat i/o l’edifici social, els ESI ajudats pels EPI, estendran 
les mànegues de les BIEs per utilitzar-les contra el foc. Abans de utilitzar les manegues d’aigua, 
desconnectar l’alimentació elèctrica de la zona. 
Assegurar-se que ningú s’arrisca inútilment i assegurar-se que sempre s’actua amb un mínim de dues 
persones. 
Tenir present la direcció del vent.  
Tenir present que els gasos i fums de combustió poden ser tòxics. 

CI 
ESI 
EPI 

 2.    Comprova l’evolució de l’emergència i el CE realitza una trucada d’alarma al 112 informant de la 
situació. 

CE  
CI   

3.    De forma preventiva, s’inicia l’evacuació parcial del centre. El CE avisa al CCAC. El CCAC dona les 
instruccions als EAC per tal que comuniquin l’evacuació als campistes. El CEC dóna les instruccions als 
EEC perquè es posicionin per l’evacuació.  

CE 
CCAC 
EAC 
CEC 
EEC   

4.    Evolució i control de l’incident. 

CE 
CI 

  
a. En cas de control ... RETORN A LA NORMALITAT i S’analitzen les causes de l’incident. Avisa als 
serveix externs del control de la situació.   
b. En cas de no control .... PAS A SITUACIÓ 3 i s’avisa als serveis externs la severitat de l’incendi   

   
 

           
 

E
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N
C
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G
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N
E
R
A
L
 

1.    Comprovació de l’emergència in situ i el CE realitza una trucada d’alarma al 112 informant de la 
situació.  

CE  
CI   

2.    S’inicia l’evacuació general del centre. 
 

CE 
CCAC 
EAC 
CEC 
EEC   

3.    El CE dona instruccions perquè es controli l’arribada dels serveis exteriors d’ajut i es faciliti la seva 
arriba fins al punt de l’emergència. 

CE 

  

4.    S’assegura la correcte evacuació i confinament exterior per no interrompre l’arribada dels serveis 
d’ajut. 

CEC 
EEC   

    

 

CE : Cap d’emergència  
CCAC : Responsable del centre de control, alarma i comunicacions  
EAC: Actuants/membre de l’equip d’alarma i comunicació  
CI: Cap d’intervenció / EPI: Equip primera intervenció / ESI: Equip segona intervenció 
CEC: Cap d’evacuació i confinament / EEC: Actuants /membre de l’equip 
CPA: Cap  de primers auxilis / EPA: Actuants /membre de l’equip 
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EXPLOSIÓ 

SIT. INTERVENCIÓ RESPONSABLES   
   

 

E
M
E
R
G
È
N
C
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A
R
C
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1.  Detecció i avís a CCAC EPI   

2. Comunicacions d’alarma: 
- trucada d’alarma al 112 
- Avis als equips d’emergència 
- Trucada a protecció civil: CECAT en primera instància i 
després de forma redundant al CRA. 

CCAC 

 3. Comprovació de l’emergència in situ CE - CI 
 4. En cas de que l’explosió provoqui un conat d’incendi o incendi 

parcial o general, es procedeix a la intervenció segons la fitxa de 
INCENDIS. 

Equip  
emerg. 

 5. En cas que hi hagi ferits, es procedeix a la intervenció segons la 
fitxa d’emergència mèdica. 

Equip  
emerg. 

 6. En cas que algun usuari hagi quedat atrapat per les runes, o 
mobles que hagin caigut origen de l’explosió, el EPI ajudaran a 
treure els objectes, sense posar en perill la salut de la persona. 

EPI 

 7.    Comprova l’evolució de l’emergència. CE - CI   

8.    De forma preventiva, s’inicia l’evacuació parcial del centre. El CE 
avisa al CCAC. El CCAC dóna les instruccions als EAC per tal que 
comuniquin l’evacuació als campistes. El CEC dóna les instruccions 
als EEC perquè es posicionin per l’evacuació.  

CE 
CCAC-EAC 
CEC-EEC 

  

9.    Evolució i control de l’incident. 

CE 

  

a. En cas de control ... RETORN A LA NORMALITAT i S’analitzen 
les causes de l’incident. Avisa als serveix externs del control de la 
situació.   

b. En cas de no control .... PAS A SITUACIÓ 3 i s’avisa als serveis 
externs la severitat de l’explosió.   

    
         

  
 

E
M
E
R
G
È
N
C
IA
 G
E
N
E
R
A
L
 

1.    Comprovació de l’emergència in situ i el CE realitza una trucada 
d’alarma al 112 informant-los de la magnitud de l’explosió i la seva 
localització. 

CE - CI 

  

2. En cas de que l’explosió provoqui un conat d’incendi o incendi 
parcial o general, es procedeix a la intervenció segons la fitxa de 
INCENDIS. 

Equip  
emerg. 

 3. En cas que hi hagi ferits, es procedeix a la intervenció segons la 
fitxa d’emergència mèdica. 

Equip  
emerg. 

 4. En cas que algun usuari hagi quedat atrapat per les runes, o 
mobles que hagin caigut origen de l’explosió, el EPI ajudaran a 
treure els objectes, sense posar en perill la salut de la persona. 

EPI 

 5.    S’inicia l’evacuació general del centre. CE 
CCAC-EAC 
CEC-EEC   

6.    El CE dona instruccions perquè es controli l’arribada dels serveis 
exteriors d’ajut i es faciliti la seva arriba fins al punt de l’emergència. 

CE 
  

7.    S’assegura el correcte confinament exterior per no interrompre 
l’arribada dels serveis d’ajut. 
 

CEC-EEC 

  
        

 

 
CE : Cap d’emergència / CCAC : Responsable del centre de control, alarma i comunicacions / EAC: 
Actuants/membre de l’equip d’alarma i comunicació / CI: Cap d’intervenció / EPI: Equip primera intervenció / 
ESI: Equip segona intervenció / CEC: Cap d’evacuació i confinament / EEC: Actuants /membre de l’equip / 
CPA: Cap  de primers auxilis / EPA: Actuants /membre de l’equip 
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FUITA DE GASOS 

SIT. INTERVENCIÓ RESPONSABLES   
C
O
N
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T
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R
G
È
N
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 1. Comprovació de l’emergència in situ. Es dirigeix al lloc del 

l’emergència. 
CE - CI 

 2.  Dona instruccions perquè s’obrin portes i finestres per 
ventilar la zona i tanca la clau general de pas del gas. 

CE - CI 

 3.  Trucada al Servei de Manteniment perquè revisi la 
instal·lació i solucioni el problema. 

CE 

 4.  De forma preventiva, s’inicia l’evacuació parcial per facilitar 
les tasques dels equips d’ajut externs. El CE avisa al CCAC. El 
CCAC dóna les instruccions als EAC per tal que comuniquin 
l’evacuació als campistes de la zona. El CEC dóna les 
instruccions als EEC perquè es posicionin per l’evacuació. 

CE 
CCAC-EAC 
CEC-EEC 

 

 5.   Evolució i control de l’incident. 

CE 
 a. Passat un temps prudent, si la fuita ha parat ... 

RETORN A LA NORMALITAT 
 b.    Si la fuita persisteix,.... PAS A SITUACIÓ 2 
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 1. Comprovació de l’emergència in situ i trucada d’alarma al 
112 informant-los de la magnitud de la fuga i la seva 
localització 

CE 

  

2.    Es dona l’ordre d’evacuació parcial del centre de la zona 
que pot quedar afectada per la fuita. 

CE 
CCAC-EAC 
CEC-EEC 

   

3.    S’amplia la informació a manteniment quan arribin, 
informant-los de la seva evolució 

CE 

 4.   Evolució i control de l’incident. Passat un temps prudent, 
quan la fuita ha parat ... RETORN A LA NORMALITAT 

CE 

  

 

 
        

 

 
CE : Cap d’emergència 
CCAC : Responsable del centre de control, alarma i comunicacions 
EAC: Actuants/membre de l’equip d’alarma i comunicació: EAC 
CI: Cap d’intervenció 
EPI: Equip primera intervenció 
ESI: Equip segona intervenció 
CEC: Cap d’evacuació i confinament 
EEC: Actuants /membre de l’equip 
CPA: Cap  de primers auxilis 
EPA: Actuants /membre de l’equip 
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 EMERGÈNCIA MÈDICA 

SIT. INTERVENCIÓ RESPONSABLES   
C
O
N
A
T
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M
E
R
G
È
N
C
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 1. Comprovació de l’emergència in situ. El CE i l’equip de 

primers auxilis es dirigeixen al lloc del l’emergència. Fa una 
primera avaluació de l’emergència i pren una primera 
decisió: 

CE-CPA-EPA 

  
a. Si necessita ajuda, la demana. 

 

  

b. Si no necessita ajuda, el CPA/EPA actua amb els mitjans 
que disposa, sense arriscar-se inútilment i que no 
provocar un risc major. 

   

2. Evolució i control de l’incident CE 
 a. En cas de control ... RETORN A LA NORMALITAT i 

s’analitzen les causes de l’incident 
 

 b. En cas de no control .... PAS A SITUACIÓ 2  
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1. Trucada al SEM (061) 
 

CE 
  

2. Es realitzen tasques de contenció de la lesió 
 

CPA-EPA 
  

3. Es desallotja parcialment la zona per facilitar arriba del 
metge i facilitar tasques primers auxilis . 

CE 
CEC-EEC 

 
 

4. Evolució i control de l’incident CE 
 

 
c. En cas de control ... RETORN A LA NORMALITAT i 

s’analitzen les causes de l’incident 
 

  
d. En cas de no control .... PAS A SITUACIÓ 3  
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1. El CE dona instruccions perquè es controli l’arribada dels 
serveis exteriors d’ajut i es faciliti la seva arriba fins al punt 
de l’emergència mèdica 

CE 

  

2. S’informa als serveis exteriors ajut de la situació i es deixa 
que facin el seu treball. 
 

CE 

  

 
  

 
        

 

 
CE : Cap d’emergència 
CCAC : Responsable del centre de control, alarma i comunicacions 
EAC: Actuants/membre de l’equip d’alarma i comunicació: EAC 
CI: Cap d’intervenció 
EPI: Equip primera intervenció 
ESI: Equip segona intervenció 
CEC: Cap d’evacuació i confinament 
EEC: Actuants /membre de l’equip 
CPA: Cap  de primers auxilis 
EPA: Actuants /membre de l’equip 
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TERRETREMÒL (amb coordinació amb SISMICAT) 

SIT. INTERVENCIÓ RESPONSABLES   
C
O
N
A
T
  

D
'E
M
E
R
G
È
N
C
IA
    1. En cas de Terratrèmol de poca magnitud (de grau I a grau III). 

Comprovació de les conseqüències del terratrèmol in situ amb 
col·laboració de l’equip d’emergència.  

Equip 
d’emergència 

  
2. Trucar al CECAT per informar-se de possibles rèpliques. CE 

 3. Avaluar les conseqüències del terratrèmol i si hi ha hagut 
desperfectes: 

CE 

 a. En cas de que no hi hagi desperfectes ... RETORN A LA 
NORMALITAT  

 

 b. En cas de desperfectes .... s’avisa als serveis de manteniment.  
    

        

E
M
E
R
G
È
N
C
IA
 P
A
R
C
IA
L
 

    
1. En cas de Terratrèmol de magnitud mitja (de grau IV a grau V). 

Comprovació de les conseqüències del terratrèmol in situ amb 
col·laboració de l’equip d’emergència.  

Equip 
d’emergència 

  
2. Trucar al CECAT per informar-se de possibles rèpliques. CE   
3. Avaluar les conseqüències del terratrèmol i si hi ha hagut 

desperfectes: 
CE 

 a. En cas de que no hi hagi desperfectes ... RETORN A LA 
NORMALITAT  

 

 b. En cas de desperfectes .... s’avisa als serveis de manteniment.  
 4. En cas que Protecció Civil informi de que no hi ha d’haver més 

rèpliques. Retorn a la normalitat 
CE 

 5. En cas que hi hagi d’haver noves rèpliques. De forma preventiva, 
s’inicia el confinament general. El CE avisa al CCAC. El CCAC dóna les 
instruccions als EAC per tal que comuniquin el confinament als 
campistes. El CEC dona les instruccions als EEC perquè es posicionin 
pel confinament. 

CE 
CCAC-EAC 
CEC-EEC 
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1. En cas de Terratrèmol de magnitud mitja (de grau VI a grau VII). 
Comprovació de les conseqüències del terratrèmol in situ amb 
col·laboració de l’equip d’emergència.  

Equip 
d’emergència 

  

2. En cas que hi hagi ferits, es procedeix a la intervenció segons la 
fitxa d’emergència mèdica. 

Equip  
emerg. 

 3. En cas que algun usuari hagi quedat atrapat per les runes, o mobles 
que hagin caigut origen de l’explosió, el EPI ajudaran a treure els 
objectes, sense posar en perill la salut de la persona. 

EPI 

 4. De forma preventiva, s’inicia el confinament general. El CE avisa al 
CCAC. El CCAC dóna les instruccions als EAC per tal que comuniquin 
el confinament als campistes. El CEC dona les instruccions als EEC 
perquè es posicionin pel confinament. 

CE 
CCAC-EAC 
CEC-EEC 

   

5. Trucar al CECAT per informar-se de possibles rèpliques. CE 

 6. Avaluar les conseqüències del terratrèmol i si hi ha hagut 
desperfectes: 

CE 
  

a. En cas de que no hi hagi desperfectes ... RETORN A LA 
NORMALITAT  

 

 b. En cas de desperfectes .... s’avisa als serveis de manteniment.  

 7. En cas que CECAT informi de que no hi ha d’haver més rèpliques i 
que no hi hagi desperfectes que posin en perill als usuaris .... Retorn 
a la normalitat 
 

CE 

 
        

 

 
CE : Cap d’emergència / CCAC : Responsable del centre de control, alarma i comunicacions / EAC: 
Actuants/membre de l’equip d’alarma i comunicació / CI: Cap d’intervenció / EPI: Equip primera intervenció / 
ESI: Equip segona intervenció / CEC: Cap d’evacuació i confinament / EEC: Actuants /membre de l’equip / 
CPA: Cap  de primers auxilis / EPA: Actuants /membre de l’equip 
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INCENDI FORESTAL (amb coordinació amb INFOCAT) 

SIT. INTERVENCIÓ RESPONSABLES   

C
O
N
A
T
 

D
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M
E
R
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È
N
C
IA
 S’ha informat d’un incendi forestal, de poca importància i/o lluny del càmping    

1. El CE, dona l’ordre al CCAC perquè informi als usuaris de la situació, 
que es preparin per una possible evacuació, i que restin a l’espera de 
noves instruccions. 
Donar instruccions que l’incendi està lluny i encara no suposa cap perill. 

CE 
CCAC 
EAC 

 2. El CE es manté alerta per rebre informació d’actuació de 
l’ajuntament/bombers en funció de l’evolució de l’incendi  forestal. CE   
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 S’ha informat d’un incendi forestal, que no està controlat però que encara està lluny   

1. El CE dona ordre al CCAC per tal que informi als usuaris de la situació i 
que comencin l’evacuació fins al punt de reunió 7 (camí del Ral).  
Donar instruccions que l’incendi està lluny i encara no suposa cap perill. 

CE 

  

2. El CCAC dona les instruccions als EAC per tal que informin de 
l’evacuació. 

CCAC  
EAC 

 3. El CEC dona les instruccions als membres del EEC perquè es col·loquin 
al seus llocs i facilitin l’evacuació d’una forma ordenada i sense presses. 

EEC 
   

4. El CCAC imprimeix una llista dels clients (per odre numèric i alfabètic) i 
s’arriba fins al punt de reunió 7 i entrega la llista al CE. 

CCAC 
CE 

 5. El CE truca a CECAT per decidir si s’evacua els usuaris fins al punt d’acollida del 
INFOCAT. 

CE 

 
 

6. En cas necessari es procedeix al desplaçament dins al punt d’acollida indicat pel 
INFOCAT. 

Equip 
d’emergència 
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S’ha informat d’un incendi forestal, que no està controlat i s’apropa al càmping o bé que està controlat i 
és molt a prop del càmping o bé s’ha originat des del propi càmping, amb poc marge de maniobra. 

   
1. El CE dona ordre al CCAC per tal que informi als usuaris d’una 

evacuació imminent  fins al punt de reunió 7 (camí del Ral).  
Donar instruccions que l’incendi està no és proper i encara no suposa 
cap perill, però que agafin només els objectes imprescindibles i 
comencin l’evacuació el més ràpid possible. 

CE 

  

1. El CCAC dona les instruccions als EAC per tal que informin de 
l’evacuació. 

CCAC 
AEC   

2. El CEC dona les instruccions als membres del EEC perquè es col·loquin 
al seus llocs i facilitin l’evacuació d’una forma ordenada i sense presses. 

CEC 
EAC.   

3. El CCAC imprimeix una llista dels clients (per odre numèric i alfabètic) i 
s’arriba fins al punt de reunió 7 i entrega la llista al CE. 

CCAC 
CE 

 4. El CE truca a CECAT per decidir si s’evacua els usuaris fins al punt d’acollida del 
INFOCAT. 

CE 

 5. En cas necessari es procedeix al desplaçament dins al punt d’acollida indicat pel 
INFOCAT. 

Equip 
d’emergència 

   
 

 
  

 
        

 

CE : Cap d’emergència / CCAC : Responsable del centre de control, alarma i comunicacions / EAC: Actuants/membre de l’equip 
d’alarma i comunicació / CI: Cap d’intervenció / EPI: Equip primera intervenció / ESI: Equip segona intervenció / CEC: Cap 
d’evacuació i confinament / EEC: Actuants /membre de l’equip / CPA: Cap  de primers auxilis / EPA: Actuants /membre de 
l’equip 
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INUNDACIÓ (amb coordinació amb INUNCAT) 

SIT. INTERVENCIÓ RESPONSABLES   
C
O
N
A
T
 D
'E
M
E
R
G
È
N
C
IA
 

Previsió de fortes pluges, i comença a ploure    

1. El CE, dona l’ordre al CCAC perquè doni instruccions als 
usuaris de la situació (previsió de fortes pluges amb risc 
d’inundació), i que es preparin per una possible evacuació 
amb cotxe fins el punt de confinament assignat pel Pla 
d’emergències municipal INUNCAT. 
 

CE 
 

 2. El CCAC dona les instruccions als EAC per tal que informin 
de la situació. 

CCAC 
EAC 

 3. El CE es manté alerta per rebre informació d’actuació de 
l’ajuntament/bombers en funció de l’evolució de les pluges 
 

CE 
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Fa estona que plou fort i hi ha previsió d’inundació. Es rep una trucada del 
CECAT per tal que s’evacuï el centre fins al punt d’acollida segons INUNCAT 
 

 

  
1. El CE dona ordre al CCAC perquè doni instruccions als usuaris 

de la situació i que es preparin per una evacuació amb cotxe  
fins el punt de confinament assignat pel Pla d’emergències 
municipal INUNCAT.  
Donar instruccions que tot i les fortes pluges, la inundació no 
serà imminent. 

CE 
 

  

2. El CCAC dona les instruccions als EAC per tal que informin 
de l’evacuació. 

CCAC 
EAC 

 3. El CEC dona les instruccions als membres del EEC perquè es 
col·loquin al seus llocs i facilitin l’evacuació d’una forma 
ordenada i sense presses. 

CEC 
 

  

 

4. El CCAC imprimeix un plànol amb les indicacions per arribar 
al punt de confinament que hagi indicat l’ajuntament o el 
CECAT, previst pel INUNCAT i l’entrega al CE perquè els faci 
arribar a les persones que evacuen 

CCAC 
CE 
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Fa molta estona que plou, i la inundació ja ha arribat o es preveu que arribi aviat. Es rep una 
trucada del CECAT per tal que s’evacuï el centre fins al punt d’acollida segons INUNCAT 

   

1. El CE dona ordre al CCAC per tal que doni instruccions als 
usuaris d’una evacuació amb cotxe imminent  fins el punt de 
confinament assignat pel Pla d’emergències municipal 
INUNCAT.  
Donar instruccions que agafin només els objectes 
imprescindibles i comencin l’evacuació el més ràpid possible. 

CE 
 

  

2. El CCAC dona les instruccions als EAC per tal que informin 
de l’evacuació. 

CCAC 
EAC   

3. El CEC dona les instruccions als membres del EEC perquè es 
col·loquin al seus llocs i facilitin l’evacuació d’una forma 
ordenada fins al punt de confinament del INUNCAT 
 

CEC 
 

  

4. El CCAC imprimeix un plànol amb les indicacions per arribar 
al punt de confinament que hagi indicat l’ajuntament o el 
CECAT, previst pel INUNCAT i l’entrega al CE perquè els faci 
arribar a les persones que evacuen 

CCAC 
CE 

 5. En cas que la inundació hagi agafat encara en les seves 
parcel·les alguns usuaris i no puguin utilitzar el cotxe, 
aquests es dirigiran fins al punt de reunió 5 i des d’allà algú 
els ajudarà a arribar al confinament exterior. 

CE 
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En el cas d’extrema emergència i amb poc marge de maniobra, i que la inundació sigui d’origen 
fluvial o excepcionalitat de fortes pluges. 

 1. El CE dona ordre al CCAC per tal que doni instruccions als 
usuaris d’una evacuació imminent  fins al punt de reunió 5. 
 

CE 

 2. El CCAC dona les instruccions als EAC per tal que informin 
de l’evacuació. 

CCAC 
EAC 

 3. El CEC dona les instruccions als membres del EEC perquè es 
col·loquin al seus llocs i facilitin l’evacuació d’una forma 
ordenada fins al punt de reunió 5 
 

CEC 
EAC 

 4. El CCAC imprimeix una llista dels clients (per odre numèric i 
alfabètic) i s’arriba dins al punt de reunió 5 i entrega la 
llista al CE. 
 

CCAC 
CE 

 

 
5. El CE es posa en contacte amb CECAT, informa de la situació i 

procedeix segons intruccions de Protecció Civil 
CE 

 
        

 

 

CE : Cap d’emergència 
CCAC : Responsable del centre de control, alarma i comunicacions 
EAC: Actuants/membre de l’equip d’alarma i comunicació: EAC 
CI: Cap d’intervenció 
EPI: Equip primera intervenció 
ESI: Equip segona intervenció 
CEC: Cap d’evacuació i confinament 
EEC: Actuants /membre de l’equip 
CPA: Cap  de primers auxilis 
EPA: Actuants /membre de l’equip 
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CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES CONTINENTALS 

MESURES D'ACTUACIÓ 

C
O
N
A
T
 

D
'E
M
E
R
G
È
N
C
IA
 

Contaminació lleu que no posa en perill la salut dels campistes    

1. El CE dóna l’ordre al responsable que tallin el 
subministrament d’aigua al recinte tancant la clau d’entrada. CE 

  

2. El CE, dona l’ordre al CCAC perquè informi als usuaris de que 
l’aigua no està preparada pel consum humà i que no 
l’utilitzin. 

CE 

 3. El CCAC dona les instruccions als EAC per tal que informin 
als usuaris de la situació esmentada. 

CCAC 
EAC 

    
        

E
M
E
R
G
È
N
C
IA
 

P
A
R
C
IA
L
 

Contaminació greu que posa en perill la salut dels campistes    

1. El CE dóna l’ordre al responsable que tallin el 
subministrament d’aigua al recinte tancant la clau d’entrada. CE 

  

2. El CE, dona l’ordre al CCAC perquè informi als usuaris de que 
l’aigua no està preparada pel consum humà i que tampoc la 
utilitzin per rentar-se i dutxar-se. 

CE 

 3. El CCAC dona les instruccions als EAC per tal que informin 
als usuaris de la situació esmentada. 

CCAC 
EAC 

     
        

E
M
E
R
G
È
N
C
IA
 G
E
N
E
R
A
L
 

Contaminació de conseqüències molt greus i importants en la salut dels campistes   

1. El CE dóna l’ordre al responsable que tallin el 
subministrament d’aigua al recinte tancant la clau d’entrada. 

CE 
  

2. El CE, dona l’ordre al CCAC perquè informi als usuaris de que 
l’aigua no està preparada pel consum humà i que tampoc la 
utilitzin per rentar-se i dutxar-se. 
S’informa de que les persones que es trobin malament es 
dirigeixin a l’edifici recepció per tal d’informar-los del que 
han de fer. 
Finalment es dona l’ordre d’una evacuació general 
preventiva. 

CE 

  

3. El CCAC dona les instruccions als EAC per tal que informin 
als usuaris de la situació esmentada i de l’evacuació general. 

CCAC 
EAC   

4. El CEC dona les instruccions als membres del EEC perquè es 
col·loquin al seus llocs i facilitin l’evacuació d’una forma 
ordenada 

CEC 
 

 5. El CCAC imprimeix una llista dels clients (per odre numèric i 
alfabètic) i s’arriba dins al/s punt/s de reunió i entrega la 
llista al CE. 

CCAC 
CE 

  

   
        

 

 

CE : Cap d’emergència / CCAC : Responsable del centre de control, alarma i comunicacions / EAC: 
Actuants/membre de l’equip d’alarma i comunicació / CI: Cap d’intervenció / EPI: Equip primera 
intervenció / ESI: Equip segona intervenció / CEC: Cap d’evacuació i confinament / EEC: Actuants 
/membre de l’equip / CPA: Cap  de primers auxilis / EPA: Actuants /membre de l’equip 
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VENTADES I ALTRES RISCOS METEREOLÒGICS 

SIT. INTERVENCIÓ RESPONSABLES   
   

 

C
O
N
A
T
 E
M
E
R
G
È
N
C
IA
 

1. Trucada al CECAT per saber l’abast de la situació. CE   

2. Ordena tancar totes les finestres i porticons. CE 

 3. El CE dona l’ordre al CCAC perquè informi als usuaris 
que es resguardin del risc meteorològic i per tant que 
tornin a la seva parcel·la i es posin a l’interior del seu 
habitacle.  
En cas de només disposar de tenda de campanya, es 
recomanarà als campistes que vagin al punt de 
reunió 3 o als sanitaris. 

CE 

 4. El CCAC dona les instruccions als EAC per tal que ho 
comuniquin als campistes. 

CCAC 
EAC 

 5. Ordena actuar en funció de les instruccions de CECAT. CE 
  

  

 
        

 

 

CE : Cap d’emergència 
CCAC : Responsable del centre de control, alarma i comunicacions 
EAC: Actuants/membre de l’equip d’alarma i comunicació: EAC 
CI: Cap d’intervenció 
EPI: Equip primera intervenció 
ESI: Equip segona intervenció 
CEC: Cap d’evacuació i confinament 
EEC: Actuants /membre de l’equip 
CPA: Cap  de primers auxilis 
EPA: Actuants /membre de l’equip 
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CAIGUDA DELS SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS BÀSICS (ELECTRIC)  

SIT. INTERVENCIÓ RESPONSABLES   
 Entrada en funcionament del grup electrogen  

 

C
O
N
A
T
 D
'E
M
E
R
G
È
N
C
IA
 

1. Es truca a l’empresa distribuïdora d’electricitat per 
saber el període previst de caiguda del servei: 

a. En  cas de que el període previst sigui llarg i es 
prevegi un problema d’autonomia del grup 
electrogen, es prendran solucions per evitar la 
interrupció del subministrament elèctric. 

b. En cas que el període previst sigui curt, es 
mantindrà alerta i informat de la situació. Es 
dona ordres als treballadors del càmping que es 
redueixi el consum elèctric (aire condicionat, 
espectacles musicals, ...) 

CE 

  

2. El CE, dona l’ordre al CCAC perquè informi als usuaris 
de la caiguda del subministrament elèctric i que 
intentin estalviar en el consum elèctric en les seves 
parcel·les. 

CE 

  3. El CCAC dona les instruccions als EAC per tal que 
informin als usuaris de la situació esmentada. 

CCAC 
EAC 

 

 

4. En cas que l’autonomia del grup electrogen s’estigui 
esgotant i l’horari diürn s’estigui acabant, el CE donarà 
l’ordre al CCAC perquè informi als usuaris de que 
tornin a les seves parcel·les ja que el càmping està a 
punt de quedar-se sense subministrament elèctric. 

CE 

 

 5. El CCAC dona les instruccions als EAC per tal que 
informin als usuaris de la situació esmentada. 

CCAC 
EAC 

 

 

  
 

        

 El grup electrogen per algun motiu no funciona o s’ha quedat sense subministrament de 
combustible 

 

E
M
E
R
G
È
N
C
IA
 

P
A
R
C
IA
L
 

1. El CE, dona l’ordre al CCAC perquè informi als usuaris 
de la caiguda del subministrament elèctric i que 
intentaran arreglar el problema al el subministrament 
elèctric alternatiu amb la menor brevetat possible.  

CE 

  

2. El CCAC dona les instruccions als EAC per tal que 
informin als campistes que hi ha hagut una interrupció 
del subministrament elèctric i que s’intentarà arreglar 
amb la major brevetat possible. 
 

CCAC 
EAC 

  

 

3. En cas que els usuaris, en el moment de l’emergència 
fos en horari nocturn i no estiguessin en la seva 
parcel·la, els EEC els ajudaran mitjançant il·luminació 
portàtil a arribar a les seves parcel·les. 

CEC-EEC 

     
        

 

 

CE : Cap d’emergència / CCAC : Responsable del centre de control, alarma i comunicacions / 
EAC: Actuants/membre de l’equip d’alarma i comunicació / CI: Cap d’intervenció / EPI: Equip 

primera intervenció / ESI: Equip segona intervenció / CEC: Cap d’evacuació i confinament / EEC: 
Actuants /membre de l’equip / CPA: Cap  de primers auxilis / EPA: Actuants /membre de l’equip 
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ACCIONS TERRORISTES  

SIT. INTERVENCIÓ RESPONSABLES   
C
O
N
A
T
 D
'E
M
E
R
G
È
N
C
IA
   

  

1. Comunicacions d’alarma: 
- trucada d’alarma al 112 
- Avis als equips d’emergència 
- Trucada a protecció civil: CECAT en primera instància 
i després de forma redundant al CRA. 

CCAC 

 2. Verificació amb la policia de la veracitat de l’emergència 
CE 

  

 

 
  

   
        

E
M
E
R
G
È
N
C
IA
 G
E
N
E
R
A
L
 

    

1. El CE dona ordre al CCAC per tal que informi als 
usuaris d’una evacuació general   

CE 

  

2. El CCAC dona les instruccions als EAC per tal que 
perquè informin de l’evacuació. 

CCAC 
EAC 

 3. El CE dona ordre d’evacuació al CEC fins al punt de 
reunió previst pel PAU. 

CE 

 4. El CEC dona les instruccions per megafonia perquè es 
col·loquin al seus llocs i facilitin l’evacuació d’una forma 
ordenada 

CEC-EAC. 

 5. Controla arribada serveis exteriors ajut i/o resta 
pendent de rebre-hi indicacions que confirmin 
l’amenaça. 

CE 

 6. S’assegura el correcte confinament exterior per no 
interrompre l’arribada dels serveis d’ajut. 

 

CEC 

  

6. El CCAC imprimeix una llista dels clients (per odre 
numèric i alfabètic) i s’arriba dins al/s punt/s de reunió 
i entrega la llista al CE. 

 
 
 

CCAC 
CE 

 
        

 

 

CE : Cap d’emergència 
CCAC : Responsable del centre de control, alarma i comunicacions 
EAC: Actuants/membre de l’equip d’alarma i comunicació: EAC 
CI: Cap d’intervenció 
EPI: Equip primera intervenció 
ESI: Equip segona intervenció 
CEC: Cap d’evacuació i confinament 
EEC: Actuants /membre de l’equip 
CPA: Cap  de primers auxilis 
EPA: Actuants /membre de l’equip 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

 



PLA D’AUTOPROTECCIÓ CAMPING MAS SANT JOSEP  

 
Bartomeu Torrens Ferrer. CETIG - Col·legiat 17.169           Pàgina  91 
Telf: 687667647. A/e: tomeu@btfenginyers.cat 
 

 

Accés d’helicòpters de bombers a l’interior del càmping per captar aigua 
de la piscina en cas d’incendi proper al càmping. 

 
SIT. INTERVENCIÓ RESPONSABLES   

E
M
E
R
G
È
N
C
IA
 

P
A
R
C
IA
L
 

   
1. Es rep una trucada del CRA, que es desallotgi la piscina per imminent 

accés d¡un helicòpter de bombers per captació de l’aigua de la piscina. 
CCAC 

  

2. CCAC avisa al CE CCAC 
 3. CE dóna ordre d’evacuació CE 
 4. El CCAC dona les instruccions als EAC per tal que informin de 

l’evacuació. 
CCAC  
EAC 

 5. El CEC dona les instruccions als membres del EEC perquè es col·loquin 
al seus llocs i facilitin l’evacuació d’una forma ordenada i sense presses. 

EEC 
   

   
 

        
 

CE : Cap d’emergència / CCAC : Responsable del centre de control, alarma i comunicacions / EAC: Actuants/membre de l’equip 
d’alarma i comunicació / CI: Cap d’intervenció / EPI: Equip primera intervenció / ESI: Equip segona intervenció / CEC: Cap 
d’evacuació i confinament / EEC: Actuants /membre de l’equip / CPA: Cap  de primers auxilis / EPA: Actuants /membre de 
l’equip 
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3.4.4  Operativa Evacuació. 
Cas que el cap d’emergència (CE) doni l’ordre d’evacuació de l’activitat, el personal 
intern (CEC i EEC) ocuparà el llocs estratègics que a continuació es detallen: 
 

Cap d’emergència 
(CE)  

Localització Accés al càmping S1. 
Funció En aquesta activitat, el CE i el CEC, 

coincideixen en la mateixa persona. Per 
tant les tasques seran les mateixes. 
En tot cas, la seva funció en matèria 
d’evacuació seria donar suport al CEC en el 
que li fes falta. 
 

Cap d’evacuació i 
confinament (CEC) 

Localització Accés al càmping S1. 
Funció Assegurar l’operativitat de les sortides S1 i 

S2, distribuint l’evacuació dels usuaris cap 
a una de les dues sortides, en funció del 
volum de flux de persones i en funció de 
l’arribada del agents externs d’ajut. 
Assegurar l’operativitat de les sortides i que 
no es col·lapsin els passos d’evacuació. 
En cas de bloqueig de la sortida S1, 
vehicular els usuaris cap a la sortida S2. 
Comunicar a la resta d’equip d’evacuació la 
situació i redistribuir el flux d’usuaris cap 
altres sortides. 
A l’arribada dels serveis externs d’ajut 
informar situació emergència. 
 

Membre del equip 
d’evacuació i 
confinament (EEC1) 

Localització Accés al càmping S1. 
Funció Atenent a que el CEC, és també el CE, i per 

tant es pot donar el cas que no es pugui 
col.locar en la sortida S1, serà necessari la 
ubicació d’un segon recurs en la sortida S1. 
La seva funció serà de donar suport i ajuda 
al CEC, i en cas que aquest no hi sigui, 
suplirà les seves funcions. 
 

Membre del equip 
d’evacuació i 
confinament (EEC2) 

Localització Es col·locarà en el carrer  del Ral entre la 
sortida S1, S2 i l’entrada a la zona de 
confinament. 
 

Funció Conduir el flux de persones que surten del 
recinte de les sortides S1, S2 i S3 cap el 
punt de confinament. 
Vigilarà que els usuaris que ja han sortit, 
no es quedin a la sortida bloquejant 
l’evacuació dels usuaris que encara són a 
l’interior. 
En cas que es tracti d’un confinament 
interior no tindrà funció assignada. 
  

Membre del equip 
d’evacuació i 
confinament (EEC3) 

Localització En l’encreuament entre l’avinguda principal 
i la via que ve de la masia i bloc A. 
Cantonada nord-oest de la zona de piscina 

Funció Conduir el flux de persones que surten del 
sector del bloc A, de la masia, de l’edifici 
social i de la zona de piscina cap a la 
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sortida S1. 
Vigilarà que no es col·lapsin els passos 
d’evacuació. 

Membre del equip 
d’evacuació i 
confinament (EEC4) 

Localització Cruïlla entre bloc A, B i D. 
Funció Conduir el flux de persones que surten del 

sector est del bloc D i les que surten del 
bloc A cap a la sortida S1.  
Conduir el flux de persones que surten del 
bloc B cap a la sortida S5. 
 
Vigilarà que no es col·lapsin els passos 
d’evacuació. 
 
En cas de bloqueig de la sortida S1, 
obrirà la sortida S7. 

Membre del equip 
d’evacuació i 
confinament (EEC5) 

Localització Sanitari del Bloc A 
Funció Atenent a que la via de sortida cap a 

l’avinguda principal no és directa, sinó que 
s’ha de vorejar l’edifici sanitari, aquesta 
membre de l’equip d’evacuació ajudarà als 
usuaris a la correcte evacuació. 
Vigilarà que no es col·lapsin els passos 
d’evacuació. 

Membre del equip 
d’evacuació i 
confinament (EEC6) 

Localització Al centre del bloc D, alineat en el mateix 
carrer que dóna a la sortida S3 

Funció Conduir el flux de persones que surten del 
bloc D cap a la sortida S3. 
Vigilarà que no es col·lapsin els passos 
d’evacuació. 

Membre del equip 
d’evacuació i 
confinament (EEC7) 

Localització Sortida S3 
Funció Conduir el flux de persones que surten del 

bloc D cap a la sortida S3. 
Assegurar l’operativitat de la sortida i que 
no es col·lapsi la sortida. 

Membre del equip 
d’evacuació i 
confinament (EEC8) 

Localització Al centre del bloc B 
Funció Conduir el flux de persones que surten del 

bloc B cap a la sortida S4 o S5. 
Vigilarà que no es col·lapsin els passos 
d’evacuació. 

Membre del equip 
d’evacuació i 
confinament (EEC9) 

Localització Sortida S5 
Funció La seva primera funció és obrir la barrera 

que intercepta el pas en el carrer paral·lel a 
la tanca. 
Conduir el flux de persones que surten del 
bloc D cap a la sortida S5. 
Assegurar l’operativitat de la sortida i que 
no es col·lapsi la sortida. 
En cas que es tracti d’un confinament 
interior o bé d’un confinament al punt de 
reunió 1, conduirà el flux de persones cap 
a la sortida S1. 

Membre del equip 
d’evacuació i 
confinament (EEC10) 

Localització Sortida S4 
Funció Conduir el flux de persones que surten de 

la zona oest del bloc B cap a la sortida S4. 
Assegurar l’operativitat de la sortida i que 
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no es col·lapsi la sortida. 
En cas que es tracti d’un confinament 
interior o bé d’un confinament al punt de 
reunió 1, conduirà el flux de persones cap 
a la sortida S1. 

Membre del equip 
d’evacuació i 
confinament (EEC11) 

Localització Camí exterior al costat de la riera Riudaura. 
Funció Conduir el flux de persones que surten del 

recinte de les sortides S4 i S5 cap el punt 
de confinament. 
Vigilarà que els usuaris que ja han sortit, 
no es quedin a la sortida bloquejant 
l’evacuació dels usuaris que encara són a 
l’interior. 
En cas que es tracti d’un confinament 
interior o bé d’un confinament al punt 
de reunió 1, no tindrà funció 
assignada. 

Membre del equip 
d’evacuació i 
confinament (EEC22) 

Localització Al centre de la zona Palm Empordà. 
Funció Conduir el flux de persones que surten del 

de la zona Palm Empordà cap a la sortida 
S5. 
Vigilarà que no es col·lapsin els passos 
d’evacuació. 

Membre del equip 
d’evacuació i 
confinament (EEC23) 

Localització Sortida S6 
Funció Conduir el flux de persones que surten del 

bloc C cap a la sortida S6. 
Assegurar l’operativitat de la sortida i que 
no es col·lapsi la sortida. 

Membre del equip 
d’evacuació i 
confinament (EEC24) 

Localització Al centre del bloc C, alineat en el mateix 
carrer que dóna a la sortida S6 

Funció Conduir el flux de persones que surten del 
bloc C cap a la sortida S6. 
Vigilarà que no es col·lapsin els passos 
d’evacuació. 

 
 
A l’interior dels edificis: 
 

Membre del equip 
d’evacuació i 
confinament (EEC12) 

Localització Edifici recepció 
Funció Conduir el flux de persones que surten del 

edifici recepció cap a les sortides d’aquest. 
Assegurar l’operativitat de la sortida i que 
no es col·lapsi la sortida. 
 

Membre del equip 
d’evacuació i 
confinament (EEC13) 

Localització Edifici supermercat 
Funció Conduir el flux de persones que surten del 

supermercat cap a les sortides d’aquest. 
Assegurar l’operativitat de la sortida i que 
no es col·lapsi la sortida. 
 

Membre del equip 
d’evacuació i 
confinament (EEC14) 

Localització Edifici masia 
Funció Conduir el flux de persones que surten del 

casal d’estiu cap a les sortides d’aquest. 
Assegurar l’operativitat de la sortida i que 
no es col·lapsi la sortida. 
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Membre del equip 
d’evacuació i 
confinament (EEC15) 

Localització Edifici social. Restaurant 
Funció Conduir el flux de persones que surten del 

bar i restaurant cap a les sortides d’aquest. 
Assegurar l’operativitat de la sortida i que 
no es col·lapsi la sortida. 
 

Membre del equip 
d’evacuació i 
confinament (EEC16) 

Localització Edifici social. Sala polivalent. 
Funció Conduir el flux de persones que surten de 

la sala polivalent cap a les sortides 
d’aquest. 
Assegurar l’operativitat de la sortida i que 
no es col·lapsi la sortida. 
 

Membre del equip 
d’evacuació i 
confinament (EEC17) 

Localització Edifici sanitaris A 
Funció Conduir el flux de persones que surten dels 

sanitaris cap a les sortides d’aquest. 
Assegurar l’operativitat de la sortida i que 
no es col·lapsi la sortida. 
 

Membre del equip 
d’evacuació i 
confinament (EEC18) 

Localització Edifici sanitaris B 
Funció Conduir el flux de persones que surten dels 

sanitaris cap a les sortides d’aquest. 
Assegurar l’operativitat de la sortida i que 
no es col·lapsi la sortida. 
 

Membre del equip 
d’evacuació i 
confinament (EEC19) 

Localització Edifici sanitaris D 
Funció Conduir el flux de persones que surten dels 

sanitaris cap a les sortides d’aquest. 
Assegurar l’operativitat de la sortida i que 
no es col·lapsi la sortida. 
 

Membre del equip 
d’evacuació i 
confinament (EEC20) 

Localització Edifici supermercat. Botiga 
Funció Conduir el flux de persones que surten de 

la botiga cap a les sortides d’aquest. 
Assegurar l’operativitat de la sortida i que 
no es col·lapsi la sortida. 
 

Membre del equip 
d’evacuació i 
confinament (EEC21) 

Localització Edifici supermercat. Perruqueria. 
Funció Conduir el flux de persones que surten de 

la perruqueria cap a les sortides d’aquest. 
Assegurar l’operativitat de la sortida i que 
no es col·lapsi la sortida. 
 

Membre del equip 
d’evacuació i 
confinament (EEC25) 

Localització Edifici sanitaris C 
Funció Conduir el flux de persones que surten dels 

sanitaris cap a les sortides d’aquest. 
Assegurar l’operativitat de la sortida i que 
no es col·lapsi la sortida. 
 

 
Horari Nocturn. 
 

Membre del equip 
d’evacuació i 
confinament (EEC1) 

Localització A l’entrada del càmping i al llarg de 
l’avinguda principal 

Funció Assegurar l’operativitat de les sortides S1 i 
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S2, distribuint l’evacuació dels usuaris cap 
a una de les dues sortides, en funció del 
volum de flux de persones i en funció de 
l’arribada del agents externs d’ajut. 
Assegurar l’operativitat de les sortides i que 
no es col·lapsin els passos d’evacuació. 
En cas de bloqueig de la sortida S1, 
vehicular els usuaris cap a la sortida S2. 
Comunicar a la resta d’equip d’evacuació la 
situació i redistribuir el flux d’usuaris cap 
altres sortides. 
A l’arribada dels serveis externs d’ajut 
informar situació emergència. 
 

Membre del equip 
d’evacuació i 
confinament (EEC2) 

Localització Bloc D 
Funció Conduir el flux de persones que surten de 

tot el càmping cap a la sortida S3 i S1. 
Assegurar l’operativitat de la sortida i que 
no es col·lapsi la sortida. 
 

Membre del equip 
d’evacuació i 
confinament (EEC3) 

Localització Camí entre Bloc A i B 
Funció Conduir el flux de persones que surten de 

tot el càmping cap a la sortida S1. 
Assegurar l’operativitat de la sortida i que 
no es col·lapsi la sortida. 
 

 
Les instruccions que es donarà al usuaris seran: 

- Dirigir-se a la sortida més pròxima. Indicar quina sortida és. 
- Els treballadors de les empreses externes, han de deixar el lloc de treball en 

condicions segures (per exemple, si estan realitzant tasques com soldar, etc... 
apagar tots els equips i sistemes) 

- Abandonar els recintes i/o zones de forma ordenada fins a les sortides 
d’evacuació, i des d’allà, acudir al punt de reunió. 

- Conservar la calma. No corre ni cridar. 
- No entretenir-se 
- No tornar enrere mai. 
- No utilitzar el telèfon si no és estrictament necessari. 
- En l’interior dels locals, circular enganxats a la paret. En cas d’incendi i molt de 

fum, avançar de genollons (quatre grapes). 
 
Des del Centre de control, alarma i comunicació, en cas d’evacuació, s’imprimirà el 
llistat de clients (per ordre numèric i alfabètic) i es farà arribar fins al/els punt/s de 
reunió per passar llista. 
 
3.4.5  Confinament. 

 
     
CONFINAMENT INTERIOR 
En funció del tipus d’emergència es diferencien els següents tipus de confinament: 
 
 

Emergència Confinament 
Incendi forestal En cas que els agents externs consultats, ens recomanin 

no sortir del centre perquè l’incendi ha rodejat o bloquejat 
les sortides del càmping, el confinament es realitzarà al 
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punt de reunió 2 i 3. Si la ocupació del moment 
requereix de més espai, el confinament dels ocupants es 
realitzarà a la planta soterrani del local social. 
 

Moviment sísmic El CEC i els EEC, ajudaran al confinament dels usuaris en el 
punt de reunió 4. 

Nevades El CEC i els EEC, ajudaran al confinament dels usuaris en el 
punt de reunió 3 (edifici social). 

Ventades i altres 
riscos meteorològics 
(llampecs,....)  
 

El CEC i els EEC, ajudaran al confinament dels usuaris en el 
punt de reunió 3 (edifici social). 

Inundació En cas que la inundació no permeti utilitzar el cotxe (la 
zona d’acampada del bloc B són els que queden més 
afectats per la zona inundada), es realitzarà un primer 
confinament al punt de reunió 5 (edifici de recepció).  
 

Risc químic en el 
transport de 
mercaderies 
perilloses per 
carretera 

El CEC i els EEC, ajudaran al confinament dels usuaris en el 
punt de reunió 3 (edifici social). 

 
 
 
 

CONFINAMENT EXTERIOR 
En funció del tipus d’emergència, el confinament es veurà afectat pels Plans 
d’emergència Municipals: 

- INFOCAT. Rics fosc forestal 
- INUNCAT. Risc inundació 
- SISMICAT. Risc de sisme 

 
 
Hi haurà altres riscos que implicaran un confinament exterior. En la següent taula es 
detallen tots els confinaments: 

 
Emergència Confinament 
Incendi forestal El CEC i els EEC, ajudaran al confinament dels usuaris, 

mitjançant els seus propis vehicles, en el pavelló 
municipal de l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro que 
es troba a la sortida oest del mateix municipi en la 
carretera Girona a Sant Feliu de Guixols s/n. 
En cas que no hi hagi temps per utilitzar els vehicles per 
l’evacuació, l’evacuació es realitzarà al punt de reunió 
7, previ pas per arribar al punt de confinament 
municipal. 
 

Confinament davant 
d’un incendi a l’interior 
o qualsevol altre 
emergència que 
impliqui un evacuació 
parcial o general del 
centre. 
 

El CEC i els EEC, ajudaran al confinament dels usuaris 
en el punt de reunió 1 i 6. 
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inundació El CEC i els EEC, ajudaran al confinament dels usuaris, 
mitjançant els seus propis vehicles, en el pavelló 
municipal de l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro que 
es troba a la sortida oest del mateix municipi en la 
carretera Girona a Sant Feliu de Guixols s/n. 
 
 

Moviment sísmic El CEC i els EEC, ajudaran al confinament dels usuaris, 
mitjançant els seus propis vehicles, en el pavelló 
municipal de l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro que 
es troba a la sortida oest del mateix municipi en la 
carretera Girona a Sant Feliu de Guixols s/n. 
 

 
 

 
3.4.6  Prestació de les primeres ajudes. 
Atès a que els socorristes, estaran degudament formada en primers auxilis i/o en 
suport vital bàsic, aquesta fa una primera avaluació de l’emergència i prendrà una 
primera decisió en funció de la tipologia i gravetat: 
 

a. Situació 1. No es necessita ajuda externa. 
� Lesions o accidents deguts a cops, rascades i talls.  
� Febres baixes  
� Ofegament. 
� Ennuegament en infants 
� Onada de calor 
 

b. Situació 2. Es necessària l’ajuda externa i no es disposa de la informació 
suficient. Sempre s’avisa al SEM (061 - sistema d’emergències 
mèdiques). 

� Lesions (cops i talls amb presència abundant de sang).  
� Infarts 
� Contusions amb pèrdua de coneixement 
� Febres altes i malalties amb conseqüències greus. 
� Intoxicacions alimentaries 

 
A l’arribada del SEM se’ls informarà de la situació i del que ha passat. La persona 
formada en primers auxilis i/o en suport vital donarà suport als serveis externs de 
primers auxilis que arribin. 
 
3.4.7  Recepció de les primeres ajudes externes. 
 
L’arribada de les ajudes externes serà recepcionada pel membre de l’equip de 
evacuació i confinament (EEC) que es trobi en la sortida S1, que és tracta de l’accés 
per on entraran el serveis d’ajuda externs. En l’arribada, el EEC donarà un equip de 
comunicació interna al servei extern, per tal que el CE informi de la situació a les 
ajudes externes durant el trajecte fins al lloc de l’emergència. 
 
En cas que s’hagi ordenat una evacuació parcial o general, el CE i el CEC que en aquest 
cas és la mateixa persona, es trobarà en l’accés dels serveis externs. En aquest cas 
serà ell, qui els recepcionarà i els informarà de la situació. 
 
En arribar al lloc de l’emergència, el CE cedirà el comandament de les operacions als 
serveis externs. 
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Per tal de facilitar l’arribada del vehicle de l’ajuda externa fins al punt de l’emergència, 
caldrà haver habilitat un espai de pas per no posar en risc als usuaris. 
 
L’espai de pas es realitzarà mitjançant la comunicació verbal dels equips d’evacuació i 
confinament en la trajectoria del vehicle. Avisant als usuaris que s’arraconin a un costat 
per deixar pas als serveis d’ajuts externs. 
 
En funció de l’emergència, i de si en el moment de l’arrivada s’ha ordenat una 
evacuació parcial o general, farà falta més o menys efectius per mantenir la via de pas 
lliure. 
 
3.5  FITXES D’ACTUACIÓ  
 
Les fitxes d’actuació que es disposaran són les següents: 
 
FITXA 1: CAP D’EMERGÈNCIA (CE) / CAP D’INTERVENCIÓ DE ZONA (CI) / CAP 
D’EVACUACIÓ I CONFINAMENT (CEC) . 

- Actuació a fer per cada rics i en funció de les situacions: 
o Situació 1: Conat d’emergència 
o Situació 2: Emergència parcial 
o Situació 3: Emergència general. 

- Accions per a la prevenció i al control dels riscos 
 
FITXA 2: RESPONSABLE DEL CENTRE DE CONTROL, ALARMA I COMUNICACIONS 
(CCAC) 

- Actuació a fer per cada rics i en funció de les situacions: 
o Situació 1: Conat d’emergència 
o Situació 2: Emergència parcial 
o Situació 3: Emergència general. 

 
FITXA 3: MEMBRE DE L’EQUIP D’ALARMA I COMUNICACIONS (EAC) 

- Actuació a fer per cada rics i en funció de les situacions: 
o Situació 1: Conat d’emergència 
o Situació 2: Emergència parcial 
o Situació 3: Emergència general. 

 
 
FITXA 4: EQUIP DE PRIMERA INTERVENCIÓ (EPI) 

- Actuació a fer per cada rics i en funció de les situacions: 
o Situació 1: Conat d’emergència 
o Situació 2: Emergència parcial 
o Situació 3: Emergència general. 

 
FITXA 5: EQUIP DE SEGONA INTERVENCIÓ (ESI) 

- Actuació a fer per cada rics i en funció de les situacions: 
o Situació 1: Conat d’emergència 
o Situació 2: Emergència parcial 
o Situació 3: Emergència general. 

 
FITXA 6: EQUIP D’EVACUACIÓ I CONFINAMENT (EEC) 

- Actuació a fer per cada rics i en funció de les situacions: 
o Situació 1: Conat d’emergència 
o Situació 2: Emergència parcial 
o Situació 3: Emergència general. 
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FITXA 7: CAP DE PRIMERS AUXILIS (CPA) 
- Actuació a fer per cada rics i en funció de les situacions: 

o Situació 1: Conat d’emergència 
o Situació 2: Emergència parcial 
o Situació 3: Emergència general. 

 
FITXA 8: EQUIP DE PRIMERS AUXILIS (EPA) 

- Actuació a fer per cada rics i en funció de les situacions: 
o Situació 1: Conat d’emergència 
o Situació 2: Emergència parcial 
o Situació 3: Emergència general. 

 
FITXA 9: CAMPISTES 
 

 
3.6  INTEGRACIÓ EN PLANS D’ÀMBIT SUPERIOR. 
 
El PAU del Centre, a l’igual que tots els Plans d’Autoprotecció d’establiments d’interès 
per a la protecció civil, ha de preveure la integració i coordinació amb altre plans 
d’àmbit superior que es poguessin activar de forma simultània amb el PAU. 
 
Aquesta coordinació s’ha de donar tant amb els propis plans de Protecció Civil Municipal 
com amb els Plans d’emergència a nivell de Comunitat Autònoma. 
 
Aquesta coordinació es reflexa, bàsicament, en els següents aspectes: 

- Coordinació a nivell directiu: es refereix a la coordinació entre la direcció del Pla 
d’autoprotecció i la direcció del pla de protecció civil on s’integra el PAU. 

- Coordinació a nivell operatiu: integra les accions per tal de desenvolupar: 
o Els protocols de notificació de la situació d’emergència, tant durant el 

transcurs de la mateixa com a posteriori. 
o Les formes de col.laboració de la organització del centre municipal amb 

els plans i actuacions del sistema públic de protecció civil. 
 
3.6.1  Coordinació a nivell directiu. 
 
Respecte a l’activació del Pla d’Autoprotecció i la seva gestió en coordinació amb altres 
plans, es tindran en compte les següents instruccions: 

- Si es produeix una situació d’emergència contemplada al PAU, la persona que 
assumeix la funció de Cap de l’Emergència activarà el mateix, comunicant-ho el 
més aviat possible a l’autoritat competent en matèria de protecció civil, que 
realitzarà un seguiment de les actuacions del pla. 

- Per a la coordinació entre la direcció del pla d’autoprotecció i la direcció dels 
plans d’àmbit autonòmic l’activitat trucarà al CECAT (per aquelles activitats 
d’interès per a la protecció civil de Catalunya). 

- Per a la coordinació entre la direcció del pla d’autoprotecció i la direcció dels 
plans de protecció civil d’àmbit municipal l’activitat trucarà al CRA (per aquelles 
activitats d’interès per a la protecció civil local). 

- Si com a conseqüència de la situació d’emergència ocorreguda al centre 
s’hagués d’activar el Pla de protecció municipal corresponent i es convoqui el 
consell assessor, la persona que fa de Cap de l’Emergència o la persona en qui 
delegui s’incorporarà al comitè d’emergències, com a representant del centre. 

- Si es rep la notificació de que un pla d’àmbit superior ha estat activat (degut a 
un risc d’emergència de tipus extern), el PAU serà immediatament activat per 
fer front internament a l’emergència. 



 PLA D’AUTOPROTECCIÓ CAMPING MAS SANT JOSEP 
  

 
Bartomeu Torrens Ferrer. CETIG - Col·legiat 17.169           Pàgina  102 
Telf: 687667647. A/e: tomeu@btfenginyers.cat 

 

- Si l’emergència excedeix la capacitat dels recursos i mitjans propis del centre 
per al seu control, es procedirà a requerir ajuda externa mitjançant els 
corresponents models d’avisos inclosos a  l’Annex II. 

- Una vegada rebuts els efectius d’ajuda externa, la gestió i coordinació de 
l’emergència es transferirà a la direcció de l’ajuda externa. 

- Finalitzada la situació d’emergència, la persona Cap d’Emergència haurà 
comunicar-ho al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), per 
aquelles activitats d’interès per a la protecció civil de Catalunya, o al centre de 
recepció d’alarmes (CRA) de l’Ajuntament, per aquelles activitats d’interès per a 
la protecció civil local. 

 
3.6.2  Coordinació a nivell operatiu. 
 
Comunicació durant l’emergència: 
En cas d’accident o emergència, i tal i com es descriu a l’apartat 3.4.2, cal comunicar i 
informar al Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya de 
l’accident o emergència ocorreguda. 
 
A més, cal la comunicació immediata per telèfon al Centre de Coordinació Operativa de 
Catalunya (CECAT). Aquesta comunicació serà complementada, amb la màxima 
celeritat possible, a través de correu electrònic, fax o altres sistemes adients que es 
puguin establir en un futur. 
A banda de la comunicació inicial, en tot cas i independentment que s’activi o no el 
corresponent pla de protecció civil, el càmping haurà de mantenir un flux d’informació 
amb el CECAT mentre duri l’emergència. 
 
 
Centre de recepció d’alarmes (CRA) 
 
Lloc Policia Local  
Adreça Carrer Teulera, 3, 17246 Santa 

Cristina d'Aro, Girona 
Telèfon 972 838 282 
Altres 
comunicacions 

e-mail: 
sergent@santacristina.cat 

 
Funcions: 

- Notificar qualsevol alarma al 112 i al CECAT (935517285 O XARXA RESCAT). 
La xarxa RESCAT és l’únic mitjà de comunicacions operatiu per rebre i 
per fer els avisos, en cas que es produeixi una caiguda del servei 
telefònic. 

- Rebre la notificació de l’alarma i trametre-la 
- Valorar, segons el protocols establerts, la importància de l’alarma. 
- Posar en marxa els avisos d’activació del Pla de protecció civil municipal 
- Informar-se, en els primers moments, de la marxa de l’emergència. 

 
 
 
Centres de coordinació Operativa Local (CECOPAL) 
 
Lloc Policia Local  
Adreça Carrer Teulera, 3, 17246 Santa 

Cristina d'Aro, Girona 
Telèfon 972 838 282 
Recursos Comunicacions, Telèfon, Fax, 
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radio, TV, wifi 
Altres 
comunicacions 

e-mail: 
sergent@santacristina.cat 

 
Funcions: 

- És el centre de coordinació municipal, que realitza les accions determinades pel 
Pla. Des d’aquí es dirigeix i es coordinen les actuacions dels diversos serveis 
relacionats amb el Pla. 

- Mantenir contacte directe i continu amb el CENTRE DE COORINACIÓ 
OPERATIVA DE CATALUNYA (CECAT) 

- Notificar als grups operatius i al CECAT de l’activació i la desactivació del Pla de 
protecció civil municipal i rebre d’aquest centre i transmetre, segons els 
protocols, la informació relativa a activació, evolució i desactivació del PLA 
INUNCAT. 

- Facilitar, si s’escau, la informació a la població del municipi, amb els mitjans 
oportuns, segons les circumstàncies del risc i l’evolució de la situació de 
l’emergència. Aquesta informació s’haurà de consensuar amb la direcció del PLA 
INUNCAT. 

- Mobilitzar i assegurar la transmissió de la informació i les ordres als grups 
operatius municipals decidides per la direcció del Pla, així com activar els 
mitjans i recursos municipals necessaris. 

- Canalitzar l’ordre de l’autoritat de protecció civil municipal de prestació de 
serveis personals i la requisa, la intervenció o l’ocupació temporal i transitòria 
dels béns necessaris per afrontar les situacions d’emergència. 

- Donar suport als mitjans d’emergències, de seguretat i als serveis especialitzats 
aliens que intervinguin en el municipi sota l’estructura del Pla activat. 

 
 
 

Comunicació posterior de les emergències i de les activacions del pla 
d’autoprotecció: 
Una vegada finalitzada la situació d’emergència, analitzades les seves possibles causes i 
feta la valoració de les conseqüències, així com una estimació de la població afectada 
per l’emergència, la persona titular del centre o la persona en qui delegui haurà de 
trametre, a través del registre electrònic de plans d’autoprotecció, un informe a la 
Direcció General competent en matèria de protecció civil, en un termini màxim de set 
dies hàbils. 
Aquest informe haurà de detallar com a mínim els aspectes següents: 

· Descripció de l’emergència i de les seves causes 
· Cronologia de les actuacions reals i de les actuacions previstes al PAU 
· Mesures de protecció preses (confinament o evacuació dels i de les ocupants) 
· Aspectes del PAU a millorar o modificar, com a resultes de l’experiència derivada 

de l’emergència. 
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DOCUMENT 4: IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ. 
 
4.1  RESPONSABILITAT I ORGANITZACIÓ. 
 
4.1.1  Responsables de la implantació. 
La persona titular de l’activitat té la responsabilitat i obligació d’implantar i mantindre 
actualitzat el present Pla d’Autoprotecció; afegint-hi les modificacions d’importància, 
realitzar els simulacres i emetre els corresponents informes.. 
 
 
4.1.2  Planificació, coordinació i seguiment de les accions d’implantació. 
Es crearà el Llibre de Registre de Seguretat i incidències per anotar totes les incidències 
hagudes al llarg de les últimes edicions, per poder efectuar-ne les corresponent 
correccions i millores. 
 
Al llibre s’hi registraran els diferents simulacres realitzats, amb informe de part del cap 
d’emergència i del tècnic competent assignat. 
 
Amb un freqüència mínima de 1 cop a l’any, i al final de la temporada alta, es realitzarà 
una reunió amb el personal del centre i representant del titular per recordar les 
actuacions a realitzar en cas d’emergència i es demanarà aportacions per millorar el pla 
d’autoprotecció en funció de la seva experiència. 
 

 
4.2  PROGRAMA D’IMPLANTACIÓ, FORMACIÓ I DIVULGACIÓ. 
 
La implantació s’haurà d’organitzar en dues fases: 
 

Fase Prèvia 
  

- Anàlisi crítica del pla 
- Instruccions generals d’actuació 
- Sistemes d’informació i d’autoprotecció 
- Programa de formació i entrenament de tot el personal 
- Execució de les consignes d’actuació 

 
Fase de Consolidació 

 
- Programa d’exercicis i simulacres 
- Manteniment, control, seguiment, revisió i actualització del pla 

 

 
Tot el personal que intervingui en la seguretat haurà de conèixer el Pla d’Autoprotecció, 
i també tenir un coneixement profund de les seves missions i funcions que tenen 
assignades, en situació ordinària o preventiva i en situació d’emergència. 
 
Per tant, cada membre de l’equip d’emergència rebrà un exemplar en el que es 
descriuen les diferents actuacions a realitzar en el normal funcionament de l’activitat 
(seguretat preventiva) i en cas d’emergència. 
 
El cap d’emergència (CE) i cap d’intervenció (CI) rebran una formació especialitzada en 
la lluita contra incendis, i en la que com a mínim es tractin els següents punts: 
 

- Tècniques d’evacuació 
- Comportament del personal en situacions de pànic 
- Entrenament pràctic de la utilització dels extintors. 
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- Mecanisme de producció del foc. 
- Prevenció d’incendis. 
- Primers auxilis 
- Criteris pràctics del comportament davant el foc i criteris per analitzar quan 

un conat pot esdevenir una complicació i quan no. 
- Facilitació en la intervenció dels equips d’ajut exteriors.  

 
Els equips de primera intervenció (EPI) rebran una formació general en la lluita contra 
incendis, i en la que com a mínim es tractin els següents punts: 

- Entrenament pràctic de la utilització dels extintors. 
- Criteris pràctics del comportament davant el foc i criteris per analitzar quan 

un conat pot esdevenir una complicació i quan no. 
- Facilitació en la intervenció dels equips d’ajut exteriors.  

 
Els equips de segona intervenció (ESI) rebran una formació especialitzada en la lluita 
contra incendis, i en la que com a mínim es tractin els següents punts: 

- Tècniques d’evacuació 
- Comportament del personal en situacions de pànic 
- Entrenament pràctic de la utilització dels extintors. 
- Mecanisme de producció del foc. 
- Prevenció d’incendis. 
- Primers auxilis 
- Criteris pràctics del comportament davant el foc i criteris per analitzar quan 

un conat pot esdevenir una complicació i quan no. 
- Facilitació en la intervenció dels equips d’ajut exteriors.  

 
El cap de primers auxilis (CAP) i els membres del equip de primers auxilis (EPA) rebran 
o ja tindran una formació especialitzada en primers auxilis i/o en suport vital bàsic. 
 

 
4.2.1  Personal propi. 
En el caso del personal del Centre de Treball que no es troba involucrat en els equips 
d’actuació en cas d’emergència, es portarà a terme la corresponent formació i 
informació sobre el pla d’autoprotecció. 
 

� Informació a tot el personal sobre el pla d’autoprotecció. Aspectes básics en 
caso de detecció d’una situació d’emergència i actuació en l’evacuació i 
confinament. 

 

 
4.2.2  Personal aliè. 
Dintre dels diferents tipus d’usuaris del Centre de Treball, per una correcta implantació 
i manteniment del pla d’autoprotecció, es portarà a terme les següents activitats. 

 
Para el personal de contratas externas 
En compliment de la normativa de coordinació d’activitats empresarials, s’informarà a 
les empreses alienes de les actuacions en cas d’emergència. 
 
Clientes del camping 
 
S’elaborarà una nota divulgativa dirigida a tots els clients en la que s’informarà de les 
actuacions en cas d’emergència. 
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A part de les senyalitzacions homologades referides tant a mitjans de protecció como a 
sortides d’emergència, es disposa de plànols a mode de quadres sinòptics indicant per a 
cada zona la sortida més pròxima.  
 
En aquests mateixos plànols, s’indicarà amb una breu llegenda les actuacions bàsiques 
pera qualsevol persona que el llegeixi, ja sigui treballador de l’empresa o extern o 
visitant. 

 
 
4.3  PROGRAMA D’EXERCICIS I SIMULACRES D’EMERGÈNCIA 
Anualment, amb la presència del tècnic competent i del titular, es realitzarà un 
simulacre d’emergència. Atès que són l’aplicació pràctica d’una emergència permeten 
millorar el pla d’autoprotecció, familiaritzen els equips d’emergència amb una situació 
de risc (fet que garantirà el correcte ús dels mitjans contra incendis, mantindran la 
calma, seguiran les normes establertes i actuaran de forma conjunta). 
 
El programa de simulacres contemplarà les diferents situacions d’emergència 
analitzades: incendi i emergència mèdica. 
 
Aquests simulacres impliquen l’activació total o parcial de les accions contingudes en el 
manual d’actuació i tenen com objectiu la verificació i comprovació de: 
 

- L’eficàcia de l’organització de resposta davant d’una emergència. 
- La capacitació del personal adscrit a l’organització de resposta. 
- L’entrenament de tot el personal de l’activitat en la resposta davant una 

emergència. 
- La suficiència i idoneïtat dels mitjans i recursos assignats. 
- L’adequació dels procediments d’actuació. 
- La validació del correcte funcionament del procediment de comunicació de 

les emergències. 
 
Així mateix, el o la cap de l’emergència ha de trametre a  l’administració competent, a  
través del registre electrònic de plans d’autoprotecció, un informe de descripció de les 
actuacions d’implantació i manteniment del pla realitzades en els últims quatre anys. 
Aquest informe ha de ser elaborat i signat pel cap de l’emergència i ha de ser signat 
també per la persona titular de  l’activitat.  
 
 
 
 
4.4  PROGRAMA DE MANTENIMENT. 
 
4.4.1  Manteniment instal·lacions i equipaments. 

El departament de manteniment d’instal·lacions intern de l’empresa realitza periòdicament 
revisions de les instal·lacions de risc, aquestes són: 

• Baixa Tensió. 
• Equip contra incendis. 
• Calderes. 
• Il·luminació d’emergència. 
• Parallamps. 

 
Independentment de la inspecció periòdica a la que està subjecte pel reglament específic 
que li afecti. 
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El manteniment preventiu de les instal·lacions de risc es troba descrit en el pla de 
manteniment i es correspon amb aquelles operacions exigides pel fabricant de la 
instal·lació i que figuren en la documentació dels equips. 

Es realitzarà les següents operacions de manteniment de les instal·lacions de protecció 
contra incendis segons la periodicitat indicada en el Reglament.  

EQUIP / 
SISTEMA 

OPERACIONS DIÀRIES OPERACIONS SETMANALS 

Extintors 
d’incendi 

  Comprovació que ningú hagi 
buidat algun extintor com a 
estri de joc. 

Portes 
d’evacuació 

 Obrir les portes d’emergència 
per comprovar que siguin 
practicables. 

Netejar la vegetació que creix 
per la part exterior i que podria 
dificultar la seva obertura en 
cas d’emergència. 

BIEs  Comprovar que la pressió de 
l’aigua a l’entrada de la BIE és 
correcte. 

 
 
EQUIP / 
SISTEMA 

OPERACIONS TRIMESTRALS OPERACIONS SEMESTRALS 

Extintors 
d’incendi 

Comprovació de l’accessibilitat, 
senyalització, bon estat aparent 
de conservació. Inspecció ocular 
d’assegurances, precintes, 
inscripcions, etc. Comprovació 
del pes i pressió si escau. 
Inspecció ocular de l’estat extern 
de les parts mecàniques (filtre, 
vàlvula, mànega, etc.). 

  

BIES Comprovació de la bona 
accessibilitat i senyalització dels 
equips. 
Comprovació per inspecció de 
tots els components, procedint a 
desenrotllar la manega en tota la 
seva extensió i accionament de la 
boquilla cas de ser de varies 
posicions. 
Comprovació, per lectura del 
manòmetre, de la pressió de 
servei. 
Netejar el conjunt i greixar els 
tancaments i xarneres en portes 
de l’armari. 

 

 

Hidrants. Comprovar l’accessibilitat al seu Greixar la rosca d’accionament 
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entorn i la senyalització en els 
hidrants enterrats. Inspecció 
visual comprovant d’estanqueïtat 
del conjunt. Llevar les tapes de 
les sortides, greixar les rosques i 
comprovar l’estat de les juntes 
dels ràcords. 

o emplenar la càmera d’oli del 
mateix. Obrir i tancar l’hidrant, 
comprovant el funcionament 
correcte de la vàlvula principal 
i del sistema de drenatge. 

Teulades i 
desguassos 

Netejar teulades i desguassos 
per evitar problemes quan es 
produeixin fortes pluges. 

 

 

 

EQUIP SISTEMA OPERACIONS ANUALS 
OPERACIONS CADA 5 
ANYS 

Extintors 
d’incendi 

Comprovació del pes i pressió si 
escau. En el cas d’extintors de 
pols amb botellí de gas d’impulsió 
es comprovarà el bon estat de 
l’agent extintor i el pes i aspecte 
extern del botellí. Inspecció 
ocular de l’estat de la mànega, 
filtre o llança, vàlvules i parts 
mecàniques. Nota: En aquesta 
revisió anual no serà necessària 
l’obertura dels extintors portàtils 
de pols amb pressió permanent, 
tret que en les comprovacions 
que se citen s’hagin observat 
anomalies que ho justifiqui. En el 
cas d’obertura de l’extintor, 
l’empresa mantenidora situarà en 
l’exterior del mateix un sistema 
indicatiu que acrediti que s’ha 
realitzat la revisió interior de 
l’aparell. Com exemple de 
sistema indicatiu que s’ha 
realitzat l’obertura i revisió 
interior de l’extintor, es pot 
utilitzar una etiqueta indeleble, 
en forma d’anell, que es col·loca 
en el coll de l’ampolla abans del 
tancament de l’extintor i que no 
pugui ser retirada sense que es 
produeixi la destrucció o 
deterioració de la mateixa. 

A partir de la data de timbrat 
de l’extintor (i per tres 
vegades) es procedirà al 
retimbrat del mateix d’acord 
amb la ITC-MIE-AP5 del 
Reglament d’aparells a 
pressió sobre extintors 
d’incendis. Rebuig: Es 
rebutjaran aquells extintors 
que, segons el parer de 
l’empresa mantenidora 
presentin defectes que posin 
en dubte el correcte 
funcionament i la seguretat 
de l’extintor o bé aquells per 
als quals no existeixin peces 
originals que garanteixin el 
manteniment de les 
condicions de fabricació. 

BIEs Desmuntatge de la manega i 
assaig d’aquesta en lloc adequat. 
Comprovació del correcte 
funcionament de la boquilla en 
les seves diferents posicions i del 
sistema de tancament. 
Comprovació de l’estanquitat dels 
ràcords i manegues i estat de las 
juntes. 

La manega ha de ser sotmesa 
a una pressió de prova de 15 
kg/cm2 (bar). 
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Comprobación de la indicación del 
manómetro con otro de 
referencia (patrón) acoplado en 
el racor de conexión de la 
manguera. 

Instal·lació 
elèctrica 

Revisió de les instal·lacions per 
part d’una empresa instal·ladora 
autoritzada. 

 

Instal·lació gas Revisió de les instal.lacions per 
part d’una empresa instal.ladora 
autoritzada. 

 

Instal·lació 
climatització 

Revisió de les instal.lacions per 
part d’una empresa instal.ladora 
autoritzada. 

 

 
 
Les instal·lacions subjectes a inspeccions de seguretat reglamentària a les instal·lacions 
són controlades la seva realització pel personal del departament de Manteniment de Les 
Carpes mantenint un registre documental de les inspeccions de seguretat 
reglamentàries que es realitzen a les instal·lacions.  
 
Els registres de les operacions de manteniment descrites en aquest capítol, figuren en 
el llibre de registre que disposa el departament de Manteniment de l’empresa.  El 
personal de manteniment realitza operacions de manteniment preventiu (inspeccions 
periòdiques), i manteniment correctiu.  

 
4.4.3  Estudi i avaluació dels incidents i accidents. 
 
Tal i com ja s’ha establert en altres apartats s’estableix el següent: 
 

� Semestralment el comitè d’autoprotecció es reunirà per analitzar les diferents 
incidències produïdes en el període, actualitzar la composició i formació dels 
equips d’emergència, assegurar que els programes de manteniment de les 
instal·lacions es porten a terme i que el cap d’emergència s’ha reunit amb 
l’equip d’emergència per tal de recordar les actuacions en cas d’emergència. 

� Trimestralment el cap d’emergència es reunirà amb tot el personal per 
comprovar el coneixement del pla d’autoprotecció. 

� Anualment es realitzarà el simulacre pràctic indicat al punt anterior. 
 

 
4.5  ACTUALITZACIÓ DEL PLA. 
 
El pla d’autoprotecció ha de ser revisat sempre que hi hagi una modificació substancial i 
com a mínim cada quatre anys. La revisió del pla ha de seguir el mateix procediment 
d’homologació inicial, en funció de la tipologia d’activitat de què es tracti. 
A banda de les revisions periòdiques del pla d’autoprotecció, aquest ha d’estar 
permanentment actualitzat. La persona titular de l’activitat és, per tant, responsable de 
la modificació sistemàtica de les dades que hagin pogut patir alguna variació. El Pla 
d’Autoprotecció s’haurà d’adaptar i/o renovar en cada edició en funció dels canvis de 
disseny, tipus i distribució d’estants, de l’estat actual d’infrastructures, dels recursos 
humans i mitjans disponibles, de la posada al dia del nom, responsabilitats i funcions 
dels càrrecs que figuren en el Pla; modificant-se aquells punts que, en base a 
l’experiència d’altres edicions, siguin millorables i que s’ajustin més a la idiosincràsia de 
l’esdeveniment. 


