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SIGLES O ACRÒNIMS EMPRATS

a/e
AC
ACS
BIE
BO
BT
CA
CCA
CdE092
CE
CI
CM
CP
CPI
CRA
CU
DT
EAE
EAT
EPA
EPI
ESI
ME

Adreça electrònica. Adreça de correu electrònic. E-mail
Acomodadors/res o personal auxiliar del Teatre municipal
Aigua calenta sanitària
Boca d’Incendis Equipada (armari amb mànega d’aigua a pressió)
Servei de Bombers de la Generalitat de Catalunya
Baixa tensió (de la xarxa elèctrica)
Cap de l'àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament de Girona
Centre de Comandament Avançat (centre coordinador ubicat a l’exterior)
Centre d’Emergències 092 de l’Ajuntament de Girona
Cap d’Emergència
Cap d’Intervenció (de bombers)
Cap d’infrastructura, instal·lació i muntatge del Teatre municipal
Coordinador/ora de prevenció de riscos laborals (del centre de treball)
Vegeu NBE-CPI. En aquest PAU també és el codi d’identificació dels plànols
Centre Receptor d’Alarmes (és el CdE 092)
Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament de Girona
Director del Teatre Municipal
Equip d’Alarma i Evacuació (també d’informació en el confinament)
Equip d’Assistència Tècnica
Equip de Primers Auxilis
Equip de Primera Intervenció
Equip de Segona Intervenció
Policia – Mossos d’Esquadra

NBE-CPI

Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios

OIAC
PAU
PAU-03
PC
PM
PR
PS
RF-...
RPEP
RS
SEM
TE
TG
TT
UTM
V02

Oficina d’Informació i Atenció ciutadana de l’Ajuntament de Girona
Pla d’Autoprotecció (d’un edifici, centre o instal·lació), per defecte és el de Teatre
PAU número 3 de l’Ajuntament de Girona = PAU del Teatre municipal
Oficina Municipal de Protecció Civil de l’Ajuntament de Girona
Policia Municipal de Girona
Unitat de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Girona
Porters/res o controladors/res d’accessos del Teatre municipal
Resistència al Foc
Minuts de RF, per exemple: RF-60
Reglament General de Policia d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives
Regidor/ora (o Cap) de Sala (Màxim responsable durant la funció teatral)
Sistema d’Emergències Mèdiques (061)
Personal tècnic electricista del Teatre municipal
Personal de les taquilles de venda d’entrades del Teatre municipal
Personal tècnic de tramoia del Teatre municipal
Universal Transversal Mercator (sistema de coordenades planes) Informació geogràfica
Versió número 2 del Pla d’Autoprotecció
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CAPÍTOL 1: IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ I DEL RISC
1.1.0 IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA
Propietat : Ajuntament de Girona
Gestió:

Ajuntament de Girona. Àrea de Cultura i Educació.
Secció de Teatre i Espectacles.

Adreça:

Plaça del Vi, número 1.

Localització: UTM X: 485630

17004 GIRONA

Y: 4648090

Codi centre: AJ078

1.2.0 EMPLAÇAMENT
El teatre es troba a part baixa del Barri Vell de la ciutat. L’edifici del teatre està adossat a
les pròpies dependències de la casa consistorial, comparteix amb el propi Ajuntament l’entrada
principal (oest). El teatre té un accés posterior per la plaça del Pallol, número 1 (est). Hi ha un
accés al teatre, per a càrrega i descàrrega de materials, directament a la zona de l’escenari pel
carrer Nou del teatre, número 5 (sud).

1.3.0 ACCESSIBILITAT
1.3.1 ACCÉS A PEU
El Teatre municipal es troba dins de la zona de vianants del Barri Vell.
L’accés a l’interior del Teatre, per al públic en general, s’efectua per l’entrada principal de
l’Ajuntament, a la plaça del Vi número 1, després de creuar un pati i passadís interior. Si es
considerés oportú es podria utilitzar l’entrada dels espectadors al teatre per la Plaça del Pallol.

1.3.2 ACCÉS AMB VEHICLE A MOTOR
A la zona de vianants del Barri Vell la circulació de vehicles està restringida a residents
amb autorització, als vehicles d’emergència i de transport públic. Hi ha unes hores cada dia on
es permet l’entrada per a les operacions de càrrega i descàrrega de vehicles comercials.

1.3.3 ACCÉS PER VEHICLES D’EMERGÈNCIA
Porta principal : Des de Plaça Catalunya ⇒ Pujada del Pont de Pedra ⇒ Plaça del Vi
La plaça del Vi presenta una superfície i espai suficient per a maniobrar i estacionar
vehicles d’emergència. Vegeu el plànol d’emplaçament CPI.1
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Façana posterior del teatre : Els vehicles d’emergència no camions, poden accedir des
de la Plaça del Vi, pel carrer Nou del Teatre, fins a la part posterior del Teatre, a la plaça del
Pallol.
Bombers : Pujada de les Pedreres ⇒ carrer Beates ⇒ Pujada La Mercè ⇒ carrer
Auriga ⇒ carrer Nou del Teatre ⇒ Plaça del Pallol.
Per fer aquest trajecte cal la col·laboració necessària de la policia, ja que els bombers
circularien en contra direcció del trànsit pels carrers Beates, Pujada La Mercè i carrer Auriga.
El lloc més estret d’aquest itinerari es troba a la Pujada La Mercè, on hi ha un punt entre
façanes amb una distància de 2,90 m.
Accés d’emergència a l’interior del teatre : Independentment de les escales i portes
ordinàries o habituals i les d’emergència del teatre, existeixen forats superiors als 0,8 x 1,20
metres, a les plantes primera, segona i tercera, del sector rera l’escenari, a la façana a la Plaça
del Pallol, que permeten l’accés a l’edifici des de l’exterior al personal d’extinció d’incendis
Accés dels espectadors discapacitats físics a l’interior del teatre :
L’accés principal del
teatre no presenta barreres arquitectòniques.
En l’accés posterior al teatre pel pati, existeix un desnivell no superior als 2 centímetres.
S’accedeix tant al vestíbul com al bar.
La mobilitat vertical a l’interior de l’edifici s’efectua a través d’un ascensor de 1,55 x 1,15 m de
cabina, amb un accés de 0,80 m. Els mecanismes de l’ascensor, tant a cabina com a en els replans,
estan col·locats a una altura de 1,20 m del terra.
Tots els desnivells existents a l’edifici són inferiors al 12%, 10% i 8%, segons la seva longitud com
preveu la normativa específica. Hi ha dues llotges de platea aptes per a mobiliari adaptat.

1.4.0 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
1.4.1 CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI.
El Teatre Municipal tal i com avui coneixem, com a espai i distribució en línies generals,
fou bastit el 1860 per a substituir un antic teatre (1769) anomenat popularment “el Pallol”. Des de
llavors ha patit diverses obres de millora i manteniment. Després de cinc anys sense activitat per
obres, el Teatre municipal ha tornat obrir la temporada del 2006. S’han efectuat obres de
reconstrucció, conservació i restauració importants, s’han adaptat nous i funcionals espais al
teatre, s’han dotat de moderns sistemes de climatització i il·luminació, s’han creat nous accessos
a l’exterior, especialment per a les emergències, i s’han instal·lat nous mitjans materials de
protecció contra incendis, d’acord amb la normativa aplicable.

1.4.2 ÀREES I CARACTERÍSTIQUES DEL TEATRE
Zona públic
- Planta platea amb la sala de butaques i llotges laterals, primer i segon pis de llotges, i
tercer pis amb l’amfiteatre (general i galliner), amb una capacitat de màxima de 689
espectadors.
- Planta Baixa o d’entrada amb vestíbul exterior, taquilles, guardarobes, i espais per a la
circulació i accés a plantes superiors.
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Saló de Descans per a públic o segona sala amb una capacitat per a 200 persones, al
primer pis.
Bar principal i independitzable a nivell de la planta de platea. Possibilitat de servei de
bar de reforç al tercer pis quan hi ha funció al teatre.
Serveis de lavabos per el públic a cada planta. Ascensor per l’accés de persones amb
dificultat de moviments.

-

Zona d’actors i tècnica
Escenari amb fossa.
Fossa d’orquestra i tramoia.
Magatzems generals i tècnics.
Camerinos individuals i col·lectius. Vestuaris pel personal.
Estances per a les instal·lacions. Ascensor.

-

PLANTA ENTRADA - FOSSA

Vestíbuls - Sala
Ref.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14

Estança
Pati d’entrada principal
Vestíbul exterior
Escala imperial o central
Taquilla
Magatzem (i accés de servei pis superior)
Control instal·lacions
Escala de servei
Guardaroba
Escala principal
Maquinària ascensor
Ascensor i instal·lacions
Pati i escala Accés plaça i bar

Escenaris- camerinos
Fossa escenari
12
Fossa orquestra
13
Magatzem
15
Escala de servei
16
Instal·lacions (grup pressió aigua incendis)
17
Fossa ascensor
18
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102,50
6,00
46,45
21,35
163,10
18,10
7,80

155,90
35,00
132,15
16,05
7,70

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA (m²).................. 594,90
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA (m²).. 700,45
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PLANTA PLATEA – ESCENARI

Vestíbuls - Sala
Ref.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Superfície m²
75,60
126,10
154,90
229,00
64,95
58,55
19,50
16,30
168,65
8,30
14,40
5,00

Estança
Escala imperial o central
Pas a llotges i platea
Vestíbul – Escala principal
Sala - Platea
Llotges de platea
Escales laterals
Serveis Dones
Serveis Homes
Bar
Magatzem bar
Serveis discapacitats
Ascensor i instal·lacions

Escenaris- camerinos
Escenari
13
Accés magatzem temporal, actors i tècnics
14
Instal·lacions (dues estances)
15
Lavabo
16
Conserge
17
Accés càrrega. Lateral escenari
18
Passos
19
Escala de servei
20
Camerino ràpid
21
Camerino tècnic
22
Pas d’emergència (Casa Carles) exterior
23
Forat ascensor
24
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA (m²).................. 1.393,05
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA (m²).. 1.617,55

251,20
53,30
32,45
3,25
4,40
60,25

10,90
12,90
2,80
Vegeu Plànol CPI.3

PLANTA PRIMER PIS

Vestíbuls - Sala
Ref.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Estança
Llotges
Pas
Vestíbul – Escala principal
Vestíbul Saló de descans
Saló de descans
Escala principal
Escales laterals
Serveis Dones
Serveis Homes
Ascensor i instal·lacions
Instal·lacions
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Escenari- camerinos
Canvis ràpids (1 estança)
12
Camerinos individuals (4 estances)
13
Camerinos dobles (2 estances)
14
Lavabos (2 estances)
15
Dutxes ( 2 estances)
16
Pas
17
Escala de servei
18
Escala de l’escenari
19
Forat ascensor
20
Doble espai (de la planta inferior)
21
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA (m²)................... 802,35
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA (m²)... 1.001,45

19,65
23,60
13,25
4,30
4,50
24,20

Vegeu Plànol CPI.4

PLANTA SEGON PIS

Vestíbuls - Sala
Ref.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Superfície m²
80,60
119,70
89,00

Estança
Llotges
Pas
Vestíbul
Escala principal
Escales laterals
-------------Serveis Dones
Serveis Homes
Ascensor i instal·lacions
Magatzem bar

15,90
16,30
8,00
14,75

Escenari- camerinos
Escala de l’escenari
11
Camerinos individuals (2 estances)
12
Camerinos dobles (2 estances)
13
Camerinos col·lectius (2 estances)
14
Lavabos (2 estances)
15
Dutxes (2 estances = 6 plats de dutxa)
16
Passos
17
Ponts
18
Espai tècnic
19
Escala de servei
20
Forat ascensor
21
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA (m²)................... 650,46
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA (m²)... 860,10
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PLANTA TERCER PIS

Vestíbuls - Sala
Ref.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Estança
Localitats generals - Amfiteatre
Llotges (Dues llotges de prosceni)
Pas
Vestíbul – Escala principal
Barra de bar (complementari i esporàdic)
Escales laterals
Serveis Dones
Serveis Homes
Ascensor i instal·lacions
Magatzem bar

Escenari- camerinos
Escales sobreescenari
11
Passos
12
Magatzem – bugaderia
13
Vestuari personal homes
14
Lavabo personal homes
15
Vestuari personal i lavabo dones
16
Escala de servei
17
Ponts escenari
18
Forat ascensor
21
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA (m²).................. 612,50
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA (m²).. 808,80

Superfície m²
74,55
9,10
78,90
114,35
32,70
19,50
16,30
5,00

40,90
49,70

39,60
Vegeu Plànol CPI.6

PLANTA TRAVESSER - GALLINER

Estança
Galliner – Amfiteatre
Terrasses instal·lacions (tres)
Ponts escenari
Escales accés travesser
Travesser (sobreescenari)
Passos i escala accés sobresala
Forat ascensor
Altres passadissos
Zones laterals al galliner
Sobresala o sobre platea
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL PLANTA (m²)................... 541,10
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PLANTA (m²)... 641,70
Ref.

1
2
3
4
5
6
7
8

Superfície m²
218,25
28,10

277,30
Vegeu Plànol CPI.7

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EDIFICI ......................... 4.770,70 m²
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA EDIFICI........... 5.926,50 m²
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1.4.3 ACTIVITAT EN LA INSTAL·LACIÓ
Representacions teatrals, concerts i recitals musicals i altres actes culturals/socials.
Es poden realitzar qualsevol dia de la setmana i a qualsevol hora.

1.5.0 OCUPACIÓ
1.5.1. PERSONAL
1.5.1.a Amb activitat en el teatre. Personal existent :
Director del Teatre (DT)

Nombre: 0 - 1

És responsable de l’administració i gestió del teatre en el seu conjunt. No necessàriament
estarà present en totes les activitats que es celebrin en el teatre.
Regidor/a de sala (RS)

Nombre: 1

En cada esdeveniment concret o funció hi ha, sempre, un encarregat del normal
desenvolupament de la sessió i del teatre en general.
Cap d’infrastructura, instal·lació i muntatge (CM) Nombre: 0 – 1
És el responsable de donar el suport i assessorament a les companyies de teatre pel
muntatge, desmuntatge i posada a punt a l’escenari dels corresponents espectacles. Coordina
les tasques dels tramoistes i dels tècnics elèctrics municipals.
No necessàriament estarà present durant totes les funcions o activitats.
Tècnics de tramoia

(TT) Nombre: 2

Els tramoistes són els qui accionen el conjunt d’estris i mitjans per a aconseguir els
canvis d’escena, etc.
Les companyies de teatre, segons les característiques de l’espectacle, poden portar
tramoistes propis. Segons els espectacles i als acords concrets amb les companyies de teatre,
la direcció del teatre pot contractar un número superior als dos tècnics de tramoia en plantilla
que tenen.
Tècnics elèctrics (TE) Nombre: 2
Hi ha dos tècnics electricistes en cada funció. Donen suport als tècnics de llums de les
companyies de teatre contractades. Coneixen les característiques de les instal·lacions
d’electricitat i so.
Tècnics de so
Els tècnics de so són els de les companyies de teatre contractades. Els hi fan el suport
corresponent, els tècnics elèctrics del teatre municipal.
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Porters/eres (PS)

Nombre: 1-3

Mitja hora abans de cada funció s’obren els accessos interiors al teatre. A la porta
principal (a peu de l’escala imperial) n’hi haurà un mínim d’una persona amb funció de porter o
de control de les entrades dels espectadors.
Un dels porters és treballador municipal, els altres poden ser personal d’una empresa
contractada.
Acomodadors/ores

(AC) Nombre: 4- 7

Amb activitat en el Teatre, a més del personal a la porta d’entrada, hi haurà persona que
acomoden i informen als espectadors, i controlen les possibles incidències que puguin ocórrer.
2 persones............... Escala Imperial
2 persones............... Platea i llotges
1 persona................. Primer pis (amb assistència a l’interior a la sala)
1 persona................. Segon pis (amb assistència a la zona de l’escala principal)
1 persona................. Tercer pis (amb assistència a l’interior a la sala)
Aquest personal pot ser d’una empresa externa contractada per efectuar aquest servei.
Si en una funció no es poden a la venda les entrades dels pisos superiors, es podrà
prescindir del corresponent personal acomodador.
Taquilles (TQ)

Nombre: 0 – 2

Una o dues persones, una hora abans de les actuacions, estan a les taquilles per vendre
entrades. Pocs minuts després de començar cada funció, tanquen les taquilles. És possible que
aquest personal, uns 15 minuts més tard, abandonin el teatre ja que ha finalitzat la seva tasca
professional. No s’assegura la seva presència durant la totalitat de la funció. Pot haver-hi
activitats sense necessitat de personal per la venda d’entrades.
TOTAL personal propi o relacionat amb el propi Teatre : Entre 10 i 19 persones.

Personal aliè
El personal relacionat amb la companyia de teatre o amb l’artista contractat, és personal
no depenent de l’administració municipal. Com poden ser artistes, actors/actrius, director/ora,
personal tècnic i ajudant. Aquest nombre és indeterminat, està en funció del tipus d’espectacle o
obra en concret. Pot anar des de 2 – 4 persones fins a més de 50.

1.5.1.b Sense actuació o espectacles en el teatre.
Qualsevol persona adscrita al teatre municipal pot efectuar tasques de manteniment o de
preparació de futurs espectacles o funcions, sense que estigui obert al públic l’establiment.
L’Ajuntament de Girona pot contractar personal eventual per efectuar tasques de tramoia,
o d’ajut per a la preparació d’espectacles o per entrada o sortida de materials d’una obra, etc.
En qualsevol cas, no hi haurà cap persona sola, a l’interior del teatre, aliena a
l’organització o a la plantilla del teatre municipal.
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Servei de neteja
Hi ha establert uns dies i hores de servei de neteja convencional al Teatre. Aquest servei
de neteja no està disponible durant les funcions. Una hora abans de cada funció, un/a
treballador/ora fa la darrera comprovació que el teatre estigui en condicions pel que fa a la neteja
(vestíbuls, passadissos, platea, llotges, escenari i lavabos).
Aquest personal pot ser de caràcter municipal o d’una empresa externa contractada.

1.5.2 ESPECTADORS
Planta

Platea
1r pis
2n pis
3r pis

Estança

Pati de platea
Llotges^
Llotges^
Llotges^
Amfiteatre – General
Llotges

Nombre

Nombre màxim de localitats

1
12*
17*
14* ”
1
2*
Total

278
92
96
64
159
--

689

* Hi ha dues llotges laterals més, les de prosceni, que no es posen a la venda les seves localitats.
“Hi ha un espai central, entre llotges de públic, que està destinat a la cabina de control tècnic (no públic)
^ Cada llotja te 4, 6 o 8 seients o localitats segons la seva situació o millor visualització sobre l’escenari.

Totes les persones que assisteixin a una funció o activitat en el teatre tenen un seient.

1.6.0 IDENTIFICACIÓ i AVALUACIÓ DEL RISC
1.6.1

RISC INTERN

1.6.1.a Incendi
El risc intern més important i possible és de l’incendi, especialment a partir del risc elèctric
o del gas natural per a la calefacció i aire condicionat.
La maquinària corresponent a la calefacció i a l’aire condicionat es troben a les terrasses
exteriors de coberta.
L’origen d’un possible incendi també podria ser antròpic, accidental o intencionat. A
excepció d’un petit incendi el 1927, no consta històricament en aquest teatre, cap situació
d’emergència greu degut a un incendi.

1.6.1.b Altres riscos
Sanitari Risc baix.
A parts de manifestacions de possibles malalties d’espectadors, poden haver-hi
indisposicions i també contusions o traumatismes per caigudes o accident.
Amb l’activitat de bar, si s’ofereix algun tipus d’aliment, pot comportar el corresponent risc
alimentari.
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Antisocial o vandàlic Risc baix.
No hi ha antecedents recents de fets violents per part del públic durant el
desenvolupament d’una funció teatral a Girona.
No hi ha antecedents de robatoris, atracaments o similars, durant una funció teatral.
Pot produir-se l’amenaça de la col·locació d’un artefacte explosiu o similar.
Esfondrament d’estructures

Risc baix.

La més alta probabilitat d’esfondrament de les estructures s’hauria d’associar, en principi,
a un moviment sísmic molt important (com en qualsevol altre edifici de la ciutat), o a un atemptat.
Accidents laborals
Es la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Girona, qui promou
l’avaluació de riscos laborals de l’establiment.

1.6.2

RISC EXTERN

Inundació
El risc d’inundacions de la ciutat de Girona és ALT. Malgrat que el teatre municipal es
troba només a 140 metres del riu Onyar, no està dins de la zona de més alt risc (PR 50 i PR 100)
segons el Pla de Protecció Civil de Girona.
Moviments sísmics
Com qualsevol altra part del municipi hi ha la possibilitat de patir moviments sísmics.
Aquest risc està considerat com a MODERAT en el municipi de Girona.
Nevades
A una altitud de 72 metres sobre el nivell de mar, el teatre no es troba a l’indret de la ciutat
que més pugui patir els efectes negatius d’una ocasional nevada intensa.
Incendis forestals
El risc ALT d’incendis forestals del terme municipal de Girona no afecta al teatre.
Transports de mercaderies perilloses
El terme municipal de Girona té un risc MODERAT pel que fa al risc de patir d’accidents
de transports de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. La situació del teatre no el fa
estar especialment exposat als possibles efectes d’un accident d’aquestes característiques.
Incendi urbà
El teatre municipal, al trobar-se en el Barri Vell, dins d’una trama d’edificació densa, el
risc que el pugui afectar un incendi que es produeixi en un edifici proper és important.
Intrusió
És considera BAIX el risc d’intrusió al teatre quan no estigui en funcionament.
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1.7.0 EVACUACIÓ I CONFINAMENT
1.7.1 SORTIDES A L’EXTERIOR
1.7.1.a Càlcul d’ocupació per a l’evacuació

ÚS DEL TEATRE
Planta

Platea
1a
2a
3a

Zona

Sala - Platea
Llotges de platea
Llotges de 1r pis
Llotges de 2n pis
Amfiteatre
General
Total

ÚS DEL SALÓ DE DESCANS
Planta
Zona

1a

Saló de descans

US DEL BAR DE PLATEA
Planta
Zona

Platea

Bar de Platea

Superfície
útil m²

229,00
64,95
80,60
80,60
74,55
49,65
579,35

Superfície
útil m²

189,65

Màxima
ocupació
(0,5 persones x m²)

458
130
162
162
150
100
1.162

Aforament real
Nombre de
butaques

278
92
96
64
94
65
689

Màxima
ocupació
(0,5 persones x m²)

380

Aforament real

200

Superfície
útil m²

Màxima ocupació
(1 persona x m²)

168,65

169

Quan hi ha activitat en el Teatre el Bar de platea i el Saló de descans, a efectes
d’ocupació, són alternatius.
Quan només hi ha activitat en el Saló de descans, a efectes d’ocupació, el Bar de platea
és alternatiu.
Quan no hi ha activitat en el Teatre, ni en el Saló de descans, el Bar de platea pot
funcionar com a activitat independent.
El nombre de localitats o seients del Teatre (689) és molt inferior a la màxima ocupació
de persones permesa per superfície (1.162)
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1.7.1.b Sortides d’evacuació 1
Sortida a l’exterior

Accés i sortida principal passatge
per l’Ajuntament (Pl. del Vi)
Pati amb accés a la Pl. Pallol (Nord)
(També sortida independent bar)

Sortida posterior per Plaça del
Pallol (Est)

Nombre
evacuats

309

---

269
40
120
50
132
16
50
33
36
70
70
40
47
31
6
28
29
3
33
36
70
70
40
---

42

42

120
50
198

Sortida per escala lateral Est
a la plaça del Pallol

249

Sortida a la plaça del Pallol

78

Sortida per l’escala de servei
de l’escenari – camerinos a la
Plaça del Pallol (Sud)
Sortida - accés al c. Nou del Teatre
Sortida per escala lateral Oest
al carrer Nou del Teatre

63

3
249

(pas exterior per Casa Carles)

Sortida - accés del lateral escenari
per plaça del Pallol
Espai exterior amb accés mitjançant
escala ascendent a la Pl. del Pallol

Procedència evacuats
Nombre

Escala Imperial
Guardaroba (Pl. Baixa o Entrada)
Saló de descans (Pl. 1r pis)
Bar (Pl. Platea)
Pati de butaques de platea
Llotges 5 i 6 de platea
Bar (Pl. Platea)
Galliner del 4r pis
General de 3r pis
Llotges de la 1 a la 7 i control 2n pis
Llotges de la 1 a la 9 de 1r pis
Saló de descans (Pl. 1r pis)
Pati de butaques de platea
Llotges de la 1 a la 4 de platea
Vestuaris del 3r pis
Camerinos del 2n pis
Camerinos del 1r pis
Darrera escenari. Càrrega escenari
Amfiteatre - Galliner
Amfiteatre – General (Pl. 3r pis)
Llotges de la 8 a la 14 i control 2n pis
Llotges de la 9 a la 17 de 1r pis
Saló de descans (Pl. 1r pis)
Si bé és una sortida practicable no
es computa pel càlcul d’evacuació
Guardaroba (Pl. Baixa o Entrada)

El nombre màxim d’evacuats que permet l’edifici és de 1.361 persones, però per a
l’activitat de Teatre el nombre màxim de localitats és de 689.
L’escala habitual del vestíbul principal no es considera a efectes de càlcul d’evacuació
de les plantes superiors.
Vegeu plànols 1.8.0. CPI.1, CPI.2, CPI.3, CPI.4, CPI.5, CPI.6 i CPI.7

1

Càlcul del nombre màxim de persones que poden evacuar en totes les sortides de l’edifici. Vegeu plànols 1.8.0.
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1.7.2

EVACUACIÓ

1.7.2.a Ús del Teatre
Ocupació màxima .................. 689 persones (nombre localitats)
1.162 persones (segons ocupació)
Càlcul dels metres d’amplada necessaris per les sortides d’evacuació 2
- Per nombre real de localitats...........689 / 250 = 2,76 fraccions = 3 x 1,80 = 5,40 m.
- Per persones segons ocupació..... 1162 / 250 = 4,65 fraccions = 5 x 1,80 = 9,00 m.
Amplades de les sortides a l’exterior de l’edifici des de la platea i llotges de platea pel públic
Sortida principal passatge Ajuntament (Pl. Vi).... 3,00 m
Sortida Plaça del Pallol (des de vestíbul–Platea) 4,00 m
Sortida Plaça del Pallol (des de Platea)............. 1,80 m
Sortida Plaça del Pallol (des de zona Bar).......... 1,80 m
Subtotal.............................................................................10,60 m.
Amplades de les sortides a l’exterior de l’edifici, des de pisos superiors pel públic 3
Sortida Escala lateral Est (Plaça del Pallol)........ 1,80 m
Sortida Escala lateral Oest (C. Nou del Teatre).. 1,80 m
Subtotal...............................................................................3,60 m.
Total zona de públic...........................................................14,20 m
Els 14,20 metres disponibles d’amplada de sortida a l’exterior supera àmpliament els
mínims necessaris de 5,40 m (o 9,00 m.)

1.7.2.b Ús del Saló de descans
Ocupació màxima ..................... 200 persones 4
Càlcul dels metres d’amplada necessaris per les sortides d’evacuació
200 persones / 250 = 0,80 fraccions = 1 x 1,80 m = 1,80 m

2

RPEP, RD. 2816/82, art. 3. Indica que quan l’aforament excedeixi de 50 persones, haurà de disposar-se de sortides amb un
ample total de 1,80 m per cada 250 persones o fracció.
3
Les dues escales laterals d’emergència pel públic de pisos superiors estan protegides i tenen una amplada de 1,80 m
4

No són compatibles l’ús, al mateix temps, del Teatre i del Saló de Descans, a no ser que aquest darrer sigui alternatiu al Teatre.
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Amplades de les sortides a l’exterior de l’edifici des del Saló de descans pel públic
Sortides als vestíbuls interiors 3 x 1,20 m .......3,60 m.
Sortides a l’exterior des dels vestíbuls :
Per escala d’incendi (a Pl. Pallol)...................... 1,00 m
Per escala lateral Oest (a c. Nou del Teatre).... 1,80 m
Per escala lateral Est (a Pl. Pallol) (pel pati)..... 1,80 m
Total ...............................................................................4,60 m
Els 4,60 m disponibles d’amplada de sortida a l’exterior i els 3,60 m en els recorreguts
interiors, superen àmpliament els mínims necessaris de 1,80 metres.

1.7.2.c Ús del Bar de platea
Ocupació màxima .................. 169 persones 5
Càlcul dels metres d’amplada necessaris per les sortides d’evacuació
169 persones / 250 = 0,68 fraccions = 1 x 1,80 m = 1,80 m
Amplades de les sortides a l’exterior de l’edifici des del Bar de platea pel públic
Sortides als vestíbuls interiors:
Accés a sortida per la Plaça del Pallol.................... 1,80 m
Accés a escala imperial i passatge Ajuntament ..... 1,00 m
Total..................................................................................... 2,80 m
Sortida directe a l’exterior:
Per escala lateral Est (a Pl. Pallol) (pel pati)............ 1,80 m
Sortides a l’exterior des dels vestíbuls :
Per la Plaça del Pallol (des de vestíbul–Platea)...... 4,00 m
Pel passatge Ajuntament (Pl. Vi)............................. 3,00 m
Total ....................................................................................8,80 m
Els 8,80 m disponibles d’amplada de sortida a l’exterior i els 2,80 m en els recorreguts
interiors, superen els mínims necessaris de 1,80 metres.

1.7.3 CONFINAMENT
Vegi’s els sectors d’incendi (2.1.1) com a possibles espais de confinament.

5

Quan hi ha funció al Teatre o al Saló de descans el bar es d’ocupació alternativa. Quan no hi ha funcions aquest bar pot funcionar
de forma independent.
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1.8.0 PLÀNOLS
CPI. 1 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
CPI. 2 PLANTA ENTRADA - FOSSA
CPI. 3 PLANTA PLATEA - ESCENARI
CPI. 4 PLANTA PRIMER PIS. Llotges de 1r pis.
CPI. 5 PLANTA SEGON PIS. Llotges de 2n pis.
CPI. 6 PLANTA TERCER PIS. Amfiteatre - General
CPI. 7 PLANTA TERCER PIS Amfiteatre – Galliner (“Peine – Paraíso”)
CPI. 8 SECCIÓ LONGITUDINAL

Continguts dels plànols :
-

Distribució de les plantes.
Sectors d’incendi.
Ocupació.
Recorreguts d’evacuació.
Instal·lacions de detecció d’incendis.
Instal·lacions i equipament d’extinció d’incendi.
Enllumenat d’emergència.
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CAPÍTOL 2: MITJANS I MESURES DE PREVENCIÓ
2.1.0 MITJANS MATERIALS DISPONIBLES
2.1.1 SECTORITZACIÓ
Sector

EF / RF
Estructura/compartim.

120
90
90
90
120
120
120
120
120
90
90

Escenari (des la fossa a coberta) *
Sala, llotges, vestíbuls i passos pel públic
Sobre Sala
Cada planta de camerinos
Cada magatzem
Vestíbul d’independència dels magatzems
Dues escales protegides laterals
Escala protegida de zona de camerinos
Sala de màquines de l’ascensor
Saló de descans
Vestíbul del Saló de Descans

RF
Portes

60 *
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

* L’escenari està compartimentat amb la Sala per un teló tallafocs RF-60 d’accionament manual i automàtic, amb
cortina d’aigua per la part de l’escenari.
Vegeu plànols del CPI-2 al CPI-7 (1.8.0)

2.1.2 INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ D’INCENDIS
Polsadors d’alarma d’incendis
Hi ha un polsador d’alarma cada 25 metres de recorregut horitzontal, connectats a la
caixa central de control general (que serà la mateixa que la dels detectors).
Detectors automàtics d’incendis
S’han instal·lat detectors de fum iònics i també per infraroig. Disposen de font secundària
de subministrament amb una autonomia de funcionament superiors a 24 hores en estat de
vigilància, i de mitja hora en estat d’alarma. A la sala de control general hi haurà la caixa central
de detecció amb un quadre sinòptic i un repetidor de les alarmes.
Si la central de detecció rep el senyal d’activació de dos o més detectors automàtics
d’incendis, a més de registrar els punts concrets, fa sonar una alarma acústica a la zona de
l’escenari.
Vegeu el nombre, tipus i situació dels detectors a la relació del punt 2.1.8 i als plànols del
CPI-2 al CPI-7 (1.8.0)
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2.1.3 INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS D’EXTINCIÓ D’INCENDIS
Extintors
S’han instal·lat extintors manuals de pols seca (ABC) o de CO², segons les zones, a raó
de dos cada 250 m², i a cada sala de màquines o zones compartimentades de la resta en les
que es pugui establir un risc potencial d’incendi.
BIE’s
El teatre disposa de Boques d’Incendis Equipades (BIE) amb mànegues de 25 mm Ø,
una cada 500 m², i almenys dues per planta, i a una distància no superior als 50 metres entre
elles.
Ruixadors
A la zona superior de la caixa escènica hi ha un “sprinkler” (obert 68° Ø), com a mínim,
per cada 12 m² de superfície. També hi ha una línia de ruixadors, que en cas d’accionament,
faria una cortina d’aigua (angle de difusió de 120°) paral·lela al teló metàl·lic RF. Es pot accionar
aquest sistema mitjançant polsador en el mateix escenari (a la dreta de l’actor)
Vegeu la situació i nombre d’extintors, BIE’s i ruixadors a la relació del punt 2.1.8 i als
plànols del CPI-2 al CPI-7 (1.8.0)
Hidrants exteriors
Els hidrants exteriors són de pericó o arqueta de 100 mm Ø, amb ràcord tipus Barcelona.
Situació dels hidrants més propers:
- Un a la plaça del Vi, pràcticament davant de la façana principal de l’Ajuntament.
- Un a la Plaça del Pallol, a dos metres del carrer Nou del Teatre.
- Un a la Pujada del Pont de Pedra
- Un al carrer Nou de Teatre amb carrer Auriga
Vegeu la situació dels hidrants exteriors més propers al teatre en el plànol CPI-1 (1.8.0)

2.1.4 EXTRACCIÓ DE FUMS
La part superior de l’escenari existeixen 10 finestres de 1,60 m2 cadascuna amb un
dispositiu d’obertura manual i automàtica.
En cas d’incendi els bombers decidiran l’obertura o tancament aquest dispositiu.

2.1.5 SENYALITZACIÓ I ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIES
2.1.5.a

Senyalització

El teatre municipal, a més de tenir col·locada la senyalització informativa de caràcter
general (prohibit fumar, lavabos, apagament de telèfons portàtils, etc.) té la corresponent als dels
equipaments d’extinció d’incendis, d’alarma, i evacuació d’emergència.
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2.1.5.b

Instal·lació d’enllumenat d’emergències

Les instal·lacions d’enllumenat d’emergència i d’enllumenat de senyalització s’ajustaran a
l’especificat a la normativa específica. Si falla l’alimentació elèctrica corresponent a la xarxa
general cada punt de llum tindrà una autonomia de com a mínim una hora (font secundària).
Vegeu el nombre, tipus i situació dels punts d’aquest tipus d’enllumenat a la relació del
punt 2.1.8 i als plànols del CPI-2 al CPI-7 (1.8.0). També la situació dels punts lumínics
corresponents a les balisees de les escales i platea.
El teatre disposa d’un generador d’electricitat que s’activa automàticament quan hi ha una
manca de fluït elèctric a la xarxa general.

2.1.6 SISTEMES INTERNS D’AVÍS
2.1.6.a

Instal·lació d’alerta

Des de la central de control general es pot transmetre a tot l’edifici, o una zona protegida,
un senyal acústic perceptiu que permeti el coneixement a tots els ocupants de la necessitat
immediata d’evacuació. Al sentir aquest senyal els ocupants haurien de sortir de l’edifici, pels
llocs més propers, utilitzant els recorreguts més curts cap a l’exterior, ja sigui utilitzant els
ordinaris o habituals, ja siguin les escales i els recorreguts d’emergència.
En aquest mateix lloc de control estan associades les centrals de control de les
instal·lacions dels polsadors d’alarma d’incendis, i els detectors automàtics d’incendis. Si la
central de control rep el senyal d’activació de dos o més detectors d’incendis, a més de registrar
els punts concrets, fa sonar una alarma acústica a la zona de l’escenari.

2.1.6.b

Instal·lació de megafonia

El teatre disposa d’una instal·lació fixa de megafonia, mitjançant altaveus a cada costat
de l’escenari. Des d’un micròfon situat a l’escenari es pot donar qualsevol mena d’avís o
informació al públic present.
Determinats espectacles poden tenir el seu propi sistema tècnic d’ampliació de veu i so.

2.1.6.c

Instal·lació de comunicació interna

Hi haurà un sistema de radiotransmissió interna (comunicació sense fils) per poder
comunicar-se en obert, i de punt a punt, entre qui desenvolupin activitats mentre s’efectuï teatre.
Els equips de radiotransmissió que poden estar en funcionament durant una funció de
Teatre seran :
1 = El/la regidor/ora de sala
1 = A les taquilles d’entrada.
2 = Tècnics de tramoia
2 = Tècnics elèctrics
2 = Portes, a la planta baixa
1 = Acomodador planta Platea
1 = Acomodador planta 1a.
1 = Acomodador planta 2a.
1 = Acomodador planta 3a.
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2.1.6.d

Telefonia

El teatre tindrà telefonia fixa amb línia exterior, a més de la possibilitat de comunicació
interna amb altres departaments de l’Ajuntament.
L’interior del Teatre disposa de cobertura de les principals companyies de telefonia mòbil.

2.1.7 FARMACIOLA
Hi haurà, com a mínim, una farmaciola bàsica a l’escenari i una altra a la zona de tramoia

2.1.8 RELACIÓ MITJANS MATERIALS DISPONIBLES
Vegeu les pàgines següents.

PAU-03 v02

Pla d'Autoprotecció

Capítol 2.0.0

Mitjans i mesures de prevenció

TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA
PAU aprovat en sessió de la Junta de Govern Local del dia 22 de maig de 2008

4

2.1.8.a

PLANTA ENTRADA - FOSSA

Vestíbuls - Sala
Estança

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14

Sector
incendi

Pati d’entrada principal
Vestíbul exterior
Escala imperial o central
Taquilla
Oficina (i accessos)
Instal·lacions (costat oficines)
Escala de servei (oest)
Guardaroba
Escala principal
Maquinària ascensor
Ascensor i instal·lacions
Pati (exterior)
Escala accés al bar i plaça

Escenaris- camerinos
Fossa escenari
Fossa orquestra
Magatzem (nord)
Magatzem (sud)
16 Escala de servei (sud-est)
17 Instal·lacions (grup aigua)
--- Escala entre magatzems

12
13
15

Portes

Extintor

Extintor

RF-60

ABC

CO2

BIE 25

Detector Polsador

Emerg.

Emerg.

Emerg.

Alarma

Llum 1

Llum 2

Llum 3

Iònic

Altres
Sirena exterior alarma d’incendis

2

1
1

1

1

2

1
1

3
3

2
Balises

2
1

1
1

2

1

4

1

2

1
4

Central d’incendis?
Bateries de 100W per a les balises llum escales
Balises (Accés a planta platea. No públic)
Balises de llum a la contrapetja dels esglaons

2
2

1
1

1

1
1

1

Bateries de 100W per a les balises llum escales

1
Balises de llum a la contrapetja dels esglaons

4
2
2
3
1

1

1

1

5
2
1
1

Sirena interior alarma d’incendis

1
1
1

1

2
1

2

2

Balises

3

Sector d’incendi = Espai d’una construcció separat d’altres espais mitjançant elements delimitadors resistents al foc, que permeten aïllar-lo del foc i del fum durant un espai de temps en cas d’incendi.
Portes RF60 = Nombre de punts de l’estança on hi ha portes Resistents al Foc per un espai de 60 minuts. Hi són perquè la pròpia estança és sector d’incendi, o perquè te accés a un sector d’incendi.
Extintor ABC = Extintor manual de pols seca polivalent de 6 Kg per a incendis de classes ABC.
Extintor CO2 = Extintor manual de diòxid de carboni de 5 Kg d’especial eficàcia incendis elèctrics.
BIE 25= Boca d’Incendis Equipada. Mànega semirígida Ø 25 mm de 20 m, vàlvula i llança.
Detector Iònic = Detector de fums per ionització, sensible a productes en combustió.
Polsador Alarma = Dispositiu que permet l’activació manual d’una alarma per foc.
Emerg. Llum 2 = Enllumenat d’emergència amb làmpada de fluorescència, sense pictograma. (B)
Emerg. Llum 3 = Enllumenat d’emergència amb làmpada de fluorescència. (C)
Emerg. Llum 1 = Enllumenat d’emergència i/o senyalització amb làmpada de fluorescència, amb pictograma. (A)
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2.1.8.b

PLANTA PLATEA - ESCENARI

Vestíbuls - Sala
Estança

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
6
---

Sector
incendi

Escala imperial o central
Pas (a llotges i platea)
Vestíbul
Escala principal
Sala – Platea i accessos
Llotges de platea
Serveis Dones
Serveis Homes
Bar
Magatzem bar
Serveis discapacitats
Ascensor i instal·lacions
Escala lateral (est)
Escala lateral (oest)
Escala de servei (oest)

Escenaris- camerinos
13 Escenari
18 Accés càrrega i lateral escenari
15 Instal·lacions (sud-est)
14 Magatzem temporal. Actors
15 Instal·lacions (sud)
16 Lavabo
17 Conserge
21 Camerino ràpid
22 Camerino tècnic
19 Pas (d’escala a rera escenari)
Pas (de platea a l’exterior)
20 Escala de servei (sud-est)
23 Pas emergència (Casa Carles
--- Façana exterior Pl. Pallol
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Portes

Extintor

Extintor

RF-60

ABC

CO2

4

3
2

Detector Polsador

Emerg.

Emerg.

Emerg.

Alarma

Llum 1

Llum 2

Llum 3

10
4

5

BIE 25

Iònic

3

8
3
2
9

3

5
1
1
3

5

Altres

1
3

Balises de llum a la contrapetja dels esglaons
Balises paviment platea

5
1

Balises esglaons

1
1
2
2
1

1

1

1

5
3
1

1
1

1

2

2

1

1

1

1
1
1

1

1

2

1
1
1
3
3
1
1

1
2
1
1

Sortida directe exterior Pl. Pallol // Balises llum
Sortida exter. C. Nou del Teatre // Balises llum
Escala a oficines Pl. Entrada. Vg. 6 i 7 de 2.1.8.a

5
3

Teló metàl·lic RF- 90 // Sirena electrònica incendi
3 polsadors = teló metal ;cortina aigua; sprinklers
Instal·lació d’aigües

1
1

Accés al muntacàrregues
Balises de llum a la contrapetja dels esglaons

1
1
1
1
1

1

Pas exterior a via pública des de l’escala lateral
Hidrant exterior incendis // Sirena ext. Incendis
TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA
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2.1.8.c

PLANTA PRIMER PIS

Vestíbuls – Sala
Estança

10
11
---

Llotges
Pas (a llotges)
Vestíbul (Escala principal)
Escala principal
Serveis Dones
Serveis Homes
Vestíbul Saló de descans
Saló de descans
Escala lateral (est)
Escala lateral (oest)
Ascensor i instal·lacions
Instal·lacions (oest)
Escala emerg. a Pl. Pallol

12
13
14
15
16
17
18
19

Escenari- camerinos
Canvis ràpids (1 estança)
4 Camerinos individuals
2 Camerinos dobles
Lavabos (2 estances)
Dutxes ( 2 estances)
Pas (camerinos i dutxes)
Escala de servei (sud-est)
Escala a l’escenari

1
2
3
6
8
9
4
5
7

Sector
incendi

Portes

Extintor

Extintor

RF-60

ABC

CO2

4
1

3
2

2
3
1
1
1
1

Detector Polsador

Emerg.

Emerg.

Emerg.

Alarma

Llum 1

Llum 2

Llum 3

1

7
3

BIE 25

Iònic

3

10
8
3

1
1
1
2

1

1

1

1

Balises de llum a la contrapetja dels esglaons

2
Balises de llum a la contrapetja dels esglaons
Balises de llum a la contrapetja dels esglaons

2
2
1

1

Altres

1
Escala exterior // Balises llum contrapetja
esglaons

1

1
1
1

1
1+1+1
1+1

1

1

4

1

1

5
2
1

Sirena avís d’incendis // Accés muntacàrregues
Balises de llum a la contrapetja dels esglaons
Pertany al sector d’incendi de l’escenari

Sector d’incendi = Espai d’una construcció separat d’altres espais mitjançant elements delimitadors resistents al foc, que permeten aïllar-lo del foc i del fum durant un espai de temps en cas d’incendi.
Portes RF60 = Nombre de punts de l’estança on hi ha portes Resistents al Foc per un espai de 60 minuts. Hi són perquè la pròpia estança és sector d’incendi, o perquè te accés a un sector d’incendi.
Extintor ABC = Extintor manual de pols seca polivalent de 6 Kg per a incendis de classes ABC.
Extintor CO2 = Extintor manual de diòxid de carboni de 5 Kg d’especial eficàcia incendis elèctrics.
BIE 25= Boca d’Incendis Equipada. Mànega semirígida Ø 25 mm de 20 m, vàlvula i llança.
Detector Iònic = Detector de fums per ionització, sensible a productes en combustió.
Polsador Alarma = Dispositiu que permet l’activació manual d’una alarma per foc.
Emerg. Llum 2 = Enllumenat d’emergència amb làmpada de fluorescència, sense pictograma. (B)
Emerg. Llum 1 = Enllumenat d’emergència i/o senyalització amb làmpada de fluorescència, amb pictograma. (A)
Emerg. Llum 3 = Enllumenat d’emergència amb làmpada de fluorescència. ( C)
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2.1.8.d

PLANTA SEGON PIS

Vestíbuls – Sala
Estança

1
2
3
4
7
8
5
9
10

Sector
incendi

Llotges
Pas (a llotges)
Vestíbul (Escala principal)
Escala principal
Serveis Dones
Serveis Homes
Escala lateral (est)
Escala lateral (oest)
Ascensor i instal·lacions
Instal·lacions (oest)

Escenari- camerinos
2 Camerinos individuals
2 Camerinos dobles
2 Camerinos col·lectius
Lavabos (2 estances)
Dutxes (2 estances)
Pas (d’escala servei a camerinos
Pas (camerinos i dutxes)
Pas (de camerinos a esc. Escen)
19 Espai tècnic (est escenari)
---- Espai escenari (caixa)
11 Escala al sobreescenari
20 Escala de servei (sud-est)
12
13
14
15
16
17

Portes

Extintor

Extintor

RF-60

ABC

CO2

3
1

3
2

BIE 25

Detector Polsador

Emerg.

Emerg.

Emerg.

Alarma

Llum 1

Llum 2

Llum 3

5

6
4
?
1
1
2
2
1

Iònic

10
8
3

?

1
1
2
1

1

1

1

1

Altres

Balises de llum a la contrapetja dels esglaons

Balises de llum a la contrapetja dels esglaons
Balises de llum a la contrapetja dels esglaons

1
1+0
1+1
1+1

1
1
1
2

1

1
3
1
2
4

1

1
2

1
4
1
1

1

2
3
1
2

Accés al muntacàrregues
Sirena electrònica avís d’incendis

Pertany al mateix sector d’incendi que l’escenari
Balises de llum a la contrapetja dels esglaons

Sector d’incendi = Espai d’una construcció separat d’altres espais mitjançant elements delimitadors resistents al foc, que permeten aïllar-lo del foc i del fum durant un espai de temps en cas d’incendi.
Portes RF60 = Nombre de punts de l’estança on hi ha portes Resistents al Foc per un espai de 60 minuts. Hi són perquè la pròpia estança és sector d’incendi, o perquè te accés a un sector d’incendi.
Extintor ABC = Extintor manual de pols seca polivalent de 6 Kg per a incendis de classes ABC.
Extintor CO2 = Extintor manual de diòxid de carboni de 5 Kg d’especial eficàcia incendis elèctrics.
BIE 25= Boca d’Incendis Equipada. Mànega semirígida Ø 25 mm de 20 m, vàlvula i llança.
Detector Iònic = Detector de fums per ionització, sensible a productes en combustió.
Polsador Alarma = Dispositiu que permet l’activació manual d’una alarma per foc.
Emerg. Llum 2 = Enllumenat d’emergència amb làmpada de fluorescència, sense pictograma. (B)
Emerg. Llum 1 = Enllumenat d’emergència i/o senyalització amb làmpada de fluorescència, amb pictograma. (A)
Emerg. Llum 3 = Enllumenat d’emergència amb làmpada de fluorescència. ( C)
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2.1.8.e

PLANTA TERCER PIS

Vestíbuls – Sala
Estança

1
2
3
4
5
7
8
6
9
10
---

Sector
incendi

Localitats generals
2 Llotges de prosceni
Pas accés localitats (est)
Pas accés localitats (oest)
Vestíbul (Escala principal)
Escala principal
Bar
Magatzem Bar
Serveis Dones
Serveis Homes
Escala lateral (est)
Escala lateral (oest)
Ascensor i instal·lacions
Instal·lacions (oest)
Saló de descans (doble espai)

Escenari- camerinos
12 Pas (d’escala servei a vestuaris)
Pas (entre vestuaris i lavabos)
Pas (de vestuaris a pont escen.)
13 Magatzem
13b Bugaderia
Escalfadors
14 Vestuari homes
15 Vestuari i lavabo dones
16 Lavabo homes
11 2 Escales als ponts
18 Ponts sobreescenari
17 Escala de servei (sud-est)
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Portes

Extintor

Extintor

RF-60

ABC

CO2

1+1
1
3
1

1
1
2

BIE 25

1
1

Detector Polsador

Emerg.

Emerg.

Emerg.

Alarma

Llum 1

Llum 2

Llum 3

2
3
1

2
1
3

Iònic

8
1+1
3
1
3

Altres
També accés als ponts sobre l’escenari

Balises de llum a la contrapetja dels esglaons

1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1

1
1

Hi ha un accés a balcó sobre el saló de descans
2 Detectors infrarojos incendi (Saló descans)

2
1
1
3
1

Balises de llum a la contrapetja dels esglaons
Balises de llum a la contrapetja dels esglaons

2
2
1

1
3
1
1
1
1
1
1

1

1
4
1
1

1

Tb. accés pont escenari // Accés muntacàrregues
Sirena electrònica d’avís d’incendis

2

1
1
1
Pertany al mateix sector d’incendi que l’escenari

4
1

4

5
2
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Balises de llum a la contrapetja dels esglaons

2.1.8.f

PLANTA TRAVESSER - PARADIS
Estança

Sector
incendi

Portes

RF-60

1 Paradís (galliner)
Sostre sala o platea
3 Ponts escenari
4 2 escales accés a ponts i a
armadura coberta escenari
5 Travesser i teler

Extintor Extintor Detector

ABC

CO2

Iònic

Detector

Polsador

Emerg.

Emerg.

Emerg.

Emerg.

Infrar.

Alarma

Llum 1

Llum 2

Llum 3

Llum 4

5

4
3

4

2

2
1

3
2

4

6 Pas sobre prosceni

4

-- Accés a la terrassa est
-- Accés 2 terrasses nord-oest
2 3 Terrasses instal·lacions

2
3

1

2
1
1

1

2
1

2
1
1

1

Altres
Pertany al sector d’incendis de la sala
Entre sala i sota coberta = EF-90
Pertany al sector d’incendis de l’escenari
Dues portes exteriors per accés a la teulada
sud
1 Cortina d’aigua de raig pla angle 120°
23 Ruixadors autom. obert 68° (Sprinklers)
10 finestres de 1’60 m2 cadascuna per
extracció fums (sistema automàtic i manual)
Escala accés a l’espai de l’armadura coberta
sobre la sala. Entre sala i sota coberta = EF-90

2
3
Tres terrasses de coberta plana.

Sector d’incendi = Espai d’una construcció separat d’altres espais mitjançant elements delimitadors resistents al foc, que permeten aïllar-lo del foc i del fum durant un espai de temps en cas d’incendi.
Portes RF60 = Nombre de punts de l’estança on hi ha portes Resistents al Foc per un espai de 60 minuts. Hi són perquè la pròpia estança és sector d’incendi, o perquè te accés a un sector d’incendi.
Extintor ABC = Extintor manual de pols seca polivalent de 6 Kg per a incendis de classes ABC.
Extintor CO2 = Extintor manual de diòxid de carboni de 5 Kg d’especial eficàcia incendis elèctrics.
BIE 25= Boca d’Incendis Equipada. Mànega semirígida Ø 25 mm de 20 m, vàlvula i llança.
Polsador Alarma = Dispositiu que permet l’activació manual d’una alarma per foc.
Detector Iònic = Detector de fums per ionització, sensible a productes en combustió.
Detector Infrar.= Detector de fums per raig infraroig (emissor i receptor)
Emerg. Llum 1 = Enllumenat d’emergència i/o senyalització amb làmpada de fluorescència, amb pictograma. (A)
Emerg. Llum 2 = Enllumenat d’emergència amb làmpada de fluorescència, sense pictograma. (B)
Emerg. Llum 3 = Enllumenat d’emergència amb làmpada de fluorescència. (C)
Emerg. Llum 4 = Enllumenat d’emergència i/o senyalització amb làmpades PAR 36 2X25 W
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2.2.0 MITJANS HUMANS DISPONIBLES
2.2.1

PERSONAL DEL TEATRE DISPONIBLE 1 = 10 - 15
1

Regidor/ora de sala (RS)

2

Tècnics de tramoia (TT)

2

Tècnics elèctrics

1-3 Porters/eres

(TE)
(PS)

4-7 Acomodadors/ores (AC)

2.2.2

PERSONAL PROPI NO SEMPRE PRESENT = 0 - 4
1

Director del Teatre

(DT)

1

Cap d’infrastructures, instal·lació i muntatge (CM)

2

Persones a les taquilles (TQ)

Vegeu les fitxes d’actuació (3.7.0)

1

Només es té en compte el personal del Teatre, no el personal relacionat amb l’obra o representació de teatre o artística.
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CAPÍTOL 3: MANUAL D’ACTUACIÓ
3.1.0 OBJECTE
El manual d’actuació defineix l’organització interna amb els mitjans propis davant
l’emergència i les seqüències d’accions que han de realitzar-se pel control de les emergències
que puguin esdevenir en el Teatre durant el desenvolupament de la seva activitat.

3.2.0 CLASSIFICACIÓ DE LES EMERGÈNCIES
3.2.1 EN FUNCIÓ DEL TIPUS D’ACTIVITAT I OCUPACIÓ
Teatre: Independentment del nombre d’usuaris, qualsevol activitat artística, cultural o de
qualsevol mena que es realitzi en el Teatre amb públic espectador, caldrà que tingui una
organització mínima per fer front a una situació d’emergència.
Saló de descans: Quan s’utilitzi únicament el Saló de descans del 1r pis del teatre
caldrà una organització mínima específica per fer front a una situació d’emergència.
El Saló de descans pot funcionar com a complement d’una funció del Teatre, o pot tenir
activitat pròpia sense que s’utilitzi la sala del teatre.
Bar de platea: El bar de platea pot estar operatiu quan hi hagi activitat en el Teatre, o
quan n’hi hagi en el Saló de descans, o pot funcionar independentment d’ambdós.
Si funciona el Bar de platea, sense cap mena de funció en el Teatre o en el Saló de
descans, la part explotadora de l’activitat ha de garantir el compliment d’unes mesures
mínimes de seguretat si es produeix una situació d’emergència.

3.2.2 EN FUNCIÓ DE LA GRAVETAT
3.2.2.a Fase d’alerta:
Conat d’emergència
Accident o succés que pot ser controlat i dominat de forma senzilla i ràpida pel personal
amb seus mitjans de protecció. Exemples: un petit foc, un accident o trauma que afecti a una
sola persona.

3.2.2.b Fase de crisi:
Emergència parcial
Accident o succés que s’origina en un punt que no pot ser neutralitzat fàcilment (per
exemple, no n’hi ha prou amb la descàrrega d’un extintor) i/o requereix l’actuació de més d’una
persona; o hi ha una o més víctimes que necessiten l’ajut de recursos exteriors per a la seva
atenció o evacuació (metge, ambulància). No hi ha evacuació total.
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Emergència general
Accident o succés on es preveu inicialment que no podrà neutralitzar-se amb els propis
mitjans del Teatre i es necessitarà l’ajut de recursos exteriors (extinció d’incendis, salvament i
rescat, ambulància, policia). Comportarà l’evacuació total de les persones de l’edifici.
Exemples: Incendi, esfondrament d’estructures, amenaça de bomba, etc.
Encara que és molt poc probable, es podria produir una situació d’emergència exterior
que comportés una amenaça per a la seguretat i la salut dels espectadors i treballadors si
abandonessin l’edifici, en aquest cap, s’ordenaria el confinament dins el mateix Teatre.

3.3.0 ESTRUCTURA OPERATIVA I EQUIPS D’EMERGÈNCIA
3.3.1 COMPONENTS DE L'ESTRUCTURA OPERATIVA
Si no hi ha cap activitat i està tancat el Teatre, el Saló de descans i el Bar de platea, en
el cas de que es produeixi una emergència en l’edifici, serà el comandament en servei de més
alta graduació de la Policia Municipal, qui actuarà com a Cap d’Emergència, fins a l’arribada al
lloc del Director del Teatre, del seu substitut o del corresponent cap d’àrea corresponent. El
CdE092 activarà el recursos necessaris per fer front a la situació.

3.3.1.a

Teatre

Cap de l’Emergència (CE)
Persona designada pel Director del Teatre (DT) que tingui les funcions de Regidor/ora
de sala (RS). Vegeu 3.7.0. Fitxa núm. 1.

Director del Teatre (DT)
Qui ostenti aquest càrrec o qui el substitueixi temporalment. Vegeu 3.7.0. Fitxa núm. 2.

Cap d’infrastructura, instal·lació i muntatge (CM)
Qui ostenti el càrrec o qui desenvolupi les seves funcions. Vegeu 3.7.0. Fitxa núm. 3.

Representant de companyia o la part contractada (RC)
Es la persona, present durant l’espectacle, que l’artista o companyia contractada delegui
les funcions de representació davant de l’organització del Teatre municipal. Vegeu 3.7.0. Fitxa
núm. 4.
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3.3.1.b

Saló de descans

Si s’usa exclusivament el Saló de descans del primer pis, l’estructura operativa en cas
d’emergència serà la del mateix tipus que la corresponent al Teatre pròpiament dit (3.3.1.a).
Si l’activitat que es fa en el Saló de descans està relacionada alhora amb l’activitat o
funció del propi Teatre, el Cap de l’Emergència serà el corresponent a l’estructura operativa del
Teatre.

3.3.1.c

Bar de platea

Quan el Bar de platea estigui en funcionament sense que hi hagi cap activitat en el propi
Teatre o en el Saló de descans del primer pis, l’encarregat del bar, o el seu substitut, efectuarà
funcions de Cap de l’Emergència, si s’escau. Vegeu 3.7.0. Fitxa número 9
Si funciona el Bar de platea quan hi ha activitat alhora en el Teatre, l’estructura
operativa i els equips d’emergència són els corresponents al Teatre.

3.3.2 EQUIPS ACTUANTS PROPIS.
3.3.2.a Teatre
Equip de primera intervenció (EPI)
Davant d’un conat d’emergència, qualsevol treballador municipal del teatre, a més de
donar avís immediat al CE del fet, intentarà actuar immediatament per anul·lar l’emergència.
Malgrat tot, hi ha un equip EPI, format pels dos tramoistes per actuar especialment a la
zona de l’escenari. El CE podrà ordenar la seva intervenció. Aquest personal, en primera
instància, intentarà anul·lar o minimitzar l’emergència i els seus efectes amb els mitjans
disponibles en el lloc. Si és el cas, col·laboraran amb el equips externs i seguiran les
instruccions del Cap d’Intervenció (CI) de bombers. Vegeu 3.7.0. Fitxa número 5.
Equip de segona intervenció (ESI)
No hi ha ESI. Caldrà la intervenció d'equips externs (bombers Generalitat de Catalunya).
Equip d’Alarma i Evacuació (EAE)
En cas d’emergència i si s’ordena evacuar l’edifici, tot el personal acomodador i de
porteria ajudaran a l’evacuació dels espectadors.
En cas de confinament aquest personal informaran als espectadors, seguint les
instruccions del CE. Vegeu 3.7.0. Fitxa número 6.
Equip d'Assistència Tècnica (EAT)
Pertanyen a aquest equip els dos tècnics elèctrics municipals del Teatre. Aquest
personal coneix les instal·lacions del Teatre. Un tècnic elèctric generalment es trobarà a la zona
de control tècnic a les llotges centrals de la planta segona. L’altre tècnic estarà a la zona de
l’escenari. En cas d’emergència seguiran les instruccions del CE. Vegeu 3.7.0. Fitxa núm. 7.
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Equip de Primers Auxilis (EPA)
No hi ha EPA. Si s’escau, el personal municipal intentarà auxiliar a les persones ferides
o indisposades fins a l’arribada d’ajut mèdic o sanitari exterior (ambulància, SEM).

3.3.2.b Saló de descans
Si hi ha una situació d’emergència en el Saló de descans, quan no hi ha cap altra
activitat a l’edifici del Teatre, el personal municipal present adscrit al Teatre, actuarà adaptant
les seves funcions en cas d’emergència a les característiques concretes a un espai molt més
reduït com és el Saló de descans.
En qualsevol cas, davant d’una situació d’emergència, qualsevol treballador municipal o
persona de l’organització, a més de donar avís immediat de la situació a qui tingui designada la
funció de Cap de l’Emergència (CE), intentarà actuar, sense risc, i immediatament per anul·lar o
minimitzar l’emergència. Vegeu 3.7.0 (fitxes d’actuació) i l’annex F del document 4.

3.3.2.c Bar de platea
Si es produeix una situació d’emergència quan està funcionant exclusivament el Bar de
platea, tot el personal relacionat directament amb l’activitat del bar intentarà anul·lar o
minimitzar, sense risc, l’emergència i els seus efectes amb els mitjans disponibles. Seguirà les
instruccions de l’encarregat, o de qui el substitueixi, en funcions de Cap d’Emergència.
Si funciona el Bar de platea quan hi ha activitat alhora en el Teatre, el personal del bar
col·laborarà i seguirà les instruccions del personal del Teatre i dels equips d’emergència
externs (policia, bombers, sanitaris).
Tot el personal relacionat amb l’activitat del bar (bàrmans, cambrers, auxiliars) han de
conèixer les mesures mínimes de seguretat si es produeix una situació d’emergència,
especialment davant d’un incendi. Vegeu 3.7.0. Fitxa número 9, i l’annex F del document 4.

3.3.3 EQUIPS ACTUANTS EXTERNS
Bombers (085)
Els Bombers de la Generalitat de Catalunya és el servei fonamental d’intervenció extern
en la majoria de casos d’emergència, especialment pel que fa a l’extinció d’incendis i salvament
i rescat de víctimes. El bomber de més alta graduació present és el cap d’intervenció (CI).
Policia Municipal (PM)
La Policia Municipal de Girona, associada al Centre d’Emergències 092 (CdE092), és un
recurs municipal de primer ordre en cas d’emergència, especialment pel que fa a l’ordre públic i
a l’ordenació exterior de persones i de vehicles per facilitar l’actuació dels grups d’actuants
externs, com els bombers, el SEM o les ambulàncies. En cas d’emergència estarà en contacte
permanent amb el CE. La PM es coordinarà i col·laborarà amb Mossos d’Esquadra.
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Mossos d’Esquadra (ME)
La Policia-Mossos d’Esquadra a més de la seva tasca com a policia d’espectacles, ha
de tenir un paper important pel que fa al manteniment de l’ordre públic i la seguretat ciutadana.
En cas d’emergència estarà en contacte permanent amb el Cap d’Emergència (CE). El servei
de ME es coordinarà i col·laborarà amb la PM.
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM)
Sistema mèdic d’emergències que possibilita, si s’escau, el desplaçament fins al teatre
d’un vehicle d’assistència medicalitzada, amb metge/essa, diplomat/ada en infermeria i tècnic/a
en transport sanitari, per tal d’efectuar assistència mèdica “in situ” i/o fer el triatge de persones
ferides i la conseqüent preparació per a l’evacuació fins a centres hospitalaris. Tenen el seu
centre o base en l’Hospital Universitari Josep Trueta. Mobilitza també les ambulàncies de
transport primari.

3.3.4 ALTRE PERSONAL
Taquilles
Si l’activitat comporta el funcionament de les taquilles, podrà haver-hi una o dues
persones treballant. Si bé estan informats del contingut d’aquest PAU, al ser un personal que
no s’assegura que estiguin presents durant la totalitat de la funció o representació, no estan
integrats dins de cap grup d’actuació en cas d’emergència. En qualsevol cas hauran de
col·laborar en tot allò que els hi demani el CE. Vegeu 3.7.0. Fitxa número 8.

3.4.0 ACCIONS A REALITZAR (Teatre i/o Saló de Descans)
3.4.1

Conat d’emergència. Nivell 0
1- Una persona detecta una situació d'emergència.
2- Si és un espectador avisa a una persona del Teatre (acomodador, porter, etc.)
3- El treballador avalua ràpidament la situació, i informa al Regidor/ora de sala (RS).
⇓
⇓
4⇓
El treballador actua i controla la incidència, restableix la normalitat,
5⇓
informa al RS.
6⇓
El RS anota la incidència. S’informarà al Director del Teatre (DT)
⇓
----------------------------------------------------------------------------------------7- El treballador no controla la incidència. Ho comunica al Cap d’Emergència (CE).
⇓

3.4.2 Emergència parcial. Nivell 1
8- El treballador ho comunica al CE, si no ho pot fer, prem un polsador d’alarma.
⇓
⇓
9⇓
La persona encarregada de la central d’alarma avisa al CE.
10- El CE ordena a l’equip primera intervenció (EPI) actuar, o envia reforços al lloc.
11- Si està present en el Teatre, el CE avisa al Cap d’infrastructura (CM). Aquest va al
lloc dels succés.
12- Si està en el Teatre el DT, se l’avisa del succés. El DT pot esdevenir nou CE.
13- El CE està informat i avalua constantment la situació.
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14- Si s'escau, s'evacua als afectats del sector o zona de la incidència.
15⇓
Es controla la situació, es restableix la normalitat.
16⇓
El CE anota la incidència. Les incidències s’informaran al DT.
⇓
---------------------------------------------------------------------------------17- La incidència no es controla o es preveu l’augment de la gravetat.
⇓

3.4.3 Emergència general. Nivell 2
18- El CE ordena la paralització de la funció teatral. Ordena l’evacuació del Teatre.
19- S’activa la funció d’equip d’alarma i evacuació (EAE). Es donen les instruccions
necessàries per no agreujar la situació d’emergència.
20- S’avisa al CdE 092. Si s’escau, s’avisa a Bombers i/o ambulàncies.
21- S’espera l’actuació dels equips externs (bombers, policia,...). Es col·labora amb ells.
22- Si no s’ha fet, s’avisa al DT. Quan arribi al lloc serà el nou CE (si ja no ho és).
23- A proposta del Cap d’Intervenció (cap de bombers o de policia) el CE dóna per
finalitzada l’emergència.
24- Si la situació ho requereix s’iniciaran els treballs de recuperació o rehabilitació.
25- El CE farà un informe detallat del succés. S’anotarà en el llibre d’incidències.

3.4.4 Emergència general amb evacuació. Nivell 3. Alerta procedent de l’exterior
1- El CdE 092, o un altre servei de seguretat avisa al RS (o CE) d'una situació de risc
que pot afectar al teatre (amenaça de bomba, etc.).
2- El CE avisarà a tot el personal treballador present en el teatre.
3- Si no és el CdE 092 que ha avisat, el CE informarà al 092.
4- El CE ordena l'evacuació de tot el Teatre, s'activarà les funcions EAE.
5- Si no s'ha fet, s'avisa al DT. Quan arribi el DT, serà el nou CE.
6- Actuarà la policia. El CE i el personal del Teatre col·laboraran amb la policia.
7- Els Mossos d'Esquadra o bombers determinaran el final de la situació de crisi al CE.
8- Es restableix la normalitat.
9- El CE farà un informe detallat del succés. S’anotarà en el llibre d’incidències.

3.4.5. Emergència general amb confinament. Nivell 4. Alerta procedent de l’exterior
1- El CdE 092, o un altre servei de seguretat avisa al RS (o CE) d'una situació de risc
exterior que pot afectar als espectadors i treballadors del teatre si surten de l’edifici.
2- Si no és el CdE 092 qui ha avisat, el CE informarà al 092.
3- El CE ordena el confinament, s'activarà les funcions EAE.
4- Si no s'ha fet, s'avisa al DT. Si pot arribar al teatre el DT serà el nou CE.
5- S'esperarà que el CdE 092 o Bombers, comuniquin la fi de la situació de perill.
6- Es restableix la normalitat, i si s'escau, es facilita la sortida dels espectadors.
7- El CE farà un informe detallat del succés. S’anotarà en el llibre d’incidències.
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3.5.0 INTEGRACIÓ EN PLANS D’ÀMBIT SUPERIOR
El Centre d'Emergències 092 (CdE 092) 1 estarà informat de les funcions que es realitzin
en el Teatre.
El CdE 092 coneix el contingut d'aquest pla d'autoprotecció.
El CE avisarà immediatament al CdE 092 davant d'una emergència general, o per una
emergència parcial si el CE reclama algun tipus d'ajut extern concret.
Si s'escau, el CdE 092 donaria avís a l’Alcalde/essa com a director/ora del Pla de
Protecció Civil municipal de Girona per si fos necessari activar-lo.
El CdE 092 donarà avís al CE de qualsevol situació exterior que pugui posar en perill la
salut o la integritat física dels espectadors, per tal de prendre les mesures adients.
El CdE 092 gestiona directament el recurs extern de la Policia Municipal i pot donar l'alerta
a altres ajuts externs, com poden ser els bombers o el personal d’urgència mèdica.
Els telèfons de contacte entre el Teatre municipal i el CdE 092 :
TEATRE MUNICIPAL Administració (telèf. no públic).. 972 419 018
TEATRE MUNICIPAL Taquilles.................................... 972 419 019
TEATRE MUNICIPAL Escenari (telèfon no públic).....
CENTRE D’EMERGÈNCIES 092............................... 092 o 972 419 092
Poden utilitzar-se els telèfons mòbils de:
Director del Teatre..................................................... 667 161 679
Cap d’infrastructura, instal·lacions i muntatge........... 667 161 680
Si per qualsevol motiu no es pot establir comunicació telefònica entre el Teatre i
CdE092, els avisos d’urgència es podran efectuar personalment, fent servir de pont a l’agent de
la policia municipal que sempre està de servei davant la porta principal de l’Ajuntament quan hi
ha funció teatral.

1

El Centre d'Emergències 092 (CdE 092) actua segons el Pla de Protecció Civil de Girona de Central Receptora d'Alarmes (CRA)
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3.6.0 DIRECTORI TELEFÒNIC 2
SERVEIS D’EMERGÈNCIES

092

CENTRE D’EMERGÈNCIES (CRA)

BOMBERS

112

POLICIA MUNICIPAL
MOSSOS D’ESQUADRA
HOSPITAL JOSEP TRUETA DE GIRONA
HOSPITAL SANTA CATERINA (Salt)
URGÈNCIA MÈDICA (SEM)

092
088
972 940 200
972 182 600
061

SERVEIS
AIGÜES GIRONA
FECSA-ENDESA
GAS NATURAL
TAXIS

972 20 17 37
900 77 00 77 (avaries)
900 70 70 70 (infor.)
900 750 750 902 250 365
972 22 23 23 972 20 10 20 972 20 33 77

TELÈFONS D’INTERES
Teatre Municipal. Gestió i administració (TELÈFON NO PÚBLIC)
Teatre Municipal. Taquilles.
Teatre Municipal. Escenari
Teatre. Compra anticipada d’entrades per telèfon
Ajuntament de Girona
Ajuntament de Girona. Informació Ciutadana (i del Teatre)
Ajuntament de Girona. Unitat de Prevenció de Riscos Laborals
Sanitat respon (informació mèdica) (Generalitat)
Servei d’Informació Toxicològica 24 h (Madrid)
MUSA (Mant. Equip. Protecció Incendis)

ALTRES TELEFONS
JOSEP SANCHEZ
JORDI DE LA TORRE
JAUME CRUSET
JOSEP PUJADES

972 182 409 (Girona)
972 419 092
972 213 450
Urgències: 972 940 280

972 419 018
972 419 019
972 419
902 33 22 11 (“La Caixa”)
972 419 000 (Centraleta)
972 419 010
972 419 479
902 111 444
91 562 04 20
972 204 411

(NO DIVULGACIÓ PÚBLICA)

Director Teatre
Cap d’infrastructura, instal·lació i muntatge
Teatre i espectacles carrer
Tècnic Protecció Civil

667 16 16 79
667 16 16 80
667 16 16 81
667 16 16 90

EMISSORES DE RÀDIO QUE CAL SINTONITZAR EN CAS D’EMERGÈNCIA EXTERNA
Catalunya Ràdio
Ràdio Nacional d’Espanya
Ràdio Ter COMràdio

freqüència 102.2 FM
freqüència 106.2 FM
freqüència 92.7 FM

3.7.0 FITXES D'ACTUACIÓ

2

Una còpia d’aquest directori estarà en lloc visible en les taquilles del teatre municipal .
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FITXA
CAP DE L’EMERGÈNCIA

1
TEATRE

CE

PLA D’AUTOPROTECCIÓ

3 pàgines

El/la Regidor/ora o cap de sala (RS) designat/ada pel Director del Teatre (DT) per a cada funció
o activitat artística en el teatre serà, si s’escau, el/la Cap de l’Emergència (CE)
El/la RS es qui controla el bon funcionament dels serveis i de les instal·lacions del Teatre durant
la funció teatral o activitat, i del seu normal desenvolupament.
Es qui té la responsabilitat de dirigir el personal del Teatre, des de l'obertura de les portes al
públic fins al desallotjament del darrer espectador.
Coneix el contingut bàsic del Pla d’autoprotecció o emergència (PAU) del Teatre.
Rep el suport, la col·laboració i l’assessorament del Cap d’infrastructura, instal·lació i muntatge
(CM) i del responsable de la part contractada o companyia que desenvolupa l’espectacle (CR).
En cas d’emergència és qui dóna l’ordre d’evacuació, coordina els equips actuants interns i pren
les mesures adients per intentar anul·lar o minimitzar el perill.
En qualsevol moment d'una emergència, si és present el DT, aquest li podrà reclamar la gestió
de l'emergència. El DT serà el nou CE, en aquest cas el/la RS hi col·laborarà i l’assessorarà.
En tot cas, qualsevol incidència i emergència produïda en el teatre, en donarà coneixement al DT
per tal que pugui ser anotada en el llibre d’incidències.
No podrà abandonar el Teatre sense deixar un substitut per les seves possibles funcions de CE.

ABANS D’OBRIR LES PORTES AL PÚBLIC ESPECTADOR:
El/la RS efectuarà un reconeixement del teatre per tal avaluar el grau d’adequació de les
instal·lacions per tal de garantir la seguretat dels espectadors i treballadors.
A tall d’exemple tindrà en compte :
- Comprovar l’existència en el seu lloc dels principals extintors contra incendis
- Comprovar el funcionament eficaç del dispositiu d’obertura de les principals portes.
- Comprovar que no hi ha d’obstacles en les vies d’evacuació, ni a les escales d’emergència.
- Si s’escau, demanar al CM si hi ha algun inconvenient tècnic que aconselli no obrir al públic.
No obrirà les portes al públic si hi ha alguna circumstància que pot posar en perill la seguretat
dels espectadors i personal treballador.
Coneixerà tot el personal propi concret que disposa, i la seva distribució en les funcions
ordinàries i en les d’emergència.
Coneixerà el/la representant de la companyia (RC). Establiran sistemes o punts de comunicació.
Amb anterioritat coneixerà, per part del DT, les característiques de l’obra teatral que puguin oferir
un risc més alt a la seguretat del local i dels espectadors o treballadors. Si és el cas, informarà a la resta
de personal del teatre, i prendrà les mesures complementàries de seguretat.
Estarà informat de qualsevol acció o activitat desenvolupada durant la funció que pugui crear la
percepció de perill per part dels espectadors o provocar pànic. Si és el cas, informarà a la resta de
personal del Teatre per tal d’evitar falses percepcions de risc o situacions d’emergència.
Intentarà disposar d’un sistema de comunicació a l’exterior eficaç via telefònica, (fixa i/o mòbil).
1/3
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ABANS DE COMENÇAR LA FUNCIÓ:
No donarà pas a l’inici de la funció o representació, si observa qualsevol anomalia o incidència
que pugui afectar la seguretat o la salut del públic espectador i del personal treballador.

DURANT LA FUNCIÓ:
Estarà comunicat amb la resta de personal del Teatre (tècnics, tramoies, porters i acomodadors)
mitjançant un sistema de radiotransmissió interna sense fils. Podrà estar comunicat amb el CM, i amb la
taquilla (TQ), mentre estiguin en el Teatre.
Estarà informat de qualsevol conat d’emergència que hi hagi en el Teatre, i seguirà la seva
evolució.

EN SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA PARCIAL (nivell 1) (incidència d’abast limitat)
-

-

Mobilitza l’equip o equips corresponents per fer front a l’emergència: els tramoies (o equip primera
intervenció EPI), els tècnics electricistes (o equip d’assistència tècnica EAT), o/i demana ajut exterior
al CdE-092 (per exemple: una ambulància)
Desactiva la situació d’emergència (es passa a normalitat ), o si s’escau, passa a nivell 2.

EN SITUACIÓ D’ EMERGÈNCIA GENERAL AMB EVACUACIÓ (nivell 2) (incidència greu general)
-

Avisa als recursos externs adients (CdE092, bombers, etc.). Fa aturar la representació o funció.
Ordena l’evacuació total del teatre : actua el personal acomodador en funció d’equip d’alarma i
evacuació (EAE). Des de l’escenari, dóna els missatges d’evacuació, preferentment per megafonia.
Intenta mantenir-se a l’escenari, repetint els missatges d’evacuació i donant instruccions, fins que no
quedi públic a l’interior.
Pren les mesures complementàries per assegurar una evacuació segura i l’arribada de l’ajut extern.
Prendrà les decisions per intentar anul·lar o minimitzar els efectes de l’emergència.
Si hi ha activitat en les dependències de l’Ajuntament, avisarà de l’evacuació al 010 o OIC.
Assegura que s’ha avisat al Director del Teatre (DT) del succés.
Assegura que també s’ha evacuat la zona de camerinos i escenari (inclosos actors i tècnics externs).
En cas d’incendi o esfondrament d’estructures, seguirà les instruccions del cap d’intervenció (CI) dels
Bombers.
Si és necessari, d’acord amb el CI, es podrà establir un Centre de Comandament Avançat (CCA) a
l’exterior del teatre (on decideixin bombers, policia i sanitaris). És un punt de coordinació.
El DT, quan estigui present, podrà assumir la funció de CE. En aquest cas el/la RS l’assessorarà.
El CE declararà la fi de l’emergència, un cop consultat el CI (de bombers o policia), si és el cas.

EN SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA GENERAL AMB EVACUACIÓ. Alerta procedent de l’exterior (nivell 3)
-

Amb l’avís extern d’una situació d’emergència (per exemple: Des de bombers comuniquen l’amenaça
de col·locació d’una bomba a l’interior del teatre). El CE avalua la informació rebuda.
Ordena l’evacuació total del Teatre. Actuen els EAE (alarma i evacuació). Des de l’escenari, dóna
els missatges d’evacuació, preferentment per megafonia.
Si hi ha activitat en les dependències de l’Ajuntament, avisarà de l’evacuació a l’OIAC.
Avisa als recursos externs (CdE092, Bombers, Mossos d’Esquadra, etc.)
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-

Si és necessari, es manté a l’escenari, repetint els missatges d’evacuació i donant instruccions, fins que
no quedi públic a l’interior.
Pren les mesures complementàries per assegurar una evacuació segura i l’arribada de l’ajut extern.
Assegura que s’ha avisat al Director del Teatre (DT) del succés. Quan estigui present, podrà assumir la
funció de CE. En aquest cas el/la RS l’assessorarà.
Assegura que també s’ha evacuat la zona de camerinos i escenari (inclosos actors i tècnics externs).
Pren les mesures complementàries per assegurar una evacuació segura i l’arribada dels reforços.
La policia establirà un perímetre de seguretat i un Centre de Comandament Avançat (CCA) a l’exterior del
teatre. És un punt exterior i segur de coordinació.
Col·laborarà donant informació al responsable especialista de la policia en els treballs per a la localització
dels presumptes explosius.
El CE informarà a l’Alcaldia i als membres del consistori l’evolució de les actuacions.
El CE declararà la fi de l’emergència, un cop consultada la policia actuant.

EN SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA GENERAL AMB CONFINAMENT. Alerta procedent de l’exterior. (nivell 4)
Amb l’avís extern d’una situació d’emergència , el CE :
- Dóna avís al personal treballador del Teatre de la necessitat de confinament dins de l’edifici.
- Si és possible, intenta no parar la funció o representació teatral o artística.
- Informa al personal acomodador (en funcions d’EAE) de la situació. Especialment per tal de que informin
de la conveniència de no sortir del local a qui ho vulgui fer.
- Si per qualsevol motiu s’interromp la funció o aquesta ha finalitzat, decideix el confinament dins el Teatre.
Actuen el personal acomodador (en funcions d’EAE). Des de l’escenari, personalment o per megafonia,
informa detalladament del tipus i de l’abast d’emergència.
- Assegura que també s’han confinat les persones o actors de la zona camerinos i escenari. La funció
d’avisar la farà , en principi, el tècnic electricista de l’escenari (TE1).
- Si és el cas, farà aturar el sistema de climatització del local.
- Si és possible posarà música tranquil·la dins el Teatre.
- En intervals curts de temps, entre 3 i 5 minuts, s’informarà al públic de l’evolució de l’emergència.
- S’intentarà que els espectadors no abandonin les seves butaques o localitats.
- Assegura que s’ha avisat al Director del Teatre de la situació de confinament. Si pot arribar fins al Teatre,
el DT podrà ser el nou CE. En aquest cas el/la RS hi col·laborarà i l’assessorarà.
- És manté en contacte permanent amb l’emissor del comunicat, ja sigui bombers, policia...
- No usa el telèfon de referència que té el CdE092, Mossos, etc. , per assegurar la comunicació contínua.
- Espera comunicat exterior de la fi del perill. El CE declararà la fi del confinament.
Discapacitats
El/la RS coneixerà el nombre de persones discapacitades físiques o sensorials i la seva ubicació.
Si és necessari, en cas d’evacuació, donarà instruccions i enviarà a altres membres del Teatre per reforçar
les funcions d’ajut que efectuen el personal acomodador, o els propis acompanyants dels discapacitats.
Punt de concentració o trobada
En cas d’evacuació general el CE farà recompte del personal propi del Teatre per assegurar que
tots han sortit en el punt de concentració o trobada: a sota les voltes de davant la façana principal de
l’Ajuntament a la Plaça del Vi. Si per motius de seguretat cal canviar la situació del punt de concentració o
trobada, ho farà saber al personal propi i al CdE092.
Saló de descans
Si es produeix una situació d’emergència en una activitat on només s’usa el Saló de descans,
adaptarà les seves funcions de CE a aquest espai concret, i gestionarà la crisi amb el nombre de
treballadors o personal tècnic i acomodador que disposi.
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El Director del Teatre (DT) és el responsable de l’administració i gestió del Teatre municipal
en el seu conjunt. No necessàriament estarà present en totes les activitats del Teatre.
En la seva absència, el DT deixarà sempre un substitut localitzable, que haurà de conèixer
el/la regidor/ora de sala (RS).
El/la regidor/ora o cap de sala (RS) es designat/ada pel DT per a cada funció o activitat artística
en el Teatre, i serà, si s’escau, el/la Cap d’Emergència (CE).
Durant una funció teatral, si està present, i es presenta una situació d’emergència, el DT
podrà assumir la funció de CE.
El DT coneix el contingut bàsic del Pla d’Autoprotecció o emergència (PAU) i és el
responsable d’implantar-lo. Ha d’informar del contingut del PAU a tot el personal municipal o
contractat que desenvolupi la seva feina durant les funcions del Teatre municipal.
Assegurarà que el personal del Teatre sàpiga les funcions que els assigna el PAU.
Estimularà la formació, per fer front a les situacions d’emergència, del personal adscrit al
teatre, mitjançant el programa propi de formació de l’Ajuntament de Girona.
Amb anterioritat a una representació teatral, coneixerà les característiques de la posta en
escena i desenvolupament de l’espectacle que puguin oferir un risc més alt per a la
seguretat del local i dels espectadors o treballadors. Si és el cas, informarà a la resta de
personal del Teatre, en especial al/a la RS i al cap d’ infrastructura, instal·lació i muntatge
(CM). Prendrà les mesures complementàries de seguretat necessàries.
El DT informarà al/a la RS de qualsevol anomalia en el Teatre que pugui posar en perill
l’edifici i/o al personal treballador o al públic espectador.
Informarà al/a la RS sobre el personal propi que té disponible en cada funció.
Informarà al/a la RS, de qualsevol acció o activitat desenvolupada durant la funció que pugui
crear la percepció falsa de perill per part dels espectadors o provocar pànic.
En cas d’emergència, si no hi ha indicació contrària dels seus superiors, és qui informarà als
mitjans de comunicació que puguin desplaçar-se al lloc i requereixin informació immediata.
Al finalitzar una emergència, restablirà la normalitat. Si s’escau, controlarà les operacions
de rehabilitació o recuperació.
Al finalitzar una emergència, assegurarà de que es revisi l’estat de l’equipament i de les
instal·lacions del Teatre i vetllarà per la seva substitució o reparació.
Informarà amb anterioritat al CdE 092 - PM de les funcions que es realitzin en el Teatre.
Recollirà totes les incidències i les propostes de millora presentades pel personal del Teatre
relacionades amb el PAU i amb la seguretat de l’edifici.
Si s’escau, proposarà els canvis o modificacions corresponents al PAU.
Quan s’escaigui i davant d’espectacles d’especial complexitat, el DT podrà convocar
prèviament, reunions per tal d’informar o coordinar la possible actuació dels diferents
serveis o institucions (Bombers, Policia Local, Mossos d’Esquadra, etc.)
El DT ha de tenir cura, mitjançant empreses especialitzades autoritzades i contractades, del
manteniment, inspeccions i revisions de les instal·lacions, aparells i equipaments del Teatre,
segons la normativa vigent.
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El Cap d’infrastructura, instal·lació i muntatge (CM) és el responsable de donar el
suport i assessorament a les companyies de teatre durant el muntatge, el
desmuntatge i la posada a punt a l’escenari dels corresponents espectacles.
Coordina les tasques dels tramoistes i dels tècnics elèctrics municipals.
No necessàriament estarà present en el Teatre durant les representacions teatrals.
Coneix el contingut bàsic del Pla d’Autoprotecció o emergència (PAU).
Col·laborà i assessorarà al Cap de l’Emergència (CE).
Si és el cas, donarà coneixement al Director del Teatre (DT) i/o al/a la RS de
qualsevol anomalia o incidència que pugui posar en perill la seguretat o la salut del
públic espectador o el personal treballador. Podrà aconsellar la no obertura de les
portes al públic.
Informarà al DT i/o al/a la RS de les característiques escèniques de la funció o de
l’obra de teatre en concret que pugui provocar un percepció falsa de perill per part
dels espectadors o que els pugui fer patir pànic o angoixa.
Abans i durant la funció o representació, informarà al/a la RS de qualsevol qüestió,
que tingui coneixement, relacionada amb el personal propi o aliè que pugui afectar
al desenvolupament de les seves funcions ordinàries o d’emergència.
Coneixerà i informarà al DT i/o al/a la RS del nombre, funcions i situació del
personal relacionat amb l’artista, companyia de teatre o part contractada.
Si assisteix a una representació o funció teatral (com a treballador municipal) ho
comunicarà al/a la RS, i també ho farà quan abandoni l’edifici.
Preventivament, comunicarà al Director del Teatre qualsevol incidència o qüestió
relacionada amb la seguretat del local o del públic espectador o personal
treballador, especialment pel que fa a les infrastructures i les instal·lacions.
Si és el cas, tindrà les mateixes funcions si només s’usa el Saló de descans per
efectuar una activitat teatral.
Podrà absorbir les tasques de coordinació de prevenció del centre de treball. Per
això obtindrà la col·laboració i assessorament de la Unitat de Prevenció de Riscos
Laborals de l’Ajuntament de Girona.
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El/la representat de la companyia (RC) és la persona que representa l’artista,
companyia de teatre o part contractada, i té delegades les funcions de representació
davant l’organització del Teatre municipal.
Haurà d’informar al Director del Teatre (DT) o al Cap d’infrastructura, instal·lació i
muntatge del Teatre (CM) de qualsevol circumstància de l’obra teatral o espectacle,
tant del seu muntatge, desmuntatge o representació, que pugui afectar la seguretat
o la salut del públic espectador i del personal treballador.
Si és el cas, haurà de convenir amb el Director del Teatre, les mesures per minimitzar o anul·lar el perill que pugui provocar la representació de l’obra o espectacle.
Haurà d’informar al Director del Teatre o al Cap d’infrastructura, instal·lació i
muntatge del Teatre de qualsevol circumstància o situació en la representació teatral
que pugui provocar una percepció de perill fals o pànic per part dels espectadors.
Abans de cada funció en concret informarà al/la Regidor/ora de sala de qualsevol
anomalia o incidència que pugui posar en perill la seguretat o salut del públic
espectador i del personal treballador.
El/la representant de la companyia (RC), o el/la seu/seva substitut/a, haurà d’estar
present durant tota la funció o representació.
Durant la funció, establirà un sistema de comunicació amb el/la regidor/ora de Sala.
Si esdevé una emergència, col·laborarà i assessorarà al Cap de l’emergència (CE).
El CE serà el/la regidor/ora de sala o el propi Director del Teatre.
El RC informarà al RS directament, o mitjançant el Cap d’infrastructures, instal·lació i
muntatge, del nombre, funcions i situació durant la funció del personal propi de la
companyia o del personal contractat per aquesta.
Farà la divulgació necessària entre el personal de la seva companyia o empresa, i
també al seu possible personal subcontractat (autònom o no) de les “normes
bàsiques d’actuació en cas d’emergència” del Teatre Municipal de Girona, recollides
a l’annex F del pla d’autoprotecció.
Te cura que el personal relacionat amb la companyia de teatre, artista o part
contractada, coneix les mesures bàsiques a complir en cas d’una emergència,
especialment pel que fa a la prevenció i extinció d’incendis i a l’evacuació.
En cas d’evacuació, un cop a l’exterior, serà qui farà recompte del personal propi i
contractat (detecció d’absents), i informarà al Cap d’Emergència (CE).
Coneixerà que el punt de concentració o trobada exterior, que és a les sota les
voltes davant mateix de la façana principal de l’Ajuntament a la Plaça del Vi.
Si s’escau, tindrà present tots aquests punts, i els adaptarà, si l’activitat s’efectua
exclusivament en el Saló de descans del Teatre Municipal.
D’acord amb la normativa existent, sap que el personal relacionat amb la companyia
de teatre o artística, o d’empreses subcontractades, coneix les mesures bàsiques de
seguretat pel que fa a la prevenció de riscos laborals, tant en les tasques de
muntatge i desmuntatge de l’espectacle, de càrrega i descàrrega de materials, com
en el mateix moment del desenvolupament de la funció teatral o espectacle.

PAU-03 v02

Pla d'Autoprotecció

Capítol 3.0.0

Manual d'actuació

TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA
PAU aprovat en sessió de la Junta de Govern Local del dia 22 de maig de 2008

14

FITXA
EQUIP DE PRIMERA INTERVENCIÓ
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PLA D’AUTOPROTECCIÓ

5
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EPI

2 pàgines

Els membres dels equips de primera intervenció tenen com a objectiu principal, intentar
anul·lar o minimitzar l’emergència i els seus efectes. Utilitzaran els mitjans disponibles del
Teatre, especialment els extintors contraincendis, i si s’escau les Boques d’Incendis Equipades
(BIE).
Davant d’un conat d’emergència, qualsevol persona relacionada amb el Teatre o
membre de l’organització, a més de donar avís immediat al/la Regidor/ora de Sala (RS) o al
Cap d’Infrastructures, instal·lacions i muntatge (CM) de la incidència, intentarà actuar
immediatament i de forma prudent per anul·lar l’emergència o els seus efectes.
Malgrat tot, hi haurà un EPI formal, que el Cap de l’emergència (CE) -que en principi és
el/la Regidor/ora de sala- podrà decidir la seva intervenció, en situacions d’emergència.
Durant la funció teatral, l’EPI, estarà format pels dos tècnics municipals de tramoia (TT).
Coneixeran la situació dels: extintors contra incendis, BIE’s, polsadors manuals
d’alarma, polsador per baixar el taló resistent al foc, polsador d’activació de la cortina de aigua
de l’escenari, i polsador manual dels ruixadors de l’escenari.
Coneixeran el funcionament i les característiques dels extintors de pols seca i de CO², i
de l’ús de l’aigua (BIE’s, ruixadors).

A)
B)
-

Conat d’emergència. Nivell 0 (sense actuació formal del EPI)
Hi ha una situació de conat d’emergència (per exemple : un petit incendi acotat)
Una persona del Teatre en té coneixement o ho veu directament.
Avalua ràpidament la situació, i informa al/la Regidor/ora de sala (RS) o al Cap
d’infrastructures, instal·lacions i muntatge (CM).
Actua i controla la incidència, restableix la normalitat i informa al RS o CM.
L’actuant torna al seu punt normal de treball o control.
Emergència parcial. Nivell 1
La persona del Teatre no ha pogut controlar la incidència. Ho comunica al/la RS o CM.
El/la RS, actua com a Cap d’Emergència (CE), que fa actuar a l’EPI, o hi envia més personal.
L’EPI (tramoies) va al lloc indicat, quan hi arriba informa al CE de la situació.
Si està present el CM, aquest els dirigirà, i serà qui informarà al CE.
El propi CE pot estar present en el mateix lloc del succés.
L’EPI actua, si es tracta d’un incendi, es dirigirà a l’extintor més proper i l’usarà per extingir
l’incendi incipient. S’assegurarà que l’element a sufocar no està sota tensió elèctrica.
En un incendi es farà servir l’element extintor i l’equipament adequat al tipus de foc.
Si es tracta d’un altre tipus d’incidència, actuarà (per exemple: persona ferida). Si s’escau,
demanarà instruccions o reforç al CE.
Mantindrà informat al CE de la situació.
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-

Si s’escau, s’evacuarà als afectats, o a les persones de la zona afectada.

-

La situació no es controla
o es preveu l'augment de la gravetat.

Ø

Ø

Ø
Ø
Ø

- Es controla la situació

Ø
- Restableix la normalitat. Informa al CE.
- Cada tramoia torna al seu punt normal
de control o treball.

C) Emergència general amb evacuació. Nivell 2
-

El CE, avisa el CdE 092 i a altres serveis. Demana ajut extern (bombers, ambulàncies, etc.).
L’EPI i l’altre personal propi seguirà les instruccions del CE.
S’activen les funcions d’alarma i evacuació (EAE. Equip d’alarma i evacuació)
Si s’escau, ajudaran a l’evacuació de les persones (discapacitades, gent gran, menors)
Esperaran l’actuació dels equips externs. Si s’escau, col·laboraran amb els equips externs.
Si és el cas, seguiran les instruccions del cap d’intervenció (CI) de Bombers.
Es controla o s'estabilitza la situació. El CE dóna per finalitzada l'emergència.

Finalitzada l’emergència detallaran la seva actuació al CE, indicant els danys produïts i els
mitjans utilitzats (extintors, BIE’s...), per tal d’assegurar la seva valoració i restitució. Aquesta
informació passarà del CE al Director del Teatre (DT). S’anotaran totes les incidències.
Evacuació
Coadjuvaran amb les tasques d’evacuació, seguint les instruccions del CE.
En tot cas, el personal municipal de tramoia asseguraran que no quedi ningú a l’escenari, a
la tramoia, camerinos o rera de l’escenari. No usaran l’ascensor.
Tancaran (no en clau) totes les portes al seu abast del sector de rera de l’escenari.
Un cop a l’exterior, a falta d’instruccions concretes del CE, aniran al punt de concentració o
trobada : sota les voltes davant la façana principal de l’Ajuntament a la Plaça del Vi, per tal de
facilitar la seva localització i recompte (detecció d’absents).
Confinament
Si reben l’avís que cal el confinament (no sortir de l’edifici degut a un perill exterior),
intentaran que les portes i finestres de tot el sector de l’escenari quedin tancades. Intentaran el
màxim aïllament possible de l’ambient exterior. Estaran alerta i esperaran instruccions del CE.
Cal tenir present que no necessàriament es farà aturar l’espectacle o funció.
Incidències
Qualsevol anomalia o situació observada que hagi pogut afectar la seguretat i/o salut del
públic i del personal treballador, abans, durant i després de la funció, hauran de ser informades
al Cap d’infrastructures, instal·lacions i muntatge (CM), o al/a la Regidora de sala (RS).
Quan finalitzi la funció teatral o representació, els tècnics de tramoia (TT) no abandonaran el
teatre sense comunicar-ho al/a la RS, o al CM.
Saló de descans
Si l’activitat s’efectua només en el Saló de descans i hi tenen assignades tasques laborals,
en cas d’emergència, hauran d’adaptar les mesures d’aquesta fitxa a aquest espai.
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FITXA

EAE

EQUIP D’ALARMA I EVACUACIÓ

6

PERSONAL ACOMODADOR / PORTER (AC)

TEATRE

PLA D’AUTOPROTECCIÓ

4 pàgines

El personal acomodador/porter (AC) del Teatre pot ser d’una empresa externa contractada a
l’efecte. Si degut a una situació d’emergència greu, el/la Regidor/ora de sala (RS) en funcions de Cap de
l’Emergència (CE) ordena l’evacuació total de l’edifici, el personal AC complirà les funcions d’equip
d’alarma i evacuació (EAE) a la zona de públic. La funció d’EAE, a la zona de l’escenari, la farà el
personal de tramoia.
Els EAE, també ho són d’informació i confinament, si s’escau.
Coneixeran la situació de totes les sortides i escales d’emergència i les vies d’evacuació.
El personal AC tindrà un sistema de comunicació amb el/la RS durant les funcions o activitat.
Si hi ha personal específic a la guardaroba, aquest també caldrà que conegui les funcions EAE.

A ple funcionament del Teatre, si el Director del Teatre (DT) o el/la Regidor/ora de sala (RS) no
indica una altra distribució, el personal acomodador/porter es col·locarà:
Nombre

2
2
1
1
1

Lloc

Funció

Entrada principal / Escala Imperial
Platea. Un a cada costat d’escenari
Llotges de 1 pis
Llotges de 2 pis
3 pis

Control entrada i zona d’accessos. Informació
Control sala i llotges de platea. Informació
Control sala i llotges. Informació.
Control escala principal i accessos. Informació
Control sala, llotges i general. Informació

Abans de cada funció teatral o activitat
Donaran coneixement al Director del Teatre (DT), o al/a la Regidor/ora de sala (RS), de
qualsevol anomalia o incidència que observin en les instal·lacions que pugui posar en perill la
seguretat i la salut del públic espectador i del personal treballador.
Estaran informats de les característiques escèniques de la funció o obra de teatre en
concret que pugui provocar un percepció errònia de perill, confusió o pànic entre el públic.
Durant les funcions teatrals o activitat
Per si hi ha una situació d’emergència, evitaran que hagi obstacles davant les portes, en
les escales i en les vies o recorreguts d’evacuació.
Les portes d’emergència, ni les llotges no han d’estar tancades en clau o bloquejades.
Davant d’una situació d’emergència lleu (conat d’emergència)
Si es troben davant d’un conat d’emergència (per exemple: una persona indisposada)
actuaran amb sentit comú. Ho comunicaran immediatament al/a la RS.
Si degut a un conat d’emergència, un AC observen intranquil·litat per part d’un sector
del públic, ho informaran específicament al/a la RS. Si la funció teatral o activitat continua, a la
mesura que sigui possible, es pot intentar donar un missatge discret i personal de tranquil·litat o
d’informació a qui ho sol·liciti.
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Exemple de missatge:
Hi ha hagut un petit incident que ja està controlat.
Poden continuar veient la funció sense cap problema. Gràcies.
Si és el cas es pot detallar i afegir per exemple: “Un noi s’ha desmaiat, no passa res”

Emergència parcial.
El/la RS, en funció de Cap de l’Emergència (CE) pot manar que s’evacuï un sector del
Teatre, degut a alguna situació d’emergència. Es seguiran les instruccions del CE.
Si s’efectua una evacuació parcial d’espectadors, sense interrupció de la funció,
s’intentarà actuar amb la mateixa tranquil·litat com en un conat d’emergència.
Si l’evacuació s’efectua fora de la sala del Teatre, es pot donar un missatge
d’informació, de forma tranquil·la, sense cridar, amb moviments suaus dels braços indicant
l’allunyament o la direcció que ha de seguir el públic.
Exemple de missatge d’evacuació :
Atenció! Si us plau,
-Deixin lliure aquesta zona, o
-no passin per aquí, o
-surtin per aquest passadís, o porta fins a..., o
-deixin treballar als equips d’assistència.
-...
Moltes gràcies.
Repetir tants cops com sigui necessari aquest missatge.
Per no crear inquietud, si ho demanen, es pot informar afegint :
Per a major seguretat, és millor deixar la zona lliure, hi ha un petit incident que
s’està controlant.
Si apareix una intranquil·litat important amb l’evacuació parcial, es pot afegir, per exemple:
No hi ha pressa. No cal córrer. És una mesura de seguretat. Gràcies
La falta d’informació pot produir una major situació d’incertesa o pànic entre el públic.

Cal col·laborar amb la resta de personal de Teatre o amb els serveis externs (policia,
bombers, sanitaris) per fer front a la situació d’emergència.
Es mantindrà informat al CE. Quan es restableixi la normalitat, tot el personal tornarà
seu lloc de treball o control.
Emergència general amb evacuació.
El CE després de demanar ajut extern al 092 (bombers, policia, sanitaris...) decideix
l’evacuació total del teatre. En algunes ocasions el CE podrà fer un avís previ als AC i a la resta
de personal de la imminent ordre d’evacuació total del teatre, això permetrà tenir uns instants de
preparació, com per exemple: retirar cortines o avisar ja a les persones que pugui haver als
lavabos.
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Quan es rebi la comunicació del CE de l’evacuació general de tot el públic espectador :
-

Els AC informen de pròpia veu al públic en general que cal evacuar l’edifici.
Exemple de missatge d’evacuació :
Atenció! Si us plau,
Cal sortir del teatre, o
surtin per aquest passadís, o
allà hi ha una escala per on sortir
No cal córrer. Tranquils. Hi ha temps. Vagin sortint. A fora s’informarà.
Moltes gràcies.
Repetir tants cops com sigui necessari aquests tipus de missatges. A ser possible cal dir-ho
amb tranquil·litat i serenor. El pànic col·lectiu és el pitjor enemic en les evacuacions de
persones de dins d’un lloc tancat.

-

L’evacuació cal fer-la amb calma, sense cridar, sense córrer. Intentar infondre tranquil·litat.
Si no s’indica res al contrari es podran fer servir totes les sortides/escales d’emergència.
Els/les espectadors/ores sortiran per les escales i portes més properes.

-

S’ha d’intentar que ningú entorpeixi el pas o que torni enrere a buscar persones o pertinences.

-

Cal ajudar als discapacitats, gent gran. Si s’escau, cal cercar altres persones que ho facin.
No es pot usar l’ascensor. Sempre per indicació expressa del CE, es podrà usar l’ascensor
per evacuar a persones grans o discapacitades, si l’evacuació és preventiva, per exemple
per una amenaça de bomba, i res faci preveure que el fluït elèctric pugui marxar.
Cal assegurar l’evacuació total del públic espectador. Cal tenir especial atenció en el llocs
amb racons o en els lavabos de cada planta per assegurar l’evacuació. Cada AC haurà de
comprovar, a la seva planta, que no quedi ningú en els lavabos, ni a les llotges, a les
butaques, al bar, al Saló de descans, etc.
Si és possible es tancaran els llums dels lavabos quan no hi quedi ningú, i es tancaran les
portes (no en clau)
Si funciona el servei de guardaroba de la planta baixa, no es lliuraran les peces d’abric. Cal
evacuar l’edifici, no pot haver-hi demora.
Les funcions d’EAE de la zona tècnica de l’escenari NO corresponen als AC.
Quan cada AC consideri que la seva planta està evacuada ho comunicarà al CE, i es
dirigirà al punt de concentració o trobada de tot el personal del Teatre: sota les voltes del
davant de la façana principal de l’Ajuntament a la Plaça del Vi.
En cap cas els AC han d’abandonar el punt de concentració sense comunicar-ho al CE, es
podria creure que encara estan a l’interior del teatre.
En el cas de pèrdua o dispersió de menors, discapacitats, etc., s’indicarà sempre un únic
lloc de trobada o de reunificació. En aquest punt s’hi aplegaran les persones que cerquen
algú i s’hi farà traslladar a les persones buscades. En principi serà també a la Plaça del Vi.
Es seguiran les instruccions del CE.
Quan el Cap d’Intervenció (bombers o policia) ho indiqui, el CE donarà per finalitzada la
situació d’emergència.
Els AC col·laboraran amb el restabliment de la normalitat.

-

-

-

-
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Emergència general amb confinament.
-

-

Podria donar-se el cas que Bombers o la policia indiqués al/ a la RS la conveniència que ningú
sortís a l’exterior de l’edifici (situació meteorològica adversa, accident químic, tumult, etc.), seria
necessari el confinament dins del Teatre.
El/la RS, com a CE, comunica als AC i a la resta de personal, la necessitat de confinament del
públic espectador dins del Teatre. Cal activar les funcions d’EAE per confinament.
Cal el màxim aïllament possible amb l’ambient exterior. Es tancaran (no en clau) les portes i
finestres exteriors. També es tancaran totes les portes interiors (no en clau).
El CE demana als espectadors el confinament. Els informa de la situació periòdicament.
Cada AC si els ho demanen els espectadors, repetiran la informació.
Si es produeix una situació d’intranquil·litat important en un sector de públic, s’informarà al CE. Cal
evitar la propagació de pànic o la difusió de informacions falses.
La gent que pugui haver al bar haurà d’anar a la sala del Teatre o al Saló de descans.
S’intentarà que ningú s’aixequi del seu seient.
S’intentarà que ningú abandoni el Teatre, per tal que no s’exposi al perill exterior.
Els AC mantindran el seu lloc.
Per precaució caldrà allunyar-se de totes portes, finestres, vidres i miralls.
Les funcions d’EAE de la zona tècnica de l’escenari NO corresponen als AC.
Cal tenir en compte que no necessàriament el CE ha de fer parar la funció o activitat.
Quan el CE doni per finalitzada l'emergència, es restableix la normalitat. Si s’escau, es facilitarà la
sortida del públic espectador. Seguiran les instruccions del/ de la RS.
Saló de Descans
Si l’activitat s’efectua exclusivament en el Saló de descans, en cas d’emergència, hauran
d’adaptar les mesures d’emergència d’aquesta fitxa a aquest espai en concret.
Si els AC es veuen en la necessitat de fer servir un extintor manual contraincendis cal que tinguin
presents aquestes normes bàsiques:
- En els focs on hi ha tensió elèctrica es recomanable utilitzar extintors de CO2 (no extintors de pols ABC). Compte
no “cremar-vos" les mans amb el gas CO2 degut a la seva baixa temperatura quan surt.
- Utilitzeu l’extintor que hagi més a prop. Acosteu l’extintor prop del foc.
- Estireu l’anella o passador del precinte de seguretat.
- Agafeu el broc de la mànega (de descàrrega) amb una mà.
- Per fer-lo funcionar, amb l'altra mà, heu d’accionar la maneta superior o palanca a fons.
- Heu d’atacar la base de les flames. Feu un lleuger moviment escombra.
- Intenteu envoltar l'objecte encès. No serveix per res intentar apagar les flames superiors.
- Descarregueu tot l'extintor. Penseu que l’extintor s’esgota en pocs segons (pols ABC 6 Kg = 10 segons)
- L’ús de l’extintor és més eficaç quan més aviat s’actuï davant l’inici del foc.
- Un cop ben apagat el foc, ventileu l'estança.
- Cal comunicar immediatament al Director del Teatre o al/ a la Regidor/ora de sala que heu usat un extintor.

Si els AC es troben amb fum dens quan s’evacua un edifici:
- No s’ha de sortir d'on sou, i s’ha de tancar la porta. El fum d’incendis en espais tancats provoca molts morts.
- Si es pot, s’ha de tapar l’escletxa de sota la porta amb draps mullats.
- Si és possible, per telèfon, avisareu d’aquest fet al 092 o 112.
- Si us veieu en la necessitat de sortir, respireu a través d’un mocador mullat, i si cal, avanceu gatejant.
- Si podeu, no dubteu de mullar-vos tota la roba, cap i cos.
- No s’ha d’obrir una porta que estigui molt calenta (hi ha foc al darrera).
- Si s’encén la roba que vestiu, no s’ha de córrer, cal tirar-se al terra i rodolar o que us tapin amb roba.
4/4

PAU-03 v02

Pla d'Autoprotecció

Capítol 3.0.0

Manual d'actuació

TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA
PAU aprovat en sessió de la Junta de Govern Local del dia 22 de maig de 2008

20

FITXA
EQUIP D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA
Tècnics elèctrics municipals (TE)
PLA D’AUTOPROTECCIÓ

7
TEATRE

EAT

2 pàgines

Aquest equip el composen els dos tècnics elèctrics propis del teatre (TE). Coneixen i
tenen cura del funcionament de les instal·lacions en general del Teatre (electricitat, il·luminació,
so i climatització).
Col·laboren amb els tècnics propis les companyies de teatre contractades en el
muntatge, desenvolupament i desmuntatge de l’espectacle. Col·laboren per garantir el normal
desenvolupament de la funció o activitat del Teatre.
En el desenvolupament normal de la seva activitat professional tenen com a cap
immediat el Cap d’infrastructures, instal·lacions i muntatge (CM), que no necessàriament estarà
present durant les funcions teatrals o activitats.

Abans de cada funció teatral o activitat
Donarà coneixement al CM, o en la seva absència directament al/la Regidor/ora de sala
(RS), de qualsevol anomalia o incidència en les instal·lacions que pugui posar en perill la
seguretat i la salut del públic espectador o del personal treballador.
Estaran informats de les característiques escèniques de la funció o obra de teatre en
concret que pugui provocar un percepció errònia de perill, confusió o pànic entre el públic.
Durant les funcions teatrals o activitat
Com a norma general, llevat de les excepcions que forci el tipus d’espectacle :
Un TE estarà a la zona interior de l’escenari (TE1)
L’altre tècnic estarà al control de so (TE2) (llotges centrals de 2 pis)
No abandonaran el teatre sense comunicar-ho al/a a la RS, o al CM.
Establiran un sistema de comunicació amb el/la Regidora de sala (RS).
Emergència
El/la Cap de l’emergència (CE) serà, en principi, el/la RS (o si hi és, podrà ser-ho el
Director del Teatre)
Els TE, en les seves zones de treball, si és el cas, seran els qui, en primera instància
intentaran, anul·lar o minimitzar l’emergència i els seus efectes (per exemple: incendi amb la
utilització d’extintors). El TE1 de l’escenari col·laborarà, si s’escau, amb el personal de tramoia
(TT) per anul·lar les emergències que es puguin produir.
Els TE són els encarregats de parar el sistema de climatització, i si és possible, tancar la
clau general de pas del gas natural de l’edifici.
Els TE informaran al/a la RS de qualsevol anomalia esdevinguda i de l’evolució de la
incidència (per exemple: manca de fluït elèctric). Seguiran les instruccions de CE.
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Incendis.
Quan arribin els bombers hi col·laboraran. Informaran de les característiques i situació de les
instal·lacions i aparells del Teatre al Cap d’Intervenció (CI) de bombers.
Seguiran les instruccions que doni el CI. Si el CI ho indica, obriran les finestres de ventilació
superiors de l’escenari. Si el CI de bombers ho demana, tallaran el sistema elèctric de l’edifici o
qualsevol altre tipus d’instal·lació o servei.
Coneixeran la situació: dels principals extintors contra incendis i BIE’s, dels polsadors manuals
d’alarma, del polsador per baixar el taló resistent al foc, del polsador d’activació de la cortina de
aigua de l’escenari, i del polsador manual dels ruixadors de l’escenari.
Coneixeran el funcionament bàsic i les característiques dels extintors de pols seca i de CO², i
de l’ús de l’aigua (BIE’s, ruixadors).
Evacuació
Si es declara la necessitat d’evacuació general del teatre :
TE1 (escenari) un cop hagi aturat la climatització i tancat la clau general de gas natural,
col·laborarà, si s’escau, amb el personal de tramoia (TT) per assegurar que no quedi ningú en els
camerinos i a les altres estances de darrera l’escenari. Sortirà a l’exterior per la Pl. del Pallol o pel
carrer Nou del Teatre.
TE2 (control de so) col·laborarà amb el personal acomodador en l’evacuació des del segon pis
de tot el públic i del personal tècnic de l’empresa teatral.
Amb l’evacuació, el punt de concentració o trobada de tot el personal és sota les voltes del
davant de la façana principal de l’Ajuntament a la Plaça del Vi. Si per algun motiu són requerits per
assessorar l’actuació dels bombers, i no van al punt de concentració, han d’assegurar que el CE en
tingui coneixement, i que sàpiga on es troben físicament en tot moment. Amb l’evacuació no
usaran cap ascensor.
Confinament
Si s’indica que cal confinar-se (no sortir de l’edifici degut a un perill extern) :
El TE1 (escenari) pararà el sistema de climatització (calefacció o aire condicionat). Ajudarà al
personal de tramoia per informar a tothom del sector de l’escenari de la situació. Tancarà totes les
portes (no en clau) i les finestres que pugui haver. S’intentarà estar el més aïllat possible de
l’ambient exterior. S’allunyaran de vidres, miralls i finestres.
El TE2 (control so) en principi es mantindrà en el seu lloc. Esperaran instruccions del CE
Incidències
Els TE hauran d’informar de totes les intervencions d’emergència, efectuades durant la funció,
independentment de les seves característiques o rellevància, al/a la RS.
Qualsevol anomalia o situació observada que hagi pogut afectar la seguretat i/o salut del
públic espectador i personal treballador del teatre, abans, durant i després de la funció, hauran de
ser informades al CM, i en la seva absència al/a la RS.
Finalitzada l’emergència detallaran la seva actuació al CE, indicant els danys produïts i els
mitjans utilitzats (extintors, BIE’s...), per tal d’assegurar la seva valoració i restitució. Aquesta
informació passarà del CE al Director del Teatre (DT). S’anotaran totes les incidències.
Quan finalitzi la funció teatral o representació, els tècnics de tramoia (TT) no abandonaran el
teatre sense comunicar-ho al/a la RS, o al CM.
Saló de descans
Si l’activitat s’efectua només en el Saló de descans i hi tenen assignades tasques laborals,
en cas d’emergència, hauran d’adaptar les mesures d’aquesta fitxa a aquest espai.
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FITXA

8

PERSONAL DE TAQUILLA

TEATRE

PLA D’AUTOPROTECCIÓ

2 pàgines

Quan hi ha funció, espectacle o activitat en el Teatre municipal pot haver-hi a les taquilles de la
planta baixa del teatre, una o més persones venen o dispensant entrades una hora abans d’obrir les
portes del teatre al públic espectador. Es possible que aquest personal quan hagin passat quinze minuts
(o més) després d’obrir les portes als espectadors abandonin el Teatre, ja que haurien finalitzat la seva
tasca professional.
Mentre estiguin despatxant a les taquilles del teatre, i aquest estigui obert al públic, aquest
personal ha de tenir present unes mesures bàsiques de prevenció, seguretat i d’autoprotecció en cas
d’emergència. Amb l’adaptació corresponent, aquestes mesures, també són vàlides quan el públic
espectador usi exclusivament el Saló de descans del Teatre.
Prevenció:

-

-

Donaran coneixement al Director del Teatre (DT), o al/a la Regidor/ora de sala (RS), de
qualsevol anomalia o incidència que observin en les instal·lacions que pugui posar en perill
la seguretat i la salut del públic espectador i del personal treballador.
Evitaran posar, o eliminaran, obstacles davant les portes, en les escales i en les vies o
recorreguts d’evacuació.
Si des del seu lloc de treball observen qualsevol intranquil·litat per part de persones o públic
ho comunicaran immediatament al/la Regidor/ora de sala o al Director del Teatre.
Coneixeran la situació de les sortides i escales d’emergència alternatives del Teatre.

Emergències:
- Han de saber que el/la Regidor/ora de sala actuarà com a Cap de l’Emergència (CE).
- Podran determinaran un sistema de comunicació entre la taquilla i el/la Regidor/ora de sala.
- El Director del Teatre (DT), si està present, pot assumir les funcions de CE.
- Si observen un conat d’emergència actuaran amb sentit comú i sense risc i ho comunicaran
d’immediat al/a la Regidor/ora de sala o al Director del Teatre.
- En qualsevol cas sempre es seguiran les instruccions del CE.
- El telèfon exterior de referència per a comunicar qualsevol tipus d’emergència és el 092.
Incendis:
- Sabran on estan situats els extintors manuals contraincendis més propers.
- Coneixeran l’ús bàsic d’un extintor manual contraincendi. (vegeu al final d’aquesta fitxa).
- Malgrat que intentin apagar un petit incendi (per exemple amb un extintor), sempre ho
hauran de comunicar al/a la Regidor/ora de sala o al Director del Teatre.
Evacuació:
El CE pot decidir l’evacuació parcial o total del Teatre, el personal de taquilla :
- Hauran d’abandonar el lloc de treball, tancant els ordinadors i aparells elèctrics.
- S’asseguraran que no hi ha ningú per avisar en els llocs propers a les taquilles.
- Al sortir tancaran les portes (però no en clau) i els llums de les dependències internes.
- Marxaran sense córrer, amb calma. No tornaran enrera. No agafaran cap pertinença
pesada o voluminosa que faci perdre temps o els dificulti l’evacuació.
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-

-

-

-

-

Hauran d’anar al punt de concentració o trobada que es troba sota les voltes del davant de
façana principal de l’Ajuntament a la Plaça del Vi. Allí es farà un recompte per veure que no hi
falta ningú (detecció d’absents). No abandonaran aquest lloc sense comunicar-ho al/ a la
Regidor/ora de sala o al Director.
Si s’escau, col·laboraran amb els serveis externs que actuïn (sanitaris, policia, bombers).
En el cas de pèrdua o dispersió de menors, discapacitats, etc., s’indicarà sempre un únic lloc de
trobada o de reunificació. En aquest punt s’hi aplegaran les persones que cerquen algú i s’hi
farà traslladar a les persones buscades. En principi serà també a la Plaça del Vi.
Quan el Cap d’Intervenció (bombers o policia) ho indiqui, el Cap de l’Emergència donarà per
finalitzada la situació d’emergència. S’ajudarà a restablir la normalitat.
Confinament
Podria donar-se el cas que Bombers o la policia indiqués al/ a la Regidor/ora de sala la
conveniència que ningú sortís a l’exterior de l’edifici (situació meteorològica adversa, accident
químic, tumult, etc.), seria necessari el confinament dins del teatre.
El/la Regidor/ora de sala, com a Cap de l’Emergència, comunica al personal acomodador i a la
resta de personal, la necessitat de confinament del públic espectador dins del Teatre.
Cal el màxim aïllament amb l’ambient exterior. Es tancaran (no en clau) les portes i finestres
exteriors. També es tancaran totes les portes interiors (no en clau).
S’intentarà que ningú abandoni el Teatre, per tal que no s’exposi al perill exterior.
Per precaució caldrà allunyar-se de totes portes, finestres, vidres i miralls.
Cal tenir en compte que no necessàriament s’ha de parar la funció o activitat.
Quan el Cap de l’Emergència doni per finalitzada l'emergència, es restableix la normalitat. Si
s’escau, es facilitarà la sortida del públic espectador.

Si hi ha la necessitat de fer servir un extintor manual contraincendis cal que tenir present
aquestes normes bàsiques:
- En els focs on hi ha tensió elèctrica es recomanable utilitzar extintors de CO2 (no extintors de pols ABC).
Compte no “cremar-vos" les mans amb el gas CO2 degut a la seva baixa temperatura quan surt.
- Utilitzeu l’extintor que hagi més a prop. Acosteu l’extintor prop del foc.
- Estireu l’anella o passador del precinte de seguretat.
- Agafeu el broc de la mànega (de descàrrega) amb una mà.
- Per fer-lo funcionar, amb l'altra mà, heu d’accionar la maneta superior o palanca a fons.
- Heu d’atacar la base de les flames. Feu un lleuger moviment escombra.
- Intenteu envoltar l'objecte encès. No serveix per res intentar apagar les flames superiors.
- Descarregueu tot l'extintor. Penseu que l’extintor s’esgota en pocs segons (pols ABC 6 Kg = 10 segons)
- L’ús de l’extintor és més eficaç quan més aviat s’actuï davant l’inici del foc.
- Un cop ben apagat el foc, ventileu l'estança.
- Cal comunicar immediatament al Director del teatre o al Regidor de sala que heu usat un l’extintor.

Si us trobeu amb fum dens quan s’evacua un edifici:
- No s’ha de sortir d'on sou, i s’ha de tancar la porta. El fum d’incendis en espais tancats provoca molts morts.
- Si es pot, s’ha de tapar l’escletxa de sota la porta amb draps mullats.
- Si és possible, per telèfon, avisareu d’aquest fet al 092 o 112.
- Si us veieu en la necessitat de sortir, respireu a través d’un mocador mullat, i si cal, avanceu gatejant.
- Si podeu, no dubteu de mullar-vos tota la roba, el cap i el cos.
- No s’ha d’obrir una porta que estigui molt calenta (hi ha foc al darrera).
- Si s’encén la roba que vestiu, no s’ha de córrer, cal tirar-se al terra i rodolar o que us tapin amb roba.
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FITXA

9

PERSONAL DEL BAR DE PLATEA

Bar de platea

PLA D’AUTOPROTECCIÓ

2 pàgines

Tot el personal del Bar de platea ha de tenir present unes mesures bàsiques de
prevenció, seguretat i d’autoprotecció en cas d’emergència, tant si el bar funciona sense que hi
hagi cap altre activitat al Teatre, com si funcionen simultàniament.
Prevenció:

-

-

El personal del bar donaran coneixement al Director del Teatre (DT), o al/a la Regidor/ora
de sala (RS), de qualsevol anomalia o incidència que observin en les instal·lacions que
pugui posar en perill la seguretat i la salut del públic espectador i del personal treballador.
Coneixeran la situació de les sortides i escales d’emergència més immediates de l’edifici.
Evitaran posar, o eliminaran, obstacles davant les portes, en les escales i en les vies o
recorreguts d’evacuació.
Han de recordar que no es pot fumar, ni encendre cap tipus de foc a l’interior del Teatre.
L’incendi és el principal risc que pot patir el Teatre.
No han sobrecarregar, ni manipular els endolls, ni els quadres elèctrics, ni els sistemes
automàtics de detecció i extinció d’incendis.

Emergències:
- Si el personal del bar observen un conat d’emergència en el bar actuaran amb sentit comú
i, sense risc, intentaran anul·lar la situació (per exemple: apagar un petit incendi amb un
extintor manual). Intentaran que no actuï una persona sola. Cal comunicar-ho
immediatament a l’encarregat, i aquest, si és el cas, al/a la Regidor/ora de sala del Teatre.
- En qualsevol cas sempre es seguiran les instruccions del Cap de l’Emergència (CE).
- El telèfon exterior de referència per a comunicar qualsevol tipus d’emergència és el 092.
- Practicaran les maniobres que coneguin de primers auxilis amb les persones ferides.
- Si s’escau, col·laboraran amb els serveis externs que actuïn (sanitaris, policia, bombers).
Cap d’Emergència (CE):
- Si hi ha funció de teatre el/la Regidor/ora de sala actuarà com a Cap de l’emergència (CE).
Si no hi ha cap altre activitat en el Teatre, el CE serà l’encarregat del bar o el seu substitut.
- El Director del Teatre (DT), si està present, pot assumir les funcions de CE.
- El CE és qui coordina les actuacions per fer front a una situació d’emergència.
- El CE és qui, per seguretat, pot ordenar que s’evacuï tothom del Teatre (o del bar). Ha
d’assegurar que s’ha avisat a les persones que pugui haver a l’interior del lavabo del bar.
- Si s’escau, el CE ha d’assegurar que s’ha avisat bombers, sanitaris o/i policia (telèfon 092).
- El CE haurà de comunicar al Director del Teatre qualsevol situació d’emergència que s’hagi
produït, per insignificant que sembli, a efectes de poder-lo anotar en el llibre d’incidències.
Incendis:
- El personal del bar ha de saber on estan situats els extintors contraincendis més propers.
- Coneixeran l’ús bàsic d’un extintor manual contraincendi. Vegeu el final d’aquesta fitxa.
- Malgrat que intentin apagar un petit incendi (per exemple amb un extintor), sempre ho
hauran de comunicar al/a la Regidor/ora de sala o l’encarregat del bar.
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Evacuació:
- Si el CE decideix l’evacuació del teatre o bar, el personal del bar hauran d’abandonar el lloc.
Hauran de col·laborar en l’avís i en l’evacuació dels clients que pugui haver en el bar.
- S’asseguraran que no hi ha ningú per avisar en el magatzem del bar, ni en el lavabo.
- Al sortir tancaran les portes (però no en clau) i els llums de les dependències internes.
- Marxaran sense córrer, amb calma. No tornaran enrera. No agafaran cap pertinença pesada o
voluminosa que faci perdre temps o els dificulti l’evacuació.
- No utilitzaran l’ascensor, es poden quedar atrapats en el seu interior.
- Hauran d’anar al punt de concentració o trobada que es troba sota les voltes del davant de la
façana principal de l’Ajuntament a la Plaça del Vi. Allí l’encarregat farà un recompte per veure que
no hi falta ningú (detecció d’absents), es podria creure que encara hi ha algú en perill a l’interior
de l’edifici. No abandonaran aquest lloc sense comunicar-ho a l’encarregat o al seu substitut.
Confinament
- Podria donar-se el cas que Bombers o la policia indiqués a l’encarregat o a la Regidor/ora de sala
la conveniència que ningú sortís a l’exterior de l’edifici del Teatre (situació meteorològica adversa,
accident químic, tumult, etc.), seria necessari el confinament dins de l’edifici.
- El Cap de l’Emergència comunica a tot el personal i públic la necessitat de confinament.
- Cal el màxim aïllament amb l’ambient exterior. Es tancaran (no en clau) les portes i finestres
exteriors. També es tancaran totes les portes interiors (no en clau).
- Intentaran que ningú abandoni l’edifici del Teatre, per tal que no s’exposi al perill exterior.
- Per precaució caldrà allunyar-se de totes portes, finestres, vidres i miralls.
- Cal tenir en compte que no necessàriament s’ha de parar l’activitat del bar i/o del teatre.
- Quan el Cap de l’Emergència doni per finalitzada l'emergència, es restableix la normalitat. Si
s’escau, facilitaran la sortida de la clientela del bar.

Si hi ha la necessitat de fer servir un extintor manual contraincendis cal que tenir present aquestes
normes bàsiques:
- En els focs on hi ha tensió elèctrica es recomanable utilitzar extintors de CO2 (no extintors de pols ABC). Compte no
“cremar-vos" les mans amb el gas CO2 degut a la seva baixa temperatura quan surt.
- Utilitzeu l’extintor que hagi més a prop. Acosteu l’extintor prop del foc.
- Estireu l’anella o passador del precinte de seguretat.
- Agafeu el broc de la mànega (de descàrrega) amb una mà.
- Per fer-lo funcionar, amb l'altra mà, heu d’accionar la maneta superior o palanca a fons.
- Heu d’atacar la base de les flames. Feu un lleuger moviment escombra.
- Intenteu envoltar l'objecte encès. No serveix per res intentar apagar les flames superiors.
- Descarregueu tot l'extintor. Penseu que l’extintor s’esgota en pocs segons (pols ABC 6 Kg = 10 segons)
- L’ús de l’extintor és més eficaç quan més aviat s’actuï davant l’inici del foc.
- Un cop ben apagat el foc, ventileu l'estança.
- Cal comunicar immediatament a l’encarregat o al Director del teatre que s’ha usat un l’extintor.

Si us trobeu amb fum dens quan s’evacua un edifici:
- No s’ha de sortir d'on sou, i s’ha de tancar la porta. El fum d’incendis en espais tancats provoca molts morts.
- Si es pot, s’ha de tapar l’escletxa de sota la porta amb draps mullats.
- Si és possible, per telèfon, avisareu de la situació al 092 o 112.
- Si us veieu en la necessitat de sortir, respireu a través d’un mocador mullat, i si cal, avanceu gatejant.
- Si podeu, no dubteu de mullar-vos tota la roba, el cap i el cos.
- No s’ha d’obrir una porta que estigui molt calenta (hi ha foc al darrera).
- Si s’encén la roba que vestiu, no s’ha de córrer, cal tirar-se al terra i rodolar o que us tapin amb roba.
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CAPITOL 4.0.0. IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT i ACTUALITZACIÓ
4.1.0 RESPONSABILITAT
El cap d'àrea de Cultura i Educació (CA) és el màxim responsable de la implantació i
manteniment del Pla d'Autoprotecció del Teatre (PAU). El seguiment operatiu de la implantació i
manteniment del PAU del Teatre recau en el Director del Teatre (DT).
La persona de la secció de Teatre i Espectacles que efectuï les tasques de coordinació de
prevenció (CP), designada per l'Ajuntament, assumirà funcions d'implantació i de manteniment del
PAU. Per a totes aquestes actuacions tindran la col·laboració i assessorament de la Unitat de
Prevenció de Riscos Laborals (PR) i de l'Oficina Municipal de Protecció Civil (PC) de l'Ajuntament.
El DT o el/la CP ha de garantir que s'anotaran en els fulls corresponents de l'exemplar del PAU
del centre totes les actuacions que s'efectuïn d'implantació i manteniment (vegeu annex A-4).
El/la CP, a més de comunicar-ho al DT, seguirà el que estableix l'apartat corresponent a les
incidències (vegeu. 4.5.3), i haurà de comunicar per telèfon o correu electrònic a la Unitat de Prevenció
de Riscos Laborals qualsevol accident laboral o situació greu de risc esdevingut en el Teatre per tal de
poder-lo examinar, si s'escau, immediatament.
Mentre no es designi el/la CP del Teatre farà les seves funcions el DT.

4.2.0 IMPLANTACIÓ
Un cop el PAU tingui l'aprovació de la Junta de govern local de l'Ajuntament es procedirà a la
seva implantació d'acord amb els terminis que es fixin.

1

2

3

4

5

Les actuacions d'implantació són:
Informar del contingut del PAU a tot el personal treballador municipal que efectua
habitualment tasques laborals en el Teatre. Lliurament de les fitxes d'actuació
corresponents (capítol 3.0.0) al personal municipal.
Responsabilitat: PR amb col·laboració de DT, CP i PC.
Lliurament d'una còpia de la fitxa número 6 (vegeu 3.7.0) a l'empresa externa
adjudicatària per efectuar els serveis de porteria, acomodadors i/o auxiliars de sala, per
tal de que la faci arribar al personal que destini al Teatre.
Responsabilitat: DT
Lliurament d'una còpia de l’annex F (vegeu 4.6.0) amb les mesures d'emergència, a
l'empresa externa adjudicatària del servei de neteja del centre, per tal de que la faci
arribar al personal que destini al Teatre.
Responsabilitat: DT
Lliurament d'una còpia de la fitxa número 9 (vegeu 3.7.0) a l'empresa externa
adjudicatària del servei de Bar de platea, per tal de que la faci arribar al personal que
destini al Teatre.
Responsabilitat: DT
Lliurament d'una còpia de l'annex F, amb les mesures d'emergència, a totes les
empreses del personal treballador aliè a l'Ajuntament que efectuen activitats laborals
esporàdiques al Teatre.
Responsabilitat: DT

Termini màxim

3 mesos

1 mes *
(o quan
s'efectuï una
nova
contractació)

1 mes *
(o quan
s'efectuï una
nova
contractació)

1 mes *
(o amb cada
nova
contractació o
autorització)
Quan es
contracti o
s'acordi els
serveis o
treballs*

* A partir de la recepció formal de l'exemplar del PAU aprovat per la Junta de Govern Local.
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6

Endegar en el centre de treball el programa de formació que preveu l'Ajuntament pel
personal municipal. Responsabilitat: PR
7 Efectuar el primer simulacre o exercici d'emergència del centre
Responsabilitat: DT i CP, amb l'assessorament de PR i PC.
Nombre còpies
8 Lliurament d'exemplars del PAU:
CA
3
A Al Cap d'Àrea de Cultura i Educació
CdE092
1
B El Centre d’Emergències 092 – Policia Municipal
PC
1
C L’Oficina Municipal de Protecció Civil
1
D La Unitat de Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament PR
Responsabilitat: PR amb col·laboració de PC
9 Lliurament d'exemplars del PAU per part del Cap d’Àrea de Cultura i Educació:
DT
1
a Al Director del Teatre
CP
1
b Al propi centre de treball (Teatre)
PS
1
c Empresa de serveis contractada (personal de sala)
Responsabilitat: CA

Segons
programa PR

Abans d'un
any
1 mes"
1 mes"
1 mes"
1 mes"

1 setmana*
1 setmana*
1 setmana*

" A partir de l'aprovació del PAU per la Junta de Govern Local
* A partir de la recepció formal de l'exemplar del PAU aprovat per la Junta de Govern Local.

4.3.0 INFORMACIÓ i FORMACIÓ
La informació i formació és part del procés d'implantació del PAU.
El personal municipal del Teatre, a més d'estar informat del contingut global del PAU, ha de
conèixer i estar en disposició de poder exercir les funcions concretes que els pugui assignar el PAU.
El personal municipal del Teatre que tingui assignades funcions concretes en el PAU,
especialment el personal tècnic elèctric i el personal de tramoia, hauran de saber, com a mínim,
utilitzar un extintor contra incendis, les seves característiques i propietats, així com el funcionament de
les BIE's, i conèixer les normes bàsiques de primers auxilis. A aquest efecte es seguirà el pla de
formació general o específic que estableixi l’Ajuntament.
La formació del personal aliè a l'Ajuntament que efectua alguna activitat laboral en el centre és
responsabilitat de l'empresa de la qual depenen.

4.4.0 SIMULACRES I EXERCICIS
Els simulacres i exercicis posen a prova el que s’ha previst fer en la planificació d’emergències,
els mitjans de què es disposa i la resposta dels treballadors i treballadores.
Els simulacres són la posada a prova de l'operativitat de tota l'estructura del PAU davant d'una
situació simulada d'emergència general. Cada simulacre o exercici d’emergència que es realitzi
provocarà l’elaboració d’un informe corresponent (annex E. 4.6.0.), i s'anotarà (annex A. 4.6.0).
Els exercicis poden ser d'ensinistrament o de trucades telefòniques que consisteixen en l'alerta
i actuació d'únicament d'una part del personal i dels mitjans adscrits al PAU per comprovar la seva
eficàcia.
El personal aliè a l'Ajuntament també haurà de participar en els simulacres i exercicis si quan
es realitzin es troben a l'interior de l'edifici.
La planificació concreta de cada simulacre o exercici la farà CA, DT i CP, amb
l'assessorament de PR i PC.
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4.5.0 MANTENIMENT
Per mantenir l'operativitat del PAU cal treballar en les següents actuacions:
Informar del contingut del PAU al personal treballador de nova incorporació al Teatre i
de les seves possibles funcions concretes en cas d'emergència, amb lliurament de les
fitxes d'actuació corresponents. Responsabilitat: CP
Amb cada nova contractació de serveis, informar als responsables de les empreses del
personal treballador aliè a l'Ajuntament que efectuaran habitualment alguna tasca
laboral en el Teatre de l'existència del PAU, i lliurar les fitxes d'actuació corresponents,
d'acord amb l'apartat 4.2.0 d'aquest mateix document.
Responsabilitat : DT
Lliurament d'una còpia de l'annex F (vegeu 4.6.0), amb les mesures d'emergència, i la
fitxa d’actuació núm. 4, sobre el representant de la companyia (vegeu 3.7.0), a la part
contratada per efectuar una activitat, espectacle o representació artística o teatral.
Responsabilitat: DT
Efectuar la formació del personal del centre pel que fa a les emergències.
Responsabilitat: PR
Efectuar els simulacres o exercicis d'emergència que es prevegin
Responsabilitat: DT i CP, i amb l'assessorament de PR i PC
Portar el control de les incidències que es produeixin en el centre.
Responsabilitat: DT i CP
Control del manteniment i estat de les instal·lacions i equipaments segons instruccions
de PR, i en la seva absència segons el programa de l'annex G (4.6.0).
Responsabilitat: DT i CP
Mantenir el propi PAU
Responsabilitat: DT i CP
Revisar el propi PAU
Responsabilitat: CA, DT i CP, amb la col·laboració de PR i PC.
Modificar el PAU
Responsabilitat: PR i PC
Aprovació nou PAU
Responsabilitat: PR i PC

1

2

3

4
5
6
7

8
9
10
11

Termini màxim
1r dia de treball

Immediatament
amb cada nova
contractació de
serveis o treballs
Quan es
contracti una
companyia,
artista o
espectacle
Segons programa

PR
Un cop a l'any
Al dia, quan
esdevinguin
Segons programa
específic de PR, o
annex G

Permanentment
Un cop a l'any
1 mes a patir de la
revisió (si s'escau)
1 mes a partir de
la modificació

4.5.1 MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS
La persona que porti la coordinació de Prevenció de Riscos Laborals (CP) en el Teatre, seguint
les instruccions específiques de PR, efectuarà periòdicament determinades comprovacions de l'estat,
funcionament o accessibilitat de les instal·lacions i equipaments de l'edifici. Amb l'absència
d'instruccions específiques de PR, es seguirà el programa de l'annex 4 (4.6.0).
El CA i DT farà complir la planificació d'accions preventives i les observacions que indiquin les
avaluacions de riscos efectuades per PR pel que fa a instal·lacions i equipaments del centre.
El personal municipal tècnic elèctric del Teatre coadjuvarà en les funcions de comprovació que
te assignades el/la CP.

4.5.2 MANTENIMENT DEL PROPI PLA
L'Àrea de Cultura i Educació, revisarà periòdicament amb l'assessorament de PR i PC, tots els
PAU dels seus centres i instal·lacions (inclòs el Teatre). De cadascun, analitzaran:
-

Les incidències ocorregudes en el centre.
Els resultats dels simulacres i exercicis efectuats.
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-

Les modificacions en la valoració de riscos del centre o de les seves condicions de seguretat.
Els canvis o modificacions en la valoració de riscos externs que puguin afectar al centre.
Els canvis o modificacions en el nombre de treballadors, la seva distribució o funcions, que
pugui afectar l'operativitat del PAU.
Les possibles propostes de millora o suggeriments presentats sobre el PAU.
Podran prendre una de les següents decisions:
a)
b)

c)

No modificar el PAU.
Efectuar les modificacions o esmenes necessàries del PAU. Per la qual cosa caldrà una
nova redacció del full o fulls corresponents del PAU i la comunicació dels canvis (vegeu
annex B. 4.6.0).
Proposar la revisió total dels documents i l'elaboració i aprovació d'un nou PAU.

S'anotaran breument els acords presos (vegeu annex A. Anàlisi i validacions. 4.6.0.)
En qualsevol moment es podrà revisar el contingut i la vigència del PAU si es considera que
hi ha algun aspecte sobrevingut que pugui afectar negativament l'operativitat o eficàcia del PAU.

4.5.3 INCIDÈNCIES
El DT o el/la CP anotarà qualsevol incidència (accident, succés o situació) que hagi afectat al
Teatre, especialment les que hagin pogut posar en perill la seguretat o la salut de les persones o els
béns.
El recull ha de ser cronològic amb tots els incidents o accidents de qualsevol tipus que hagi
ocorregut en el Teatre, per insignificant que sigui. Servirà per fer les avaluacions, per conèixer el nivell
de protecció i seguretat de l'edifici, per saber el nivell d’informació o formació del personal i per
comprovar l'adequació del PAU.
Cada any natural s'iniciarà una nova llista d'incidències del Teatre (vegeu annex D. 4.6.0).
El DT o el/la CP garantirà l'arxiu i la guarda de les llistes d'incidències durant cinc anys,
posteriorment les lliurarà a PC.

4.6.0 ANNEXOS
ANNEX A CONTROL DE LA IMPLANTACIÓ
ANNEX B CONTROL D'ACTUALIZACIONS
ANNEX C LLISTA DEL PERSONAL MUNICIPAL
ANNEX D CONTROL D’INCIDÈNCIES
ANNEX E INFORME SOBRE SIMULACRE O EXERCICI
ANNEX F MESURES D'EMERGÈNCIA. PERSONAL DE SERVEIS (no municipal)
ANNEX G PROGRAMA DE MANTENIMENT DELS EQUIPS I INSTAL·LACIONS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANNEX A

CONTROL DE LA IMPLANTACIÓ (PAU TEATRE) Full núm. .........
Octubre 2007
Data de l'aprovació del PAU: 22 de maig de 2008

Elaboració del PAU:
Data del lliurament inicial de les còpies del PAU:

CA:
CP:
092: 9 - juny - 2008 PC: 22–maig-2008
DT:
Actualitzacions i modificacions del PAU (control de fulls) : Vegeu Annex B

PR: 22-maig-2008

ANÀLISI I REVISIONS DEL PAU (CA, DT, CP, PR i PC)
DATA

ACORDS PRESOS

APROVACIÓ

INFORMACIÓ I FORMACIÓ SOBRE EL PAU
PERSONAL MUNICIPAL
Data de la informació i formació al personal municipal:
Data de la informació i formació al personal amb funcions concretes en cas d'emergència:

Vegeu llista del
personal. Annex C

PERSONAL NO MUNICIPAL habitual o esporàdic
DATA

S'INFORMA A

(cognoms i nom)

Empresa o entitat

Personal relacionat

Fitxes

Dins "Fitxes", cal indicar quines fitxes d’actuació, o annex F (esporàdics) es lliura a les empreses que presten els seus
serveis al Teatre (habitualment o esporàdica).

EXERCICIS I SIMULACRES
DATA

(vegeu annex E)

TIPUS D'EXERCICI O SIMULACRE

Observacions

Informe

Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
Núm.
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/
/
/
/
/
/
/
/
/

ANNEX B

CONTROL D' ACTUALITZACIONS

1

(PAU TEATRE)
Data lliurament de les actualitzacions

Data
revisió

CA

Pàgines modificades

DT

CP

PC

PR 092

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
CA= Cap d'Àrea PC= Oficina Municipal de Protecció Civil 092 = Policia Mpal.
PR= Unitat de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament.

1

CP= Coordinador/ora de Prevenció de Riscos Laborals del teatre
DT = Director del Teatre

Per tal de tenir un bon control sobre la seva actualització: a) El DT ha d'anotar en el seu exemplar de PAU quan s'ha lliurat les actualitzacions.
b) La resta de dipositaris d'un exemplar del PAU han d’anotar les actualitzacions que van rebent.
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ANNEX C.Cognoms

LLISTA DEL PERSONAL MUNICIPAL
Nom

Data alta
Teatre

Data baixa Data Infor. Números de les fitxes
Teatre
PAU
lliurades

PAU-TEATRE
Lloc de treball
en el Teatre

Full núm. ........
Observacions i altres dades

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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ANNEX D

CONTROL D’INCIDÈNCIES

(PAU TEATRE)

Full

/

2

Exemple:
Núm. 0
Data: 14/11/2007
Hora: 23,05
Activitat: Concert de la cantant "Rosa de España"
Lloc: Lavabos d'homes del primer pis
Grau de l’emergència: X lleu R greu R evacuació
Actuants (Bombers...) Director Teatre, acomodadora, SEM, Consorci ambulàncies.
Informes adjunts? R Sí XNo
Descripció de la incidència i resultat:
L'acomodadora Dolors XXXX, troba a SEBASTIAN XXXX i XXXXX de 51 anys al terra, sol, dins el lavabo,
conscient, diu fer-li mal al pit. S'avisa al telèfon al 092. Arriba un metge del SEM, li fa maniobres
d'estabilització. També arriba una ambulància del Consorci. El SEM decideix traslladar-lo amb l'ambulància
a l’Hospital Trueta on sembla ser que queda ingressat. Creuen que és una insuficiència coronària. S'ha
tingut coneixement que poques hores després va ser donat d'alta de l'Hospital. Fins ara ningú s'ha
(signatura, i nom de qui escriu la incidència )
interessat per ampliar dades del succés.
Núm. 1
Data:
Lloc:
Actuants (Bombers...)

Hora:

Activitat:
Grau de l’emergència: R lleu R greu R evacuació
Informes adjunts?
R Sí RNo

Descripció de la incidència i resultat:

(Nom i cognom. Signatura)

Núm. 2
Data:
Lloc:
Actuants (Bombers...)

Hora:

Activitat:
Grau de l’emergència: R lleu R greu R evacuació
Informes adjunts?
R Sí RNo

Descripció de la incidència i resultat:

Nom i cognom. Signatura)

Núm. 3
Data:
Lloc:
Actuants (Bombers...)

Hora:

Activitat:
Grau de l’emergència: R lleu R greu R evacuació
Informes adjunts?
R Sí RNo

Descripció de la incidència i resultat:

(Nom i cognom. Signatura)

2

Cada nou any s’indicarà i es començarà novament la numeració.
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ANNEX D

CONTROL D’INCIDÈNCIES

Núm.
Data:
Lloc:
Actuants (Bombers...)

Hora:

(PAU TEATRE)

Full

/

3

Activitat:
Grau de l’emergència: R lleu R greu R evacuació
Informes adjunts?
R Sí RNo

Descripció de la incidència i resultat:

(Nom i cognom. Signatura)

Núm.
Data:
Lloc:
Actuants (Bombers...)

Hora:

Activitat:
Grau de l’emergència: R lleu R greu R evacuació
Informes adjunts?
R Sí RNo

Descripció de la incidència i resultat:

(Nom i cognom. Signatura)

Núm.
Data:
Lloc:
Actuants (Bombers...)

Hora:

Activitat:
Grau de l’emergència: R lleu R greu R evacuació
Informes adjunts?
R Sí RNo

Descripció de la incidència i resultat:

(Nom i cognom. Signatura)

Núm.
Data:
Lloc:
Actuants (Bombers...)

Hora:

Activitat:
Grau de l’emergència: R lleu R greu R evacuació
Informes adjunts?
R Sí RNo

Descripció de la incidència i resultat:

(Nom i cognom. Signatura)

3

Cada nou any s’indicarà i es començarà novament la numeració.
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ANNEX E

INFORME SOBRE SIMULACRE O EXERCICI

INFORME Núm.:.......

Nom del centre: TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA
Adreça:
Plaça del Vi, número 1.
17002 Girona.

PAU:
Codi:

PAU-03
AJ 078

Simulacre/exercici :
Evacuació
Confinament
Incendi
Alarma exterior
Ferits/malalts = ..........
Amenaça bomba
........................................................................................................................................
Característiques del supòsit de l'emergència (lloc inici, sistema detecció, etc.):

Afectació o abast:

Hora inici:

Data:
Participació/
col·laboració: CE
Bona:
Regular:
Deficient:

EPI

EAT EAE

DT

CM

Hora final:
RC

ACTORS

Personal
aliè

Personal
Neteja

Usuaris

Policia
Municipal

Sense intervenció:
Observacions:

Temps de l’evacuació / del confinament
TEMPS

Zona

Minuts Segons

Observacions

NOMBRE DE
PERSONES

Platea
Pisos 1, 2 i 3
Escenari
Ha funcionat correctament
L'avís d'alarma
Enllumenat d’emergència
Portes/Esc. d’emergència
Portes/Esc. habituals

S’ha pogut tallar el subministrament
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No
No

Inex.
Inex.
Inex.
Inex.
Inex.

No aval.
No aval.
No aval.
No aval.
No aval.

Electricitat
Gas natural
Aigua potable

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
No
No
No

No aval.
No aval.
No aval.
No aval.
No aval.

Observacions:

Vies d’evacuació. Escales. Portes. Sortides.
Hi hagut deficiències, obstacles o punts de congestió perillosa:
Comentari:

Sí

No

Incidències no previstes (accidents de persones, desperfectes, etc.):
Comentari:

Conclusions:
Balanç general del simulacre:

Suggeriments:

DATA i SIGNATURA DE CP
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PERSONAL DE SERVEIS (no municipal)
O ACTIVITATS LABORALS NO HABITUALS

MESURES D'EMERGÈNCIA

ANNEX F
2 pàgines

Octubre 2007

Les presents normes bàsiques d'actuació en cas d'emergència en el Teatre Municipal de Girona
són les que han de difondre les empreses adjudicatàries de serveis i treballs, o companyia contractada,
entre tot el seu personal treballador o subcontractat (autònom o no) que efectuïn tasques laborals a
l'interior de la instal·lació municipal, malgrat sigui esporàdiques, temporals o puntuals.
NORMES BÀSIQUES D’ACTUACIÓ EN CAS D’EMERGÈNCIA
Informació prèvia:
1) Quan comenceu i quan acabeu la vostra jornada laboral o treball concret dins del teatre, ho heu de
comunicar al personal municipal de la secció de Teatre.
2) Heu de saber quines són les vies d’evacuació, les sortides i la localització dels equipaments contra
incendis més propers al vostre lloc de treball (especialment els extintors).
3) Si el vostre treball està relacionat amb alguna mena de prestació de servei d'una activitat o feu una tasca
auxiliar durant les funcions de teatre, seguiu les normes específiques que us puguin donar el/la
Regidor/ora de sala o el Director del Teatre. No dubteu demanar els aclariments necessaris per portar a
terme les vostres funcions per tal de garantir la vostra seguretat i salut, així com la dels usuaris del teatre.
4) Informeu al personal del Teatre qualsevol anomalia o deficiència que detecteu en l’equipament i en les
instal·lacions que pugui posar en perill la seguretat o salut de les persones.
5) Normes bàsiques i generals de seguretat que han tenir en compte qualsevol treballador/ora:
- NO ESTÀ PERMÈS FUMAR DINS DEL TEATRE. No hi ha cap habitació o lloc permès o tolerat.
- Si no està autoritzat i habilitat, no manipularà cap quadre elèctric, els endolls, ni la instal·lació elèctrica.
- No sobrecarregarà els endolls de la instal·lació elèctrica.
- Si no té autorització, no utilitzarà ordinadors, ni aparells elèctrics o electrònics del teatre.
- Si no té autorització no entrarà en els llocs on s'indiqui la prohibició de pas.
- Llevat autorització expressa, no utilitzarà carburants, alcohols, pintures, esprais o dissolvents.
- Si és necessari usar un bufador, soldador o qualsevol altre aparell de gas o font de calor, caldrà
comunicar-ho a la direcció del Teatre, i s’haurà de prendre les màximes precaucions de seguretat.
- Haurà d'informar prèviament si ha de muntar una bastida, tarima, grua o similar.
- Evitarà qualsevol acció o omissió, durant la seva jornada laboral, que posi en perill la seva seguretat i
salut, així com de la resta de treballadors i usuaris.
- Evitarà posar obstacles o dipositar materials davant les portes i escales d'emergència i zones de pas.

Davant d’una petita incidència:
1) Sense riscos innecessaris, actueu i controleu la incidència. Si s’escau, useu un extintor.
2) Encara que hàgiu resolt la situació, en qualsevol cas, heu de donar coneixement d'immediat a la direcció
del Teatre. Expliqueu el que ha passat, per insignificant que us sembli.

Si observeu que la incidència no podeu, o no podríeu, controlar-la:
1)
2)
3)
4)

Actueu amb seny, no us arrisqueu inútilment. Informeu immediatament al personal del Teatre.
En cas d’incendi, podeu prémer el polsador d’alarma més proper.
Si s’escau, ajudeu a marxar de la zona a les persones que pugui haver-hi a la zona.
Dirigiu-vos cap a la sortida habitual o d'emergència. Indiqueu que us trobeu fora. Espereu instruccions.

Si escolteu un missatge d’evacuar l'edifici:
1)
2)
3)
4)
5)

Sense córrer, però sense entretenir-vos, i en silenci, sortiu a l'exterior.
En principi heu de seguir el sentit d'evacuació que pugui indicar la senyalització de l’edifici.
Escolteu si es dóna algun missatge dient que cal evitar algun sector o porta alhora de l'evacuació.
No us entretingueu a recollir les vostres coses o objectes. No torneu enrera.
Podeu agafar només la vostra bossa personal i la peça d’abric, sempre que ho tingueu a mà i no us faci
perdre temps.
6) Si esteu en un lloc on hi ha portes, tanqueu-les al marxar (no en clau). Pareu màquines o aparells.
7) Ajudeu a marxar a les persones que ho necessitin (discapacitats, gent gran...). Intenteu anar en fila i no
us avanceu. Cediu el pas als equips d’emergència.
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8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)

Evacueu el Teatre. Cal que tothom es dirigeixi a un mateix punt de concentració o trobada per tal de poder
fer el recompte, per saber si falta algú i per rebre instruccions. Inicialment poseu-vos sota les voltes al
davant mateix de la façana principal de l'Ajuntament a la Plaça del Vi. Feu-vos veure i espereu instruccions.
No marxeu sense dir res, podrien pensar que encara esteu dins l'edifici.
Comuniqueu al personal del Teatre qualsevol informació que pugui ajudar a minimitzar o anul·lar els efectes
de l'emergència.
Col·laboreu, sense risc i amb el que estrictament us puguin demanar els equips d'emergència exterior
(policia, bombers, sanitaris).
El cap d'emergències (CE), serà el/la regidor/ora de sala, o el més alt responsable del Teatre present al lloc.
Durant la situació d'emergència eviteu comentaris o actituds que puguin provocar angoixa o inquietud entre
les persones.
Quan el CE doni per finalitzada l’emergència, i si ho autoritza, es podrà tornar entrar dins del Teatre.
Col·laboreu a la normalització de la situació i de les activitats. Seguiu les instruccions del CE.

Si escolteu un missatge de confinament (quedar-se a l’interior del teatre):
1)
2)

3)

Mantingueu la calma, i seguiu les instruccions que doni el CE o el propi personal del teatre.
Penseu que es tracta d’una incidència de l’exterior, més o menys propera, que els serveis públics
d’emergència (bombers o policia) han decidit que per garantir seguretat o la salut de les persones, el millor
és que tothom es quedin a l'interior fins que s’allunyi el perill.
No patiu pels vostres familiars i amics, potser la situació d’emergència només afecta aquest sector. En tot
cas, heu de confiar amb els serveis públics d’emergència que ja informaran i atendran a les altres zones de
la ciutat que puguin estar afectades pel mateix perill.

EN CAS D'EMERGÈNCIA, RECORDEU:
1)

Si no podeu posar-vos en contacte amb ningú del personal propi del teatre.
Truqueu al telèfon 092, com a Centre d’Emergències – Policia Municipal. Els bombers tenen el 112.

2)

Si truqueu al 092 o al 112 sigueu breus i clars. No exagereu ni minimitzeu la situació. Deixeu que
l'operador porti la conversa.
Si doneu el vostre número de telèfon mòbil, intenteu deixar lliure la línia telefònica per tal que puguin posarse en contacte amb vosaltres.

3)

El més important és la vida de les persones, no cal córrer, ni fer córrer, riscos innecessaris.

4)

Per si no les coneixeu, les normes bàsiques per la utilització d'un extintor contra incendis són:
- En els focs on hi ha tensió elèctrica es preferible utilitzar extintors de CO2 (no extintors de pols ABC).
Compte no cremar-vos les mans amb el gas CO2 degut a la seva baixa temperatura quan surt.
- Utilitzeu l’extintor que hagi més a prop. Acosteu l’extintor prop del foc.
- Colpegeu l'extintor de pols ABC, dos o tres cops contra el terra (potser fa temps que està inactiu)
- Estireu l’anella o passador del precinte de seguretat.
- Agafeu el broc de la mànega (de descàrrega) amb una mà.
- Per fer-lo funcionar, amb l'altra mà, heu d’accionar la maneta superior o palanca a fons.
- Heu d’atacar la base de les flames. Feu un lleuger moviment escombra.
- Intenteu envoltar l'objecte encès. No serveix per res intentar apagar les flames superiors.
- Descarregueu tot l'extintor. El producte de l’extintor s’esgota en pocs segons (Pols ABC 6 Kg = 10 segons).
- L’ús de l’extintor és més eficaç quan més aviat s’actuï davant l’inici del foc.
- Un cop ben apagat el foc, ventileu l'estança.

5)

Si trobeu fum dens quan evacueu l'edifici:
- No s’ha de sortir d'on sou, i s’ha de tancar la porta.
- Si es pot, s’ha de tapar l’escletxa de sota la porta amb draps mullats.
- Si és possible, per telèfon, avisareu d’aquest fet al 092 o al 112.
- Si us veieu en la necessitat de sortir, haureu de respirar a través d’un mocador mullat, i si cal, avançar
acotats o gatejant. En els incendis interiors, el fum treu més vides que no pas el foc directament.
- Si podeu, no dubteu de mullar-vos tota la roba, el cap i el cos.
- No s’ha d’obrir una porta que estigui molt calenta (hi ha foc al darrera).
- Si se us encén la roba, no s’ha de córrer, cal tirar-se al terra i rodolar o que us tapin amb roba.

6)

Si durant qualsevol tipus d’incidència, heu utilitzat algun equipament de prevenció contra incendis
(extintor, mànega), per tal d’assegurar la seva restitució, ho heu de comunicar al personal del Teatre.
Després d’una situació d’emergència en el que hàgiu participat, se us podrà demanar que detalleu les
accions efectuades, per tal d’anotar-ho com una incidència ocorreguda en el Teatre.
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ANNEX G.

PROGRAMA DE MANTENIMENT DELS EQUIPS I INSTAL·LACIONS

EQUIP O SISTEMA

CADA TRES MESOS (a)

SISTEMES
AUTOMÀTICS DE
DETECCIÓ I ALARMA
D’INCENDIS

Comprovació del funcionament de les instal·lacions (amb
cada font de subministrament).
Substitució de pilots, fusibles, etc. defectuosos.
Manteniment d’acumuladors (neteja, reposició d’aigua
destil·lada, etc.)

SISTEMA MANUAL
D’ALARMA
D’INCENDIS

Comprovació del funcionament de les instal·lacions (amb
cada font de subministrament).
Manteniment d’acumuladors (neteja, reposició d’aigua
destil·lada, etc.)

EXTINTORS
D’INCENDIS

Comprovació de l’accessibilitat, bon estat aparent de
conservació, precintes, inscripcions, màniga, etc.
Comprovació de l’estat de la càrrega (pes i pressió), estat
de les parts mecàniques (brocals, vàlvules, mànigues, etc.),
i si s’escau, de la botella de gas.
Comprovació visual dels deflectors.
Comprovació de la vàlvula de prova, comandaments, etc.
Neteja general de tots els elements, si s’escau.
Comprovació de l’accessibilitat i senyalització dels equips.
Comprovació per inspecció de tots els components,
procedint a desenrotllar la màniga en tota la seva extensió i
accionant el brocal, si és de vàries posicions.
Comprovació, per lectura del manòmetre, de la pressió de
servei.
Neteja del conjunt i engreixar les tanques i xarneres.

SISTEMA FIX
D’EXTINCIÓ AUTOM.:
RUIXADORS D’AIGUA
BOQUES D’INCENDI
EQUIPADES (BIE)

HIDRANT EXTERIOR
(c)

CADA ANY (b)
Verificació integral de la instal·lació.
Neteja de l’equip de central i accessoris.
Verificació d’unions enroscades o soldades.
Neteja i reglatge de regles.
Regulació de tensions i intensitats.
Verificació dels equips de transmissió d’alarma
Prova final de la instal·lació amb cada font de
subministrament elèctric.
Verificació integral de la instal·lació.
Neteja dels seus components.
Verificació d’unions enroscades o soldades.
Prova final de la instal·lació amb cada font de
subministrament elèctric.
Verificació de l’estat de la càrrega (pes i pressió).
Comprovació de la pressió d’impulsió de l’agent extintor.
Estat de la màniga, boca o llança, vàlvules i parts
mecàniques.

CADA CINC ANYS (b)

 Retimbrat de l’extintor
(màxim 3 vegades), a partir de
la data de recepció.
(No sobrepassaran els 20
anys)

Comprovació integral d’acord amb instruccions fabricant.
Verificació dels components del sistema.
Prova de la instal·lació en condicions de recepció.
Desmuntatge de la màniga i assaig d’aquest en un lloc La màniga ha de ser sotmesa
adequat.
a una pressió de prova de 15
Comprovació del correcte funcionament del brocal en les KgG/cm2.
seves diverses posicions i del sistema de tancament.
Comprovació de l’estancament dels ràcords i mànigues i
estat de les juntes.
Comprovació de la indicació del manòmetre amb altre de
referència (patró) acoblat en el ràcord de la connexió
màniga.

Comprovar l’accessibilitat al seu entorn i senyalització.
Engreixar la femella del cargol
d’accionament.
Inspecció visual comprovant que sigui estanc el conjunt.
Treure les tapes de sortida, engreixar les rosques i Obrir i tancar l’hidrant, comprovant el
comprovar l’estat de les juntes dels ràcords.
funcionament correcte de la vàlvula
principal i del sistema de drenatge.

EQUIP O SISTEMA
ASCENSOR

CADA SIS MESOS (a)

CADA MES (b)

CADA DOS ANYS (Inspecció per una EICA)

Comprovació de l’estat general de conservació i de bon funcionament.
(Constància en el llibre de manteniment de l'aparell elevador, situat a la sala de màquines)

Comprovació de l’estat mecànic de les portes de cada pis i garantia de tancament i condemna posterior.
Comprovació de cables i cadenes; del fre mecànic (nuclis, eixos, articulacions) i del limitador de velocitat.
Prova paracaigudes (provat amb cabina buida i a velocitat reduïda.
Comprovació de la petició de socors.

(a) Aquest manteniment el pot realitzar personal municipal amb preparació suficient. (d) La reparació i el manteniment dels aparells, equips i sistemes els hauran de realitzar mantenidors autoritzats que expediran un full en cada operació de manteniment.
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EQUIP O SISTEMA
SENYALITZACIÓ
D’EMERGÈNCIA
SORTIDES I VIES
D’EMERGÈNCIA
ENLLUMENAT
D’EMERGÈNCIA

CADA MES (a)
Comprovació de l’existència de la senyalització d’evacuació i dels equipaments de prevenció.
Comprovació de l’estat de la senyalització. Si s’escau, reposició i neteja.
Comprovació de la visualització de la senyalització.
Comprovació del bon funcionament del sistema d’obertura de les portes.
Comprovació de l’absència d’obstacles davant les portes i en les vies i escales d’evacuació. Abans de les activitats a l’interior del Teatre, cal comprovar, específicament aquest punt.
Comprovació del seu funcionament (reparació i substitució d’elements)
Comprovació de l’absència d’objectes o coses davant seu que limitin la seva eficàcia.

(a) Aquest manteniment el pot realitzar personal municipal amb preparació suficient. (b) Les revisions seran efectuades per personal especialitzat del fabricant, instal·lador o empresa de manteniment autoritzada per l’Administració.
(c) El manteniment a càrrec de l’empresa Aigües Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.
(d) La reparació i el manteniment dels aparells, equips i sistemes els hauran de realitzar mantenidors autoritzats que expediran un full en cada operació de manteniment.

EQUIP O SISTEMA
CALDERES DE
CALEFACCIÓ i ACS

CADA MES (d)

CADA SIS MESOS (d)

Mesura temperatura de gasos
Mesura contingut CO2 de fums
Índex d’opacitat de fums
Mesura contingut CO2 fums combustibles gasosos
Tiratge en la sortida caixa de fums de la caldera
Nivell sonor sala de màquines (segons nivell de soroll)
Comprovació estancament tancat caldera.
Comprovació nivells oli, gas, etc.
Control consum energia.
Control temperatura d’anada.
Control temperatura distribució d’ACS
Control temperatura preescalfament combustible

Tolerància de les variables dels termostats.
Comprovació tarat element de seguretat.

CADA ANY (d)
Neteja de calderes
Neteja de filtres i bateries equips sanitaris i climatitzadors.
Comprovació de material refractari.

CADA MES (a)
Comprovació d'absència de materials emmagatzemats dins la
sala de calderes.
Comprovació periòdica de que les portes RF de la sala de
calderes estan tancades.

EQUIP O SISTEMA
INSTAL·LACIÓ DE
GAS NATURAL
INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA (BT)

GRUP
ELECTRÒGEN

CADA MES (a)

CADA DOS ANYS

 Control i manteniment de la instal·lació.
 Control i manteniment de la instal·lació.
 Comprovar el correcte funcionament de la
protecció diferencial mitjançant el polsador de
proves.
 Comprovar que els quadres elèctrics estiguin
tancats i lliures de materials al seu voltant.
 Control i manteniment
 Comprovació de l’arrancada
(automàtica i manual)
 Control del nivell de combustible

(a) Aquest manteniment el pot realitzar personal municipal amb preparació suficient.

CADA QUATRE ANYS

 Inspecció de la instal·lació per una EIC
acreditada. (vegeu apartat cada cinc anys)

Pla d’Autoprotecció

 Inspecció de la instal·lació per una EIC
acreditada, si la darrera inspecció bianual va ser
favorable.

(d) La reparació i el manteniment dels aparells, equips i sistemes els hauran de realitzar mantenidors autoritzats que expediran un full en cada operació de manteniment.

El Director del Teatre guardarà tots els certificats, informes o comprovants que emetin les empreses o entitats autoritzades de manteniment
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CADA CINC ANYS

Revisió per instal·lador autoritzat de gas
(certificat de revisió)
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