Annex III

Mitjans d’autoprotecció mínims
1. Dispositius per a la vigilància, la identificació de l'emergència i l'ordenació de l'autoprotecció.
Les activitats incloses a l’annex I, mentre estiguin en funcionament, s’han de dotar de personal suficient o
sistemes tecnològics adequats i suficients per a la identificació de les emergències i garantir l'avís als serveis
públics per a la seva gestió.
Les activitats de l’epígraf A de l'annex I amb elevada afluència de públic (superior a 2.000 persones) han de
disposar del personal escaient als efectes de la prevenció i identificació d’emergències per aglomeracions i a
l’efecte de tenir la garantia d’una evacuació ordenada o d’un confinament si fos necessari. En aquest sentit, cal
que s’assegurin els efectius –si s’escau vigilants de seguretat– que siguin obligats per la normativa sectorial; en
cas que no s’estableixi res en aquest sentit, seran els necessaris per a l’acompliment d’aquests objectius.
En qualsevol cas, la direcció general competent en matèria de protecció civil pot plantejar criteris i
recomanacions, d’acord amb les administracions competents i amb l’informe favorable de la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya.
En les activitats afectades per l’epígraf A de l'annex I, apartat a).2, l’àrea d’intervenció de les quals sigui igual o
superior a 500 m, i les centrals nuclears, atesa la potencialitat de risc exterior, el risc potencial de l’activitat de
patir un atac intencionat, les matèries associades a l’activitat i la seva vulnerabilitat, la identificació de les
emergències s’ha d’assegurar de manera presencial de forma continuada i han de disposar del personal
degudament format en els plans de protecció i seguretat del centre o activitat per tal d’iniciar el protocol de
trucades d’emergència establertes en el pla d’autoprotecció; també han de disposar dels sistemes automàtics de
videovigilància o altres sistemes tecnològics que escaiguin. Entre les afectades per l’epígraf A de l'annex, apartat
a).2, que puguin originar núvols tòxics de gran abast amb zones d’intervenció superior a 500 m o amb afectació a
zones densament poblades s’han d’establir convenis amb el departament competent en matèria de protecció civil
per valorar la viabilitat de connectar les xarxes de sensors de detecció automàtica al CECAT.
La resta d’activitats de l’apartat I.A.a)2 i I.A.a)3 i les infraestructures hidràuliques de l’apartat I.A.d)2 i les
instal·lacions incloses als apartats I.A.d)3 i I.A.d)4 han d’assegurar aquesta identificació de manera permanent,
com a mínim a través de sistemes tecnològics.
Les activitats afectades pels apartats I.A.c)3, I.A.c)4, I.A.c)7, I.A.c)8, I.A.e) i I.A.g)1 han de disposar de vigilants
de seguretat o de sistemes automàtics de videovigilància que assegurin els objectius d’identificació de les
emergències i l’avís als serveis públics durant els períodes de funcionament, com a mínim.

2. Mitjans sanitaris.
Les activitats o centres inclosos dins l’àmbit d’aplicació del Decret s’han de dotar, com a mínim, dels mitjans
materials i personals que estableixi la normativa sectorial específica, a excepció d'aquells la cobertura dels quals
sigui responsabilitat exclusiva del servei públic d'emergències mèdiques (SEM).
En el cas de la mort sobtada, tot i que no representa un risc col·lectiu però sí individual, aquest Decret inclou la
necessitat d’instal·lar aparells de DEA i la seva formació específica per al seu ús d’acord amb el que estableix el
Decret 151/2012, de 20 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits per a la instal·lació i l'ús de
desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari i per a l'autorització d'entitats formadores.
Subsidiàriament, en defecte de normativa sectorial específica s’estableix que els mitjans materials i personals
mínims són els següents:

Epígraf
Decret
A.c)4

Instal·lació

Mitjans
mínims

Estacions i intercanviadors de transport: aquells amb una 1 DEA
ocupació igual o superior a 2.000 persones.
2
primers
interventors
formats en
ASI i DEA

A.c)7

Els ports d’interès general.

1 DEA
2
primers
interventors
formats en
ASI i DEA
1
centre
sanitari
1
ambulància
assistencial
classe C

A.c)8

Els aeroports amb un volum superior a 5.000 viatgers en 1 DEA
hora punta.
2
primers
interventors
formats en
ASI i DEA
1
centre
sanitari
1
ambulància
assistencial
classe C

A.g)

Establiments d'ús docent especialment destinats a 1 DEA
persones
amb
discapacitats
físiques,
sensorials,
2
primers
intel·lectuals o amb malalties mentals que disposin de
interventors
més de 200 places.
formats en
ASI i DEA

A.g)

Qualsevol altre establiment d'ús docent sempre que 1 DEA
disposi d’una ocupació igual o superior a 2.000 persones.
2
primers
interventors
formats en
ASI i DEA

B.d)

Establiments d'ús docent destinats a persones que no 2 persones
puguin realitzar una evacuació pels seus propis mitjans formades en
que disposin d’entre 100 i 200 places en conjunt.
ASI

B.d)

Establiments d’ús docent amb una ocupació inferior a 1 DEA
2.000 persones i superior a 1.000 persones.
2
primers
interventors
formats en
ASI i DEA

B.d)

Les llars d’infants, les ludoteques i similars amb més de 2 persones
100 alumnes.
formades en
ASI

A.h)

Establiments d’ús residencial públic: aquells en els quals 1 DEA

es desenvolupen activitats de residència o centres de dia
primers
destinats a persones ancianes, amb discapacitat física, 2
interventors
sensorial, intel·lectual o amb malaltia mental, o aquells
en els quals habitualment hi hagi usuaris que no puguin formats en
ASI i DEA
realitzar una evacuació pels seus propis mitjans i que
disposin de 200 o més places en conjunt.
A.h)

Qualsevol altre establiment d’ús residencial públic 1 DEA
sempre que disposi d'una altura d’evacuació igual o
primers
superior a 28 m, o d’una ocupació igual o superior a 2.000 2
interventors
persones.
formats en
ASI i DEA

B.e)

Activitats residencials públiques: aquells en els quals es 1 DEA
desenvolupen activitats de residència o centres de dia
2
primers
destinats a persones ancianes, amb discapacitat física,
interventors
sensorial, intel·lectual o amb malaltia mental, o aquells
formats en
en els quals habitualment hi hagi usuaris que no puguin
ASI i DEA
realitzar una evacuació pels seus propis mitjans i que
disposi de 100 o més places en conjunt no inclosos en
l’apartat A.

A.j)

Activitats en recintes en que es doni:

1 DEA

Edificis: amb capacitat o aforament igual o superior a 2
primers
2.000 persones.
interventors
formats en
ASI i DEA
A.j)

Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada 1 DEA
amb capacitat o aforament igual o superior a 2.000
2
primers
persones.
interventors
formats en
ASI i DEA

A.j)

Altres activitats en espais delimitats, aquelles amb un
nombre d’assistents i participants previstos igual o
superior a 5.000 persones.
A partir de 5.000, l’increment de trams de 10.000
persones

A partir de 25.000 i trams posteriors

A.j)

1
ambulància
assistencial
classe B
1
ambulància
assistencial
classe B per
cada tram
1
ambulància
assistencial
classe C per
cada tram

Activitats en recintes o espais no delimitats: aquelles
1
amb un nombre d’assistents i participants previstos igual ambulància
o superior a 20.000 persones.
assistencial
classe B

2
ambulàncies
assistencial
classe C
A partir de 20.000, increment de trams de 10.000
persones

1
ambulància
assistencial
classe B per
cada tram

B.f)

Activitats en recintes en què es doni:

B.f)

Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada 2 persones
amb una capacitat o aforament superior a 1.000 persones formades en
i inferior a 2.000 persones.
ASI

B.f)

Altres activitats en espais delimitats, aquelles amb un 1
nombre d’assistents i participants previstos igual o ambulància
superior a 2.000 persones i inferior a 5.000 persones.
assistencial
classe B
En recintes o espais no delimitats a l'aire lliure: aquelles 1
amb un nombre d’assistents i participants previstos ambulància
superior a 10.000 persones i inferior a 20.000 persones. assistencial
classe B

B.f)

A.k)

2 persones
formades en
Edificis amb capacitat o aforament superior a 1.000
ASI
persones i inferior a 2.000 persones, tenint en compte les
característiques pròpies de l’espai i dels ocupants
previstos.

Actes de foc amb més de 200 kg de matèria 1
reglamentada dels artificis de pirotècnia, d’acord amb el ambulància
Reial decret 536/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el assistencial
Reglament d’articles pirotècnics i de cartutxeria.
classe C
1
ambulància
assistencial
classe B

B.g)

Actes de foc amb més de 100 kg i menys de 200 kg de 1
matèria reglamentada dels artificis de pirotècnia.
ambulància
assistencial
classe
C
(TTS+DUE)

Els primers interventors esmentats s’hauran de mantenir sempre que el centre o activitat es mantingui en
funcionament o generi activitat de risc.
Tanmateix, en funció del tipus d’activitat que es realitza, es pot sol·licitar a la Direcció General de Protecció Civil
l’adopció de mitjans d’autoprotecció alternatius, que seran degudament valorats.

Per activitats puntuals organitzades en alguna de les instal·lacions incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret,
el prestatari dels serveis sanitaris ha d’adreçar al Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM), en un
termini màxim de quinze dies hàbils, un pla operatiu sanitari (dispositiu de risc previsible) que, entre altres
aspectes, ha d’incloure expressament els mecanismes de coordinació entre el prestatari i el Centre Coordinador
del SEM, nombre de recursos humans i materials i planificació de les possibles evacuacions als centres
hospitalaris.
En totes les activitats, el prestatari del servei s’ha de responsabilitzar de l’assistència i, si s’escau, el posterior
trasllat al centre hospitalari dels pacients que siguin atesos amb motiu de l’esmentada activitat.
En les activitats que específicament el prestatari dels serveis sanitaris sigui el servei públic d’emergències
(Sistema d’Emergències Mèdiques SEM), és aquest servei el que ha d’establir el dimensionament mínim dels
mitjans sanitaris.

3. Mitjans d’intervenció.
Les activitats o centres inclosos a l’annex I s’han de dotar dels mitjans materials i els equips humans propis o
aliens d’autoprotecció suficients per plantejar una resposta adequada a les situacions d’emergència; en tot cas, és
obligatori disposar dels mitjans materials i personals que s’estableixi en la normativa sectorial específica que sigui
aplicable.

Pel que fa als mitjans materials de prevenció i seguretat, són determinats de manera concreta i específica per la
normativa d'edificació en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendi aplicable i per les reglamentacions
sectorials aplicables a les instal·lacions, matèries o equips de risc específics.
En el cas dels mitjans materials d’autoprotecció necessaris per als equips de tercera intervenció, a més dels que
estableixin les reglamentacions sectorials o específiques aplicables, són els que regula el Decret 374/1996, de 2
de desembre, per als bombers d’empresa o la normativa que el substitueixi.

Pel que fa als mitjans humans d’autoprotecció, que pot ser personal propi de l’empresa que desenvolupi altres
funcions o personal específic, o bé personal aliè que estigui en el si de l’activitat o en el d’una altra activitat amb
la qual es té mancomunat, s’estableixen tres nivells d’equips d’intervenció amb tres nivells d’especialització:
Equip de primera intervenció (EPI): és un equip d’intervenció de nivell bàsic. La seva composició és
responsabilitat del titular de l’establiment, activitat, infraestructura o edifici atenent els riscos i el dimensionament
del centre o activitat, i el total disponible s’ha de determinar 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 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.
Equip de segona intervenció (ESI): és un equip d’intervenció de nivell avançat. La seva composició és
responsabilitat del titular de l’establiment, activitat, infraestructura o edifici atenent els riscos i el dimensionament
del centre o activitat, i el total disponible s’ha de determinar 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. 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.
Equip de tercera intervenció (ETI): és un equip d’intervenció d’alt nivell d’especialització. Les condicions generals
d’organització, funcionament i habilitació i formació dels ETI són les que regula el Decret 374/1996, de 2 de
desembre, per als bombers d’empresa, o la normativa que el substitueixi. La impartició d’aquesta formació a les
persones que integren l’ETI, tant inicial com periòdica, així com l’expedició de l’acreditació corresponent, l’ha de
fer l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya o un centre competent.

La direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments i l’Institut de Seguretat

Pública de Catalunya tenen les competències per determinar, si s’escau, les condicions generals de
dimensionament, organització, funcionament i habilitació i formació dels ETI avui regulades pel Decret 374/1996,
de 2 de desembre. Així mateix, la responsabilitat sobre el dimensionament correcte resideix en la persona titular
de la instal·lació o activitat, en la mesura que ha de garantir la resposta adequada i proporcionada al risc inherent
a aquesta, davant les possibles situacions accidentals que s’hi puguin generar.

D'acord amb els tres nivells d’equips d’intervenció:
És responsabilitat de la persona titular de la instal·lació o activitat dotar adequadament d’EPI i d’ESI totes les
activitats llistades a l’annex I d'aquest Decret en funció de la mida del centre de treball o activitat, de l’activitat
desenvolupada, dels seus riscos inherents i de l’especificitat de les mesures de protecció disponibles.

S’han de dotar d’ETI les activitats que la normativa sectorial o específica estableixi i, en tot cas, els centres o
activitats dels apartats següents:
- Els establiments de nivell alt de l'A.a)2 la zona d’intervenció dels quals sigui superior a 500 m.
- Els ports d'interès general de l'apartat A.c)7.
- Els aeroports de l’apartat A.c)8 atenent els requisits específics de la normativa específica aplicable.
- Les centrals nuclears de l'apartat A.d)1.

En el cas dels establiments de nivell alt de l'apartat A.a)2 la zona d'intervenció dels quals sigui superior a 500 m i
les centrals nuclears, han de disposar d'ETI sempre que es mantinguin en funcionament o generin activitat de risc.
Cal tenir present que les activitats que es desenvolupen de forma lineal, dispersa o amb períodes sense personal
(línies ferroviàries, autopistes, túnels, subestacions de transformació elèctrica, centrals hidroelèctriques, etc.) han
de tenir els equips que els pertoca de manera que es puguin desplaçar amb celeritat al lloc de la incidència.

