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0.1. INTRODUCIÓN
O presente Plan de Autoprotección elabórase en base ó Real Decreto 393/2007, do 23 de marzo, polo que se
aproba a Norma Básica de Autoprotección e no que se establecen as circunstancias en que os plans de
autoprotección resultan precisos, defínense os criterios para elaborar e desenvolver devanditos plans e
establécense os mecanismos de control por parte das Administracións Públicas.

0.2. OBXECTIVOS
A autoprotección preventiva constitúe unha das modalidades da participación cidadá en Protección Civil. Concrétase tanto
na colaboración de Entidades, sexan públicas ou privadas, como dos particulares que son titulares de edificios ou locais
dedicados a actividades potencialmente perigosas, e dos cidadáns en xeral, na prevención de riscos e na intervención
inmediata nas emerxencias que se produzan.
O presente Manual de Autoprotección deseñouse como orientación aos responsables da seguridade do edificio. Ten por
obxecto a preparación, redacción e aplicación do Plan de Emerxencia, que comprende a organización dos medios humanos
e materiais dispoñibles para a prevención do risco de incendio ou de calquera outro equivalente, así como para garantir a
evacuación e a intervención inmediata.
Este manual debe considerarse só como unha orientación xeral, onde se recollen as bases técnicas para alcanzar os
seguintes obxectivos:


Coñecer o edificio e as súas instalacións, o perigo das distintas zonas e os medios de protección
dispoñibles.



Garantir os medios de protección e as instalacións xerais.



Evitar as causas orixe das emerxencias.



Dispoñer de persoal organizado, formado e adestrado que garantan rapidez e eficacia nas accións para
emprender para o control das emerxencias.



Ter informados a todos os ocupantes do edificio de como deben actuar ante unha emerxencia e en
condicións normais para a súa prevención.

O Plan ou Manual de Autoprotección deberá, así mesmo, facer cumprir a normativa vixente sobre seguridade e
facilitar os labores aos recursos e medios exteriores en caso de emerxencia (Bombeiros, Ambulancias, Policía,
etc.).
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0.3. NORMATIVA APLICABLE
- Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo polo que se aproba a Norma Básica de Autoprotección.
- Decreto 171/2010, do 1 de outubro, sobre plans de autoprotección na Comunidade Autónoma de Galicia.
- Código Técnico da Edificación CTE - RD 314/2006, de 17 de marzo.
- Real Decreto 513/2017 de 22 de maio, polo que se aproba o Regulamento de instalacións de protección contra
incendios.

0.4. METODOLOXÍA
A metodoloxía con que se establece o contido do PLAN DE AUTOPROTECCIÓN caracterízase por unha
sistematización, deducida da distribución analítica con que os propios textos legais propoñen a súa elaboración.
É preciso distinguir, con todo, dous grupos de textos no conxunto do Plan:


Os textos que desenvolven a análise ou descrición de riscos, medios humanos, medios materiais,
situacións, etc., que teñen un marcado carácter DIDÁCTICO, no tanto que presentan a análise
proporcionando información complementaria con fins formativos.



Os textos que recollen consignas, establecen actuacións, organigramas, etc., que constitúen resumos
esenciais de marcado carácter OPERATIVO ou funcional.

A necesidade de que o Plan de Autoprotección sexa coñecido con carácter xeral polo persoal para contribuír á súa
fácil implantación e asimilación, permite fincar unha introdución ao coñecemento da seguridade contra o incendio
dando este carácter didáctico aos seus documentos. Pola outra banda, a necesidade de simplificar e establecer de
forma sinxela, concreta e clara as misións, consignas, etc., ás que deben axustarse as actuacións persoais ou dos
distintos grupos operativos aconsellan establecer este tipo de textos en resumos, cadros, listaxes, etc., recollidos
en fichas distribuídas para o seu coñecemento e cumprimento soamente entre aqueles a quen afecta.
Por todo iso a metodoloxía con que se desenvolve o PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DO C.I.F.P. COMPOSTELA
axústase ás directrices xerais establecidas nas disposicións legais.
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1.1. ENDEREZO E DATOS DAS ACTIVIDADES
Dentro da mesma parcela coexisten tres centros, que aínda que dependentes todos da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria, son xestionados por direccións independentes e realizan actividades distintas: “Centro
Integrado de Formación Profesional Compostela” ( C.I. F. P. Compostela), a “ Axencia para a Calidade do Sistema
Universitario de Galicia” (ACSUG) e o Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI). Este último ocupa un
edificio independente, polo que non se inclúe dentro deste plan.

1.1.1. C.I.F.P. COMPOSTELA
Enderezo

Teléfono e fax
C.I.F.P. Compostela

Teléfono: 881 866 570

Lamas de Abade, s/n

Fax: 881 866 586

15.702 - SANTIAGO DE COMPOSTELA

1.1.2. AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA
Enderezo

Teléfono e fax

Axencia para a Calidade do Sistema
Universitario de Galicia (ACSUG)

Teléfono: 981 534 173

Lamas de Abade, s/n (Planta 5ª)

Fax: 981 534 174

15.702 - SANTIAGO DE COMPOSTELA

1.1.3. CENTRO AUTONÓMICO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN
Enderezo

Teléfono e fax

Centro Autonómico de Formación e
Innovación (CAFI)

Teléfono: 981 522 411

Lamas de Abade, s/n – Edif. Sta. Lucía

Fax: 981 522 466

15.702 - SANTIAGO DE COMPOSTELA
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1.2. IDENTIFICACIÓN DOS TITULARES DAS ACTIVIDADES

1.2.1. C.I.F.P. COMPOSTELA
A titularidade do Centro corre a cargo da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais,
pertencente á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia. Os datos son
os que figuran no cadro seguinte:
Enderezo

Teléfono e fax

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN,UNIVERSIDADE
E FORMACIÓN PROFESIONAL

Teléfono: 981 544 400

Edificio Administrativo de San Caetano

Fax: 981 545 443

15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA

O máximo responsable do Centro é o seu director, D. Ramiro Esparís Sampedro. Os seus datos son os que figuran
no seguinte cadro:
Director do CIFP Compostela

Teléfonos
Teléfono persoal: 669 562 228

RAMIRO ESPARÍS SAMPEDRO

Teléfono centro: 881 866 575

1.2.2. AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA
A ACSUG é un consorcio que conta coa participación da Xunta de Galicia (Consellería de Educación, Universidade
e Formación Profesional – Dirección Xeral de Investigación e Desenrolo), a Universidade de Santiago de
Compostela, a Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo. O consorcio réxese por un consello de dirección
con representación da Consellería e das tres universidades galegas. O órgano executivo da Axencia constitúeo o
seu director, D. Eduardo López Pereira, cuxos datos figuran a continuación:
Director da ACSUG

Teléfono

EDUARDO LÓPEZ PEREIRA
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1.3. DIRECTOR DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN E DO PLAN DE ACTUACIÓN EN
EMERXENCIA
O Director do Plan de Autoprotección será a persoa designada polo titular da actividade como responsable única
de para a xestión das actuacións encamiñadas á prevención e o control de riscos.
Dada a existencia de dúas actividades dentro do mesmo Centro, designarase un Director do Plan de
Autoprotección para cada un dos establecementos, quen se responsabilizará da súa parte e coordinaranse para
todos aqueles aspectos que transcendan a ambos.

1.3.1. DIRECTOR DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN C.I.F.P. COMPOSTELA
Director do CIFP Compostela

Teléfono
Teléfono persoal: 669 562 228

RAMIRO ESPARÍS SAMPEDRO

Teléfono centro: 881 866 575

1.3.2. DIRECTOR DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ACSUG
Nome

Teléfono
Teléfono persoal: 629 422 902

LUIS CARLOS VELÓN SIXTO

Teléfono centro: 981 534 173

1.3.3. DIRECTOR DO PLAN DE ACTUACIÓN EN EMERXENCIAS
O Director do Plan de Actuación en Emerxencias será responsable de activar o devandito plan de acordo co
establecido no mesmo, declarando a correspondente situación de emerxencia, notificando ás autoridades
competentes de Protección Civil, informando o persoal e adoptando as accións inmediatas para reducir as
consecuencias do accidente ou suceso.
Secretario do CIFP Compostela

Teléfono
Teléfono persoal: 639 835 098

JOSÉ ANTONIO VIEITES QUINTÁNS
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2.1. DESCRICIÓN DE CADA UNHA DAS ACTIVIDADES OBXECTO DO PLAN
Aínda que dentro das instalacións coinciden dous establecementos distintos, a obxecto deste Plan todo o edificio
ha de considerarse no seu conxunto. O compartir un medio físico común supón que os riscos se comparten e que
as actuacións duns inflúen sobre os outros.
Considerando que a maior parte das instalacións corresponden ao C.I.F.P. Compostela, neste Plan referirase ao
conxunto de edificios, incluíndo as instalacións da ACSUG, como C.I. F. P. Compostela.

2.1.1. ACTIVIDADE DO C.I.F.P. COMPOSTELA
A principal actividade desenvolta no centro é a DOCENTE e a ela dedícase a maior parte das instalacións.
Impártense ensinos medios de formación profesional nos ámbitos do turismo, a hostalería, as artes gráficas e a
atención sociosanitaria.
Os ensinos de turismo e hostalería impártense fundamentalmente dentro do edificio máis antigo, mentres que as
relacionadas coas artes gráficas e a atención sociosanitaria dispoñen dun edificio independente de recente
construción.
A pesar desta aparente independencia, a permanencia de alumnos e profesores non se restrinxe a un só edificio,
ao haber instalacións e servizos uso común. Existe un servizo de comedor para os alumnos e persoal do propio
centro e de centros educativos próximos. Polas noites o comedor ábrese ao público en xeral.
O centro permanece aberto de luns a venres de 8:30 a 23.00 horas.

2.1.2. ACTIVIDADE DA AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE
GALICIA
A ACSUG desempeña unha actividade ADMINISTRATIVA encamiñada á avaliación da calidade do sistema
universitario de Galicia.
Ocupa a totalidade da planta 5ª do centro.
O horario de traballo é de luns a venres de 08:00 a 15:00 horas, acudindo cada traballador unha tarde á semana
entre o luns e o xoves de 16:00 a 19:00 horas.
O horario de apertura ao público é de 09:00 a 14:00 horas.
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2.2. DESCRICIÓN DO CENTRO
O Centro está formado por un conxunto de tres edificios independentes, aos que nos referiremos neste Plan da
seguinte forma:
- Edificio Principal
É o de maior superficie. Está constituído por dous grandes bloques, un de 5 pisos de altura e planta en
forma de “ T” (Bloque A) e outro de 2 pisos (Bloque B), que se atopan complementados e unidos por
unha construción de planta baixa. Este edificio conta tamén cun soto.
- Edificio de Artes Gráficas
É un edificio de recente construción situado na parte posterior do recinto. Conta con tres niveles. Está
dedicado ao ensino de artes gráficas e educación sociosanitaria.
- Edificio Santa Lucía
Exclúese deste plan.
O estudo realizado dentro deste apartado estrutúrase por edificios, bloques e plantas, analizando as características
das distintas dependencias en canto a materiais construtivos empregados, contido e outras particularidades de
interese. Nos planos facilitados nos anexos identifícanse todos os bloques e dependencias aquí mencionadas.
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2.2.1. EDIFICIO PRINCIPAL
2.2.1.1 MATERIAIS DE CONSTRUCIÓN
Salvo excepcións indicadas no apartado 2.2.1.2., pódese considerar que os materiais de construción empregados
son os seguintes:
MATERIAIS DE CONSTRUCIÓN
Elemento

Material e descrición

Estrutura

Formigón armado

Pisos

Forxados de formigón de anchura superior a 35 cm.

Tabiquería exterior

Dobre tabique de ladrillo, con espesor total de 45 cm, revestido con placas de aglomerado
pétreo pola cara exterior.

Tabiquería interior

Ladrillo de 8 cm de espesor, revestidos de morteiro ou alicatados.

Teitos

Falso teito de escaiola.

Estrutura cuberta

Viguetas de formigón pretensado sobre tabiques de carga que descansa sobre o forxado de
formigón que fai de teito no último piso.

Cuberta

Pranchas de fibrocemento recubertas con tellas cerámicas.

Chans

De terrazo na súa maior parte (na descrición pormenorizada do edificio indicaranse os casos
onde non sexa así)

2.2.1.2 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E DE EQUIPAMENTO
O Edificio Principal dispón dunha superficie total de 8850 m2.

2.2.1.2.1. Planta Soto
Planta que se estende baixo a Cociña e a Zona de Recepción do Hotel. Ten unha superficie total de 712.78 m2 e
accédese a ela a través dunha escaleira que parte da Cociña.
Moitas das estancias do Soto conseguen luz desde corredores exteriores situados baixo o nivel do chan e aos que
só se pode acceder desde o soto (non teñen escaleiras desde o exterior).
A parte do Soto, existen espazos libres entre a Planta Baixa e o terreo, por onde transcorren canalizacións, e aos
que se poden acceder a través de varias trampillas situadas nos corredores. Son espazos de superficie
considerable, chan de terra, con altura irregular e reducida no seu maior parte.
O chan é de terrazo na súa práctica totalidade e o teito é a placa do piso superior, revestida e pintada. As paredes
exteriores que serven de contención á terra son de formigón e teñen un tabique de ladrillo pola súa banda interior.
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PLANTA SOTO EDIFICIO PRINCIPAL
Sala / Zona
Corredores

2

m

121.6

Uso
Tránsito

Principais

Características particulares
 Intercomunican as estancias coa escaleira e o ascensor. Dan acceso a
través de tres trampillas a amplos ocos existentes entre a placa superior
e o terreo.
 Pola súa parte superior transcorren canalizacións eléctricas por tubo e
bandexas e tamén canalizacións de auga.

Taller

62.5

Taller

Mantemento

 Almacenamento de material para o mantemento do edificio (cables, k,
interruptores, tornillería, algunha madeira, etc.) en estanterías metálicas.
 Pequeno taller con mesa de traballo e ferramentas.
 Ventá e porta corredor exterior.

Almacén Cociña

62

Almacén

 Almacenamento de utensilios de cociña, na súa maior parte
incombustibles (potas, cacerolas, moldes, bandexas, etc.), todo elo en
estanterías metálicas.
 Ten unha ventá ó Taller de Mantemento.

Lavandería

148.5

Lavandería / Docente

 Lavandería con 4 lavadoras / secadoras industriais, estanterías de
produtos de limpeza e estanterías cunha cantidade considerable de
toallas, mantelería, etc.
 É usada tamén como aula-taller.
 Ventás ó corredor exterior en toda a lonxitude da súa parede exterior.
 Ten dúas portas de acceso, aínda que a situada máis próxima ó Taller de
Mantemento atópase bloqueada con estanterías interpostas.

Almacén Menaxe

33.5

Almacén

 Almacenamento de menaxe de cociña (cuberterías, cristalerías, etc.) e
botellas de viño en estanterías metálicas.
 Ten 1 reixa de ventilación e un ventilador ó corredor.

Sala de Caldeiras

108.3

Instalacións

 Porta de acceso de chapa metálica con reixas inferiores de ventilación.
 Dúas caldeiras diésel de 450 kW cada unha, dous acumuladores de auga
quente duns 1000L cada un e demais elementos complementarios da
instalación.
 Depósito de gas oíl no exterior, soterrado.
 Ventá e porta a un corredor exterior.
 Sobre os queimadores das caldeiras colgan dos extintores de
accionamento automático.

Cuarto Eléctrico

6.6

Instalacións

 Cadro xeral dos edificios Principal e Santa Lucía.
 Chega a liña procedente do transformador situado no Edificio Artes
Gráficas e saen os distintos circuítos a través dunha bandexa que se
estende polos corredores da planta.
 Porta de acceso de chapa metálica con reixas inferiores de ventilación.
 Tubo de ventilación de PVC que atravesa en superficie o Almacén de
Limpeza para chegar ó exterior.

Almacén Limpeza

25.9

Almacén

 Almacenamento de produtos de limpeza (xabóns e deterxentes en caixas
de cartón, cepillos, vasoiras, etc.) en estanterías metálicas.
 Considerable almacenamento de rolos de papel (1 palet).
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2.2.1.2.2. Planta Baixa
PLANTA BAIXA EDIFICIO PRINCIPAL
2

Sala / Zona

m

Hall de Entrada

148.2

Uso
Tránsito

Corredores

316.9

Tránsito

Principais
Conserxería

Características particulares
 Acceso desde o parking a través de vestíbulo cortaventos.
 O chan do corredor de Cafetería é de cintasol.
 Ventanais de aluminio ós patios interiores.

12.7

Administrativo

 Separado do Hall de Entrada por tabique cristal e chapa de madeira
sobre estrutura de aluminio.
 No interior un mostrador de madeira, dúas mesas de oficina e unha
fotocopiadora.
 Armario de chaves do edificio, botiquín, central do sistema de intrusión e
teléfono.

Taller

102.8

Docente

Prácticas 1

 Aula- taller que simula un bar.
 9 mesas de bar construídas en madeira e con mantelería de tela.
 Barra de madeira e cristal, con paredes posteriores forradas en chapa de
madeira. Equipamento común de bar.
 Amplos ventanais practicables cara o parking, con cortinóns de tela.

Cociña Taller

25.2

Docente

Prácticas 1

 Acceso desde o bar a través dun oco sen porta.
 Equipamento: 1 cociña de gas de 3 fogóns, 1 prancha eléctrica, 1
frixideira eléctrica de 7 litros, 2 aparatos refrixeradores, 1 lavaplatos.
 Subministro de gas desde rede interior.

Comedor

248.6

Docente

 Aula-taller que simula o comedor dun restaurante.
 Capacidade para 190 comensais.
 Mostrador tipo buffet na parte central.
 Grandes ventanais practicables cara o parking con cortinons de tela.

Corredor Cociña

45.5

Tránsito

 Ancho reducido por mobres de madeira.
 Ventanais na parte superior do tabique que o separa do comedor.
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PLANTA BAIXA EDIFICIO PRINCIPAL
2

Sala / Zona

m

Uso

Cociña

454

Docente

Características particulares
 Acceso desde o exterior.
 Acceso a outras dependencias da Planta e á Planta Soto.
 Existen catro bloques de cociñas de gas (fogóns, pranchas, frixideiras,
fornos e marmitas) situadas baixo campás extractoras. Cada bloque
suma unha potencia superior a 50 kW. Cada bloque dispón de chaves de
seccionamento de gas para cada equipo e unha xeral para o conxunto.
 Chaves xerais de gas xunto á porta de acceso desde o exterior.
 Varios fornos eléctricos, lavalouzas e outros electrodomésticos.
 Conxunto de cámaras frigoríficas con paredes e teitos de paneis illantes
tipo sándwich. As cámaras non chegan ó teito do local e sobre elas
sitúase parte da maquinaria.
 Sistema de megafonía interno (só cociña).
 Sistema de detección de incendios para esta zona.
 Extincións automáticas nas campás de extracción principais.

Repostería

53.6

Docente

 Zona integrada na Cociña e separada da mesma por un tabique de
ladrillo ata 1.30 m de altura completado ata o teito con cristal.
 Equipos de coción baixo campá de extracción equipada con extinción
automática.
 Ventá na súa parede exterior.
 Mobiliario de aceiro inox, varios fornos eléctricos, dúas frixideiras baixo
dúas campás extractoras e varios refrixeradores, todo elo repartido
polas distintas salas.

Panadería /

108.8

Docente

Repostería

 Zona anexa á cociña, separada da mesma por unha porta cortalumes
EI60 de dobre folla.
 Ventás ó exterior nas paredes exteriores.
 Mobiliario de aceiro inox.

Economato

66.7

Almacén

 Sala con acceso desde a Cociña e desde o Hall da ACSUG.
 Almacén de comestibles para a cociña.
 Estanterías metálicas.
 Ventás ó exterior.
 Pequena oficina nunha esquina tras tabique de chapa de madeira e
cristal sobre estrutura de aluminio.

Bar Licores

Hall Escaleiras

56.9

Docente

20

Tránsito

Oeste

 Aula-taller que simula un bar, con considerable cantidade de bebidas
alcohólicas de alta gradación.
 Acceso libre a escaleiras.
 Acceso ó ascensor.
 Acceso a Recepción Hotel, ó corredor entre Cociña e Restaurante, ó Bar
de Licores e a un pequeno cuarto usado como trasteiro.

Hall Entrada Hotel

10.9

Tránsito

Recepción Hotel

76.1

Tránsito

 Pequeno hall a modo de cortaventos.
 Fai as funcións de distribuidor.
 Equipado con dous butacón e un sillón tresillo.
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PLANTA BAIXA EDIFICIO PRINCIPAL
2

Sala / Zona

m

Uso

Oficina 1 Hotel

17

Administrativo

Características particulares
 Grandes ventanais ó exterior cubertos con estores.
 3 postos de traballo.
 Comunicación interior con Oficina 2.

Oficina 2 Hotel

20.5

Administrativo

 Grandes ventanais ó exterior cubertos con estores.
 2 mesas de despacho.
 Cadros eléctricos xerais das plantas superiores.
 O tabique que a separa da Recepción é de cristal con estrutura de
aluminio.

Cuarto Limpeza

7.7

Mantemento

 Antiga ventanilla de recepción do hotel.
 Serve como cuarto de limpeza no que se gardan os carros.

Comedor Hotel

122.8

Docente

 Aula-taller que simula o comedor dun restaurante.
 Capacidade para uns 50 comensais.
 Grandes ventanais practicables a lo longo de toda a súa parede exterior.
 Acceso desde Recepción e desde Hall Repostería.

Auditorio

157.9

Pública Concorrencia

 Situado a nivel máis baixo que a Planta Baixa (acceso a través de
escaleiras).
 Chan inclinado.
 Chan e paredes recubertas de moqueta.
 Falso teito de tablillas de madeira.
 172 butacas con asento abatible, repartidas en 11 filas, construídas en
estrutura de madeira e acolchadas.
 Escenario a 1m de altura, con acceso a través de escaleiras. Enriba hai
unha mesa de madeira con mantel de tela e varias cadeiras.
 Saída de emerxencia ó exterior xunto ó escenario.

Locais Escenario

7.8

Almacén

 Locais situados a ambos lados do escenario.
 Practicamente baleiros na actualidade.

Gardarroupa

7.6

Almacén

 Utilizado como almacén, onde se garda material de cartón/papel e
outros.
 Chan de moqueta sobre el terrazo.

Bunker

51.6

Almacén

 Situado sobre o vestíbulo previo á entrada do Auditorio.
 Porta acoirazada de acceso.
 Escaleiras de pegada irregular para acceder a el. Baixo a escaleira hai un
pequeno cuarto onde se acumula material informático.
 Almacenamento de material en estanterías metálicas. Na súa maior
parte material incombustible, pero tamén hai arquivos.
 Hai un cadro eléctrico de redactancias eléctricas.
 Acceso ó piso baixo cuberta mediante unha escaleira metálica que leva
a unha trampilla.
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PLANTA BAIXA EDIFICIO PRINCIPAL
2

Sala / Zona

m

Uso

Sala de Profesores

52.5

Administrativo

Características particulares
 Ventanais practicables ó exterior en toda a lonxitude da súa parede
exterior.
 Mesa de reunións de madeira con cadeiras acolchadas, varios butacóns
e sillóns tipo tresillos.
 Numerosas taquillas de aglomerado de madeira cubrindo parte das
paredes.

Xefatura de

29.6

Administrativo

Estudios e

 Son dous despachos creados nun corredor mediante tabiques de chapa
de madeira e cristal sobre estrutura de aluminio.

Vicedirección

 Ventás a un Patio Interior.

Zona Dirección-

55.5

Administrativo

Secretaría
Almacén Aulas

 Zona onde se sitúa a Secretaría do Instituto e o despacho de Dirección.
 Ventás a Patio Interior.

28

Almacén

 Formado por tres estancias.
 Inclúe un almacén de papelería e outro de arquivos, ambos en
estanterías metálicas.
 Ventás de altura reducida na última estancia.

Cafetería

69.1

Pública concorrencia

 Ten dúas portas de acceso ó corredor.
 Amplos ventanais non practicables ó corredor.
 8 mesas tipo bar de madeira.
 Barra de madeira con equipamento típico.

Sala de

195.2

Docente

Videoconferencias

 Acceso desde o Corredor de Cafetería e desde o exterior a través dun
vestíbulo.
 Aula de informática.
 Chan elevado (13 cm) de pranchas de madeira laminada.
 Ventanais de altura reducida na parte superior das paredes exteriores.

Sala Anexa a

25.5

Almacén

Videoconferencias

 Acceso desde a Sala de Videoconferencias.
 Características similares á Sala de Videoconferencias.
 Actualmente baleiro.

Sala de Reunións

59.1

Administrativo

(zona

 Características similares á Sala de Videoconferencias.

videoconferencia)
Vestíbulo

 Acceso desde vestíbulo previo.

 Mesa de reunións e dous sillóns tresillo.
21.9

Tránsito

(zona

 Vestíbulo entre a Sala de Videoconferencias e a Sala de Reunións
posterior.

videoconferencia)

 Porta ó exterior.

Sala

33.41

Transformador

Instalacións

 Acceso a través de porta metálica.
 Antigos transformadores (en desuso).
 Consta dunha pequena superficie a nivel da planta baixa , na que hai tres
refrixeradores de aire acondicionado para a zona de Videoconferencias,
e unha superficie maior situada baixo rasante, á que se accede por unha
escaleira metálica (en mal estado). Os transformadores están aí.
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PLANTA BAIXA EDIFICIO PRINCIPAL
Sala / Zona
Biblioteca

2

m

116.6

Uso
Docente

Características particulares
 Biblioteca con estanterías de madeira aglomerada cubrindo ¾ partes do
seu perímetro (ventanais ó exterior no resto).
 Mesas na parte central.
 Chan cintasol imitando madeira.

Dpto. Orientación

16.4

Administrativo

 Despacho.
 Chan de cintasol.
 Ventanal practicable a todo o longo da parede exterior.

Sala de Reunións

51.2

Administrativo

Inglesa

 Segue unha estrutura similar á dun salón de plenos dun concello.
 Chan e paredes completamente revestidas de madeira.
 Mobiliario de madeira.
 Ventás ó exterior a lo longo de toda a súa parede exterior.

Taller Modelado

51.7

Docente

 Acceso desde a sala anterior.
 Taller de modelado de materiais de características plásticas (masas,
ceras, arxila, etc.). Poden utilizarse outros materiais (plásticos, madeira,
etc.), aínda que non é previsible unha gran acumulación.
 Ventanais a todo o longo da súa parede exterior.

Cociña I+D

68.3

Docente

 Acceso desde a Sala de Reunións ou desde o corredor.
 Cociña para demostracións.
 Cociña, prancha, forno e demais equipos todos eléctricos.
 2 campás de extracción de fumes.
 Gradas construídas en aglomerado de madeira.

Almacén Cociña

6.6

Almacén

I+D
Cuarto Limpeza

 Acceso desde a cociña e desde o Hall Entrada ACSUG.
 2 estanterías metálicas practicamente baleiras.

8.11

Almacén

 Antigo lavabo con dúas duchas.
 Chan de cortiza.
 Dentro, carro pulidor e cargador de batería, vasoiras, fregonas, etc.

Sala Visitas

9.4

Administrativo

 Chan de cortiza.
 Escaso mobiliario.

Hall ACSUG

40.3
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Tránsito

 Distribuidor con acceso libre á Escaleira Central, ó ascensor, ó exterior e
a outras dependencias.
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2.2.1.2.3. Plantas superiores Bloque A (5 pisos)
Este bloque de 5 pisos de altura ten unha planta en forma de cruz. Durante la descrición feita a continuación se
referirá a cada unha das alas que constitúen esa “T” da seguinte forma:
 Ala Oeste: será a máis próxima ó parking situado fronte á entrada principal do edificio.
 Ala Este: a oposta á anterior.
 Ala Norte: a situada en perpendicular ás anteriores.

Dúas escaleiras dan acceso ás plantas: unha situada na cabeceira da Ala Oeste e outra na zona central do
bloque, na intersección das tres alas. Xunto a cada escaleira hai instalado un ascensor.
O reducido ancho dos bloques fai que a práctica totalidade das salas teñan ventás ó exterior. A estrutura habitual
que segue a distribución é a dun corredor lateral con tódalas dependencias a un lado.
Os chans, na súa maior parte, están recubertos de cintasol.
A superficie por planta é de 648 m2.
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BLOQUE A: Planta 1ª
Sala / Zona

2

m

Uso

21.1

Tránsito

Características particulares

ALA OESTE
Corredor

 Chan recuberto de cintasol.
 Ancho mínimo útil de 1.92 m.

Aula 115

68.4

Docente

 Aula con acceso desde as escaleiras ou desde o corredor.
 Equipamento típico.
 Mostrador de madeira nunha esquina, con paredes posteriores forradas
en madeira.

Aula 116

64.2

Docente

 Aula de informática con 26 ordenadores.
 Reixas exteriores nas ventás.

ALA ESTE
Corredor

23.5

Tránsito

 Chan recuberto de cintasol.
 Unha porta córtaa, separando a zona de vestiarios de profesores.
 Ancho mínimo útil de 1.35 m.

Vestiarios 106,

43.5

Vestiarios

19.3

Sen uso (baleira)

108 e 110
Sala 111

 Escaso mobiliario (a roupa gárdase en colgadoiros).
 Chan de lámina sintética imitación madeira.
 Un aseo no interior.

Vestiarios

65.1

Vestiarios

Profesores

 Antiga vivenda con porta de acceso, re-aproveitadas as súas
dependencias como vestiarios.
 Escaso mobiliario (a roupa gárdase en colgadoiros).
 Gran almacenamento de papel na Sala 2 situada ó final do corredor.

ALA NORTE
Corredor

50.5

Tránsito

 Chan recuberto de cintasol.
 Na parte central do bloque sitúase o ascensor e uns baños.
 Ventás ó exterior na maior parte da súa lonxitude.
 Ancho mínimo útil de 2.13 m.

Aulas 112, 113,

130.9

114
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Docente

 Aulas co equipamento típico.
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BLOQUE A: Planta 2ª
Sala / Zona

2

m

Uso

33.5

Tránsito

Características particulares

ALA OESTE
Corredor

 Chan recuberto de cintasol.
 Ventás ó exterior en toda a súa lonxitude.
 Ancho mínimo útil de 1.48 m.

Aulas 201, 202 e 203

115.3

Docente

 Aulas / taller para grupos reducidos de persoas.
 Mesas grandes (1.9 x 1 m) de taboleiro de madeira con pes metálicos e
cadeiras acolchadas de estrutura metálica.
 Chan de cortiza.
 Algún ordenador.

ALA ESTE
Corredor

29.67

Tránsito

 Chan recuberto de cintasol.
 Acceso a través dunha porta.
 Hai un baño no seu comezo.
 Ventás ó exterior na maior parte da súa lonxitude.
 Ancho mínimo útil de 1.71 m.

Sala de Catas

80.1

Administrativo /
docente

 Tabique de madeira con parte superior de cristal cara o corredor.
 22 cubículos de degustación construídos en aglomerado de madeira, con
sillóns acolchados tipo oficina.
 Condutos de climatización baixo falso teito tipo Pladur.

Almacén Posterior

24.3

Almacén

 Lacenas de aglomerado de madeira onde se garda menaxe e bebidas de
baixa gradación alcohólica.
 Maquinaria de climatización sobre falso teito de Pladur.
 Cadro eléctrico de control da climatización.
 1 fregadoiro e unha cámara frigorífica.

Sala de Preparación

25.2

Administrativo /
docente

 Sala dedicada á preparación dos produtos a degustar.
 Acceso desde o Almacén e desde a Sala de Catas.
 Lacenas na maior parte do seu perímetro con menaxe de cociña.

ALA NORTE
Corredor

49.7

Tránsito

 Chan recuberto de cintasol.
 Na parte central do bloque sitúase o ascensor e uns baños.
 Ventás ó exterior na maior parte da súa lonxitude.
 Ancho mínimo útil de 1.65 m.

Arquivo 1 (Sala 207)

39.7

Almacén

Arquivo 2 (Sala 208)

39.4

Almacén

Arquivo 3 (Sala 209)

49.5

Almacén
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 Arquivo de documentos en estanterías metálicas (27.6 m3).
 Arquivo de documentos en estanterías metálicas (29 m3).
 Arquivo de documentos en estanterías metálicas (30.5 m3).
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BLOQUE A: Planta 3ª
Sala / Zona

2

m

Uso

27.7

Tránsito

Características particulares

ALA OESTE
Corredor

 Chan recuberto de madeira.
 Ventás ó exterior en toda a súa lonxitude.
 Unha porta sepárao do resto de corredores.
 Ancho mínimo útil de 1.08 m.

Habitacións 301 e

30.7

Docente

302

 Habitacións tipo hotel, con baño á entrada.
 Uso didáctico.
 Chan de madeira.

Habitacións 303 a

61.4

Sen uso (baleiras)

306

 Habitacións tipo hotel, con baño á entrada.
 Chan de madeira.

ALA ESTE
Corredor

31.5

Tránsito

 Chan recuberto de madeira.
 Ventás ó exterior en toda a súa lonxitude.
 Ancho mínimo útil de 1.28 m.

Habitacións 310 a

93.4

Vestiarios

315

 Habitacións tipo hotel, con baño á entrada.
 Usadas como vestiarios polos alumnos.
 Escaso mobiliario (un ou dous bancos e algún pupitre)
 Chan de madeira.

ALA NORTE
Corredor

49.7

Tránsito

 Chan recuberto de madeira.
 Ventás ó exterior na maior parte da súa lonxitude.
 Ascensor na parte central do bloque.
 Ancho mínimo útil de 1.25 m.

Habitacións 307 a

25.9

Sen uso (baleiras)

309

 Situadas na parte central do edificio, fronte ó ascensor.
 Habitacións tipo hotel, con baño á entrada.
 Moble roupeiro.
 Chan de madeira.

Habitacións 316 a

92.5

Vestiarios

321

 Habitacións tipo hotel, con baño á entrada.
 Usadas como vestiarios polos alumnos.
 Escaso mobiliario (un ou dous bancos e algún pupitre)
 Chan de madeira.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Rev. Xaneiro 2019

CAPÍTULO 2

Páxina 29 de 173

BLOQUE A: Planta 4ª
Sala / Zona

2

m

Uso

25.1

Tránsito

Características particulares

ALA OESTE
 Chan recuberto de madeira.
Corredor

 Ventás ó exterior en toda a súa lonxitude.
 Ancho mínimo útil de 1.04 m.

Aula 401

104.5

Docente

 Aula que simula unha habitación de hotel nunha metade e con cadeiras
para alumnos na outra (unas 30 cadeiras).
 Chan de lámina sintética símil madeira.
 Falso teito de placas de escaiola (pladur) que reduce a altura habitual.

Habitación 403

15.7

Sen uso (baleira)

 Habitacións tipo hotel, con baño á entrada.
 Chan de madeira.

ALA ESTE
 Chan recuberto de madeira.
Corredor

31.5

Tránsito

 Ventás ó exterior en toda a súa lonxitude.
 Ancho mínimo útil de 1.19 m, aínda que hai obxectos que dificultan o paso.
 Habitacións tipo hotel, con baño á entrada.

Habitacións 407 a
412

93.4

Almacén

 Usadas a modo de trasteiro para o almacenamento de lavabos, WC’s,
colchóns, etc.
 Habitacións sen portas.
 Chan de madeira.

ALA NORTE
 Chan recuberto de madeira.
Corredor

49.7

Tránsito

 Ventás na maior parte da súa lonxitude.
 Unha porta córtao, separando a parte central do bloque.
 Ancho mínimo útil de 1.04 m.
 Situadas na parte central do edificio, fronte ó ascensor.

Habitacións 404 a
406

25.9

Sen uso (baleiras)

 Habitacións tipo hotel, con baño á entrada.
 Moble roupeiro.
 Chan de madeira.
 Habitacións tipo hotel, con baño á entrada.

Habitacións 416 a
421

92.5

Vestiarios

 Usadas como vestiarios polos alumnos.
 Escaso mobiliario (un ou dous bancos e algún pupitre)
 Chan de madeira.
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BLOQUE A: Planta 5ª
Planta de uso administrativo na súa totalidade (despachos, salas de reunións, arquivos, etc.).
A Escaleira Central do edificio, xunto co ascensor que discorre xunto a ela, constitúen o seu principal acceso. Tamén ten
acceso desde a escaleira e o ascensor situados na cabeceira da Ala Oeste, aínda que o seu uso é inusual.
As portas de acceso desde cada escaleira son cortalumes.
A tabiquería interior está realizada en ladrillo, aínda que existe tamén algún tabique de cristal. Moitas das paredes atópanse
recubertas de paneis de madeira.
Os chans están recubertos de lámina sintética imitación madeira.
Toda a planta presenta falso teito de placas de escaiola tipo Pladur.
Actualmente a planta carece de locais que se poidan definir como de Risco Especial. Non obstante mencionar a existencia
de dous arquivos na Ala Oeste que, aínda que de volume reducido, contan cunha carga de lume considerable.

BLOQUE A: Planta 6ª (Locais Técnicos)
Sala / Zona

2

m

Uso

Características particulares

ACCESO DESDE ESCALEIRA OESTE
Cuarto Maquinaria

7.4

Instalacións

Ascensor

 Local que sobresae sobre a Planta 5ª.
 Accédese desde a Planta 5ª continuando pola escaleira.
 Chan lixeiramente elevado con respecto ó relanzo das escaleiras (hai tres
chanzos tras a porta).
 Maquinaria do ascensor en deficiente estado de conservación (o ascensor
non se usa).
 No exterior do local, no relanzo da escaleira, existe unha trampilla para
acceder ó espazo existente entre a placa que serve de teito á Planta 5ª e a
cuberta.

ACCESO DESDE ESCALEIRA CENTRAL
Sala de Caldeiras

6.6

Instalacións

 Local que sobresae sobre a Planta 5ª.
 Accédese desde o relanzo intermedio da escaleira que sube desde a Planta
5ª. Desde dito relanzo hai unha escaleira metálica que salva a altura.
 No seu interior só hai dúas caldeiras tipo mural, de 24 kW cada unha,
alimentadas desde o depósito de gas situado no exterior do edificio e que
comparte coas instalacións do C.I.F.P. Compostela.

Cuarto Maquinaria

10.5

Ascensor

Instalacións

 Local que sobresae sobre a Planta 5ª.
 Accédese desde a Planta 5ª continuando pola escaleira.
 Chan lixeiramente elevado con respecto ó relanzo das escaleiras (hai tres
chanzos tras a porta).
 Porta cortalumes.
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2.2.1.2.4. Plantas superiores Bloque B (2 pisos)
Estas plantas esténdense sobre o que na planta baixa constitúe a zona de Videoconferencias e que antes era un
patio aberto ó exterior.
Ambas plantas teñen unha distribución e un uso similar. Están constituídas por un corredor lateral que se estende
ó longo do bloque desde as escaleiras situadas no seu inicio. Teñen ventás ó exterior en toda a súa lonxitude. Ó
comezo do corredor, enfronte ás escaleiras, sitúase unha sala destinada ós profesores (seminarios). A
continuación atópanse as aulas, co equipamento típico. Tódalas dependencias teñen ventás ó exterior na práctica
totalidade da súa parede ó exterior.
Na Planta 1ª están as aulas da 1 á 4 e na Planta 2ª as aulas 5 a 8.
Cada planta ten unha superficie de 594 m2.

2.2.1.2.5. Escaleiras
ESCALEIRAS EDIFICIO PRINCIPAL
Sala / Zona
Escaleira Central Bloque A

Características particulares
 Ancho útil medio de 1.20 m.
 Chanzos de terrazo.
 Pasamáns formado por dous taboleiros de madeira sobre pilastras de tubo de aceiro. Alto: 0.98 m.
 Nos relanzos de cada planta hai un pequeno cuarto (3.91 m2) utilizado como cuarto de limpeza e ó
que se accede a través dunha porta de madeira con pechadura.
 Nos relanzos ten ventás ó exterior.
 Tramo entre Planta Baixa e Planta Primeira: 30 cm de pegada e 17 cm de contra pegada. 13
chanzos+relanzo+5 chanzos+piso.
 Tramos entre plantas superiores: 31 cm de pegada e 18.5 cm de contra pegada. 7
chanzos+relanzo+7 chanzos+piso.

Escaleira Oeste Bloque A

 Chanzos de terrazo, de 31 cm de pegada e 16.5 cm de contra pegada.
 Tramo de 9 chanzos+relanzo+9 chanzos+piso entre Planta Baixa e Planta 1ª. Tramos de 8
chanzos+relanzo+8 chanzos+piso entre os demais pisos.
 Ancho útil medio de 1.15 m.
 Pasamáns formado por dous taboleiros de madeira sobre pilastras de tubo de aceiro. Alto: 1 m.
 Aos relanzos de cada planta da o ascensor. Na Planta 1ª hai ademais un pequeno cuarto utilizado
como almacén.
 No relanzo de cada piso hai unha ventá ó exterior.
 O acceso entre a Planta 3ª e a 4ª atópase bloqueado por unha porta. A dita altura o oco da escaleira
péchase mediante taboleiros de aglomerado de madeira.
 As escaleiras seguen a partir da Planta 5ª ata o cuarto de maquinaria do ascensor.
 No relanzo da Planta 5ª acumúlanse trastes, dificultando a saída de planta. A acumulación continúa
ata a Planta 6ª.
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ESCALEIRAS EDIFICIO PRINCIPAL
Sala / Zona
Escaleira Bloque B

Características particulares
 Porta de aluminio e cristal no seu inicio na Planta Baixa e acceso libre ás plantas.
 Chanzos de terrazo, de 33 cm de pegada e 17 cm de contra pegada.
 Tramo de 5 chanzos+relanzo+9 chanzos+piso entre Planta Baixa e Planta 1ª. Tramos de 9
chanzos+relanzo+9 chanzos+piso entre os demais pisos.
 Ancho útil medio de 1.80 m, reducido nos relanzos a 1.14 m.
 Pasamáns formado por dous taboleiros de madeira sobre pilastras de tubo de aceiro. Alto: 1 m.
 Acumulación de papel e cartón para reciclar na Planta Baixa.

Escaleira Soto

 Parte da Cociña e ten acceso libre. Na planta soto hai portas cortalumes para sectorizar a Cociña
respecto ó Soto.
 Chanzos de terrazo sen bocel, de 1.46 m de ancho útil, con contra pegada de 20 cm e pegada de 33
cm o tramo inferior e de 30 cm o superior. A contra pegada non superara os 18.5 cm.
 Tramo inferior de 4 chanzos+relanzo e segundo tramo de 11 chanzos+piso.
 Pasamáns a ambos lados a unha altura de 0.99 m.

Escaleira Corredor Cafetería

 Chanzos de terrazo, de 38 cm de pegada e 15.5 cm de contra pegada.
 Tramo de 7 chanzos+piso.
 Ancho útil de 2.57 m.
 Pasamáns a ambos lados.

Escaleira a Auditorio

 Chanzos de terrazo, de 34 cm de pegada e 16.5 cm de contra pegada.
 Tramo de 8 chanzos+piso.
 Pilar na súa parte alta que deixa a cada lado un paso de 3.26 m e 2.5 m.
 Pasamáns a ambos lados.

2.2.1.3 INSTALACIÓNS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Son instalacións que buscan a detección precoz de incendios, posibilitan a xeración dun sinal de alarma ou serven
de ferramenta na loita contra o incendio.
Como medio de protección contra incendios actualmente o Edificio Principal só dispón de extintores portátiles en
todo o edificio e detección automática na Cociña principal.
No Apartado 4.2.2 deste documento amplíase información sobre estes elementos.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Rev. Xaneiro 2019

CAPÍTULO 2

Páxina 33 de 173

2.2.2. EDIFICIO ARTES GRÁFICAS
2.2.2.1 MATERIAIS DE CONSTRUCIÓN
Salvo excepcións indicadas no apartado 2.2.3.2., pódense considerar que os materiais de construción empregados
son os seguintes:
MATERIAIS DE CONSTRUCIÓN
Elemento

Material e descrición

Estrutura

Formigón armado. Nalgún punto os pilares son de tubo de aceiro recheo de formigón.

Pisos

Placas alveolares de formigón.

Tabiquería exterior

Dobre parede, con muro exterior de placas de formigón prefabricadas e parede
interior de ladrillo (en puntos de panel de escaiola).

Tabiquería interior

Ladrillo de 10 cm de espesor, enfoscado e pintado.

Teitos

Placas desmontables de escaiola. Nos teitos directamente baixo cuberta son a
propia placa.

Estrutura cuberta

Placas alveolares de formigón apoiadas en estrutura de formigón armado.

Cuberta

Placas metálicas lacadas sobre illante de polistireno extruído.

Chans

De terrazo.

2.2.2.2 CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E DE EQUIPAMENTO
El Edificio de Artes Gráficas dispón dunha superficie total de 3785 m2. Desenrólase en tres niveis:
o

Planta Baixa (1928.7 m2).

o

Planta de Acceso (1350.9 m2).

o

Planta Alta (505.4 m2).
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2.2.2.2.1. Planta Baixa
PLANTA BAIXA EDIFICIO ARTES GRÁFICAS
Sala / Zona
Distribuidor

2

m

304.9

Uso
Tránsito

Principal

Características particulares
 Da acceso a tódalas dependencias da planta, comunicándoas entre si e
coas tres escaleiras procedentes da Planta de Acceso e as tres saídas de
emerxencia ó exterior.
 Aberto ós distribuidores das demais plantas (as escaleiras transcorren por
amplos espazos abertos que comunican tódalas plantas).

Cuarto Limpeza

31.9

Almacén / instalacións

 Almacenamento de produtos de consumo en baños (xabóns, papel
hixiénico e bolsas do lixo). Un palet de cada.
 Cadros eléctricos, entre eles os xerais da planta e o do grupo de bombeo
contra incendios.
 Dous aseos no interior.
 Chan de formigón pintado.

Sala de Caldeiras

40.4

Instalacións

 Acceso desde o exterior a través dunha porta de chapa metálica con reixas
de ventilación.
 Acceso desde o interior desde o Cuarto de Limpeza e desde a Sala do
Grupo de Bombeo Contraincendios a través de portas cortalumes RF-60.
 Chan de formigón pintado.
 O teito é directamente a placa da Planta de Acceso.
 Dúas caldeiras diésel de 178 kW e 296 kW. O depósito sitúase no exterior,
enterrado.

Sala Grupo

63.9

Instalacións

Incendios

 Acceso desde a Sala de Caldeiras a través dunha porta cortalumes RF-60.
 Chan de formigón pintado.
 O teito é directamente a placa da Planta de Acceso.
 Grupo de bombeo eléctrico.
 Alxibe de 12 m3.

Sala Grupo

12.9

Instalacións

Electróxeno

 Acceso desde o exterior a través dunha porta de chapa metálica con reixas
de ventilación.
 Chan de formigón pintado.
 O teito é directamente a placa da Planta de Acceso.
 Grupo electróxeno diésel de 85/93 kW.
 Depósito diésel integrado de 90 litros.

Sala

63.9

Transformador

Instalacións

 Acceso desde o exterior a través dunha porta de chapa metálica con reixas
de ventilación.
 Chan de formigón pintado.
 O teito é directamente a placa da Planta de Acceso.
 Transformador de 630 kVA e cadros eléctricos de seccionamento e de
compensación da potencia reactiva.
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PLANTA BAIXA EDIFICIO ARTES GRÁFICAS
2

Sala / Zona

m

Uso

Aula 1

60.5

Docente

Características particulares
 Acceso a través dun pequeno vestíbulo.
 Ventás en toda a lonxitude da súa parede exterior.
 Equipamento típico dunha aula.

Aula 2

117.8

Docente

 Ventás en toda a lonxitude da súa parede exterior.
 Cristaleira na parte superior da parede que da ó Distribuidor Principal.
 Actualmente baleira.

Taller Impresión

209.4

Docente

Offset

 3 máquinas de impresión e unha para cortar papel.
 Provisión de pintura para traballo (< 200 l).
 1 contedor de residuos de papel e outro de envases lixeiros.
 Teito en dous niveis: un máis baixo con falso teito de placas de escaiola,
situado baixo a Planta de Acceso, e outro máis alto situado directamente
baixo cuberta.
 Chan de formigón pintado.
 Portal de placas tipo sándwich, de apertura vertical realizada de forma
manual, con un ancho útil de 3.45 m.
 Portal de comunicación cos talleres adxacentes realizado en chapa de
aglomerado de madeira, con apertura en corredoira. Oco de paso de 3.78
m de ancho por 2.85 m de altura.

Aula Procesado

28.7

Docente

Placas Offset

 Acceso desde Taller de Impresión Offset.
 Cristaleira superior na parede que da ó Taller.
 2 máquinas de revelado de placas offset.
 Varias garrafas con produtos corrosivos (< 100 l).

Taller Tintas

209.4

Docente

Líquidas
Aula Revelado

 Características similares ás do Taller de Impresión Offset.
 3 máquinas para realizar serigrafías.

16.5

Docente

Tintas Líquidas

 Acceso desde Taller de Tintas Líquidas.
 O acceso desde o Distribuidor está bloqueado.
 Cristaleira superior na parede que da ó Taller.
 Nesta sala realízase o lavado das pranchas de serigrafía mediante
proxección de auga, desengraxantes e disolventes. Pódense crear
atmosferas con gran concentración destes produtos en suspensión,
podendo chegar a ser inflamables.
 Algúns recipientes con disolventes inflamables (< 50 litros).

Aula Emulsionado

10.9

Docente

Tintas Líquidas

 Acceso desde el Taller de Tintas Líquidas e desde o Distribuidor Principal.
 Practicamente baleira. Dúas estanterías metálicas e un fregadoiro.
 Cristaleira superior na parede que da ó Taller.

Taller MOFI

209.4

Docente

 Características similares a dos demais talleres.
 3 máquinas de imprenta en desuso (avariadas).
 Nun lado 8 mesas de traballo e noutro 15 pupitres. Nun lateral 6 PC’s.
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PLANTA BAIXA EDIFICIO ARTES GRÁFICAS
2

Sala / Zona

m

Uso

Insoladora Offset

13.8

Docente

Características particulares
 Acceso desde o Taller MOFI.
 Baleira.

Filmadora

14.1

Docente

 Acceso desde o Taller MOFI e desde o Distribuidor Principal.
 Cristaleira superior na parede que da ó Taller.
 1 máquina filmadora e un PC.
 Varias garrafas con deterxente alcalino (< 120 litros).

Almacén Papel

29.3

Almacén

29.5

Almacén

Almacén Offset

29.5

Almacén

Almacén

29.5

Almacén

86.1

Docente

Artes Gráficas
Almacén Tintas
Líquidas

Preimpresión
Aula Ordenadores

 Hai un compresor eléctrico de 2.2 kW, con acumulador de 100 litros.
 Practicamente baleiro. Só hai dúas estanterías metálicas con algúns
cartuchos de tóner e tinta para impresoras.
 Almacenaxe de tintas, pinturas, disolventes e materiais relacionados en
estanterías metálicas. As cantidades de produtos inflamables poden
situarse entre 100 e 200 litros.
 Almacenaxe de papel. Actualmente uns 0.65 m3.
 Ten dúas portas de acceso.
 Cristaleira ó longo da súa parede exterior.
 Cristaleira tamén na parte alta da parede que da ó Distribuidor.
 Aula con 25 PC’s e 3 impresoras.

2.2.2.2.2. Planta de Acceso
A metade anterior desta planta, situada máis próxima á entrada principal, atópase baixo o que constitúe a Planta
Alta. Mentres a parte posterior está directamente baixo a cuberta, máis baixa nesta zona.
Tódalas dependencias, a excepción da conserxería e os baños, teñen cristaleiras ó exterior ocupando unha boa
parte das súas paredes ó exterior. As aulas teñen ademais unha cristaleira na parte superior das paredes que dan
ó Distribuidor Principal da planta.
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PLANTA DE ACCESO EDIFICIO ARTES GRÁFICAS
Sala / Zona
Distribuidor

2

m

292.6

Uso
Tránsito

Principal

Características particulares
 Accédese desde o exterior a través dun pequeno vestíbulo cortaventos
que constitúe a entrada principal ó edificio.
 Da acceso a tódalas dependencias da planta, comunicándoas entre si e
coas tres escaleiras que baixan á Planta Baixa, a que sube á Planta Alta e
o ascensor que comunica tódalas plantas.
 Aberto ós distribuidores das demais plantas (as escaleiras transcorren por
amplos espazos abertos que comunican tódalas plantas).
 As diferenzas de altura están protexidas por unha varanda metálica.

Conserxería

14.6

Administrativo

 Parede ó Distribuidor realizada en cristal tipo U-Glass.
 1 mesa de oficina e varias cadeiras acolchadas.
 Sitúase aquí a central de incendio.

Aula FOL-RET

68.6

Docente

 Parede ó Distribuidor realizada en cristal tipo U-Glass.
 Varias mesas unidas formando unha mesa de reunións con cadeiras
acolchadas.
 Hai apiladas unha vintena de cadeiras de madeira con pes metálicos.

Aula Atención

62.4

Docente

Sociosanitaria

Taller Atención

 Ten un pequeno vestíbulo á súa entrada.
 Equipamento típico, sen ningún tipo de material didáctico de apoio (libros,
equipos electrónicos, etc).

121.7

Docente

Aula Impresión

89.5

Docente

Vestiarios

80.4

Aseos

Sociosanitaria.

 Aula co equipamento típico máis unha cociña doméstica (incluído
mobiliario) e un baño para facer prácticas. Dispón ademais de dúas camas
e material de axuda a persoas con mobilidade reducida (andadores, grúas,
cadeiras de rodas, etc.).
 Aula con equipamento típico.
 Os vestiarios no teñen unha maior carga de lume que a que poda ter un
baño (non hai taquillas e apenas roupa u outros materiais).
 Hai dous aseos na parte anterior e outros dous na posterior.

Aula

56.7

Docente

56.7

Docente

88

Docente

Preimpresión 2º
Aula
Preimpresión 1º
Laboratorio Artes
Gráficas

 Aula con equipamento típico.
 Aula con equipamento típico.
 Aula-taller con mesas de traballo, 1 ploter, 2 PC’s e unha impresorafotocopiadora.
 Algún reposto de toner e tinta.
 Papel e vinilos en non moita cantidade (<0.25 m3).

Seminarios

49.7

Administrativo

 Son 4 locais situados na parte esquerda posterior.
 Non chegan ó teito da cuberta e teñen unha placa de forxado de formigón
con falso teito de placas de escaiola.
 O seu equipamento é o común dun despacho-oficina.
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2.2.2.2.3. Planta Alta
Tódolos locais, salvo os baños, teñen ventás ó exterior.
PLANTA ALTA EDIFICIO ARTES GRÁFICAS
2

Sala / Zona

m

Uso

Distribuidor

90.5

Tránsito

Características particulares
 Accédese a el desde a única escaleira que sube da Planta de Acceso e
desde o ascensor que comunica tódalas plantas.

Principal

 Aberto ós distribuidores das demais plantas. Todo o perímetro que non da
ás dependencias da planta está protexido por unha varanda metálica.
Taller Servizos

121.8

Sen uso

 Cristaleira na parte superior da parede do Distribuidor (en toda a súa
lonxitude).

Sociais

 Aula sen uso e con só 12 pupitres.
Aula Polivalente

58.2

Docente

Zona Seminarios

112

Sen uso

 Equipamento típico complementado con 5 PC’s.
 Zona constituída por tres locais baleiros comunicados por un corredor.
 Os 2 locais que dan á fachada principal teñen unha ampla ventá/porta de
cristal con marco de aluminio, que permite acceder á cuberta do paseo
exterior.

2.2.2.2.4. Escaleiras
ESCALEIRAS EDIFICIO ARTES GRÁFICAS
Sala / Zona
Escaleira Anterior entre
Planta de Acceso e Planta
Baixa

Características particulares
 Chanzos de terrazo, de 30 cm de pegada e 16.5 cm de contra pegada. Sen bocel.
 Tramo de 10 chanzos+relanzo+10 chanzos+piso entre Planta de Acceso e Planta Baixa.
 Ancho útil de 1.29 m.
 Pasamáns de aceiro inox nos dous lados a unha altura de 0.98 m.

Escaleiras posteriores entre
Planta de Acceso e Planta
Baixa

 Son dúas escaleiras de características similares.
 Chanzos de terrazo, de 30 cm de pegada e 16.5 cm de contra pegada.
 Tramo de 10 chanzos+relanzo+10 chanzos+piso entre Planta de Acceso e Planta Baixa.
 Ancho útil de 1.32 m.
 Pasamáns de aceiro inox nos dous lados a unha altura de 0.97 m.

Escaleira entre Planta de
Acceso e Planta Alta

 Situada na parte anterior do edificio.
 Chanzos de terrazo, de 30 cm de pegada e 16.5 cm de contra pegada. Sen bocel.
 Tramo de 10 chanzos+relanzo+10 chanzos+piso entre Planta de Acceso e Planta Alta.
 Ancho útil de 1.29 m.
 Pasamáns de aceiro inox nos dous lados a unha altura de 0.98 m.
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2.2.2.3 INSTALACIÓNS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Este edificio dispón dun sistema de detección de incendios composto por unha rede de detectores que dan
cobertura a tódalas dependencias, unha rede de pulsadores de alarma e sirenas para a comunicación dunha
situación de emerxencia. A central de incendios sitúase na Conserxería.
Ademais de con extintores portátiles conta para a extinción con Bocas de Incendio Equipadas (BIES) do tipo 25
mm. Estes equipos son abastecidos por un equipo de bombeo cunha única bomba principal eléctrica. Existe xunto
á bomba un depósito de 12000 litros de auga para garantir o caudal.

2.2.3. PARA TÓDOLOS EDIFICIOS
2.2.3.1 CONDICIÓNS DE RESISTENCIA Ó LUME DA ESTRUTURA PRINCIPAL
Atendendo ó uso dos edificios, considerado como docente e/ou administrativo, e á altura máxima de evacuación,
que non supera os 15 m no caso máis desfavorable, a resistencia ó lume requirida ós elementos estruturais
segundo CTE 2006- DB SI Sección 6.3 debe ser R-60 (ou superior). Para a planta de soto a resistencia debe ser R120 (ou superior).
A estrutura que alberga locais considerados como de risco especial debe ter unha resistencia superior (ver o cadro
seguinte). No Aptdo. 3.1.1. relaciónanse tódolos locais considerados como de risco especial.
Resistencia estrutural de os locais de risco especial
Nivel de risco

Resistencia mínima ó lume

Risco especial baixo

R 90

Risco especial medio

R 120

Risco especial alto

R 180

2.2.3.2 SINALIZACIÓN XERAL
Deberá existir sinalización que regule os seguintes aspectos:
 Direccións nas cales debe verificarse a evacuación desde cada punto.
 Direccións que deben evitarse en caso de evacuación (sinalizar claramente a prohibición de acceso a
zonas sen saída ou “fondos de saco”).
 Emprazamento dos medios e instalacións de protección contra incendios dos que están dotados os
edificios.
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 Dispositivos destinados a evitar a propagación do lume.
 Zonas que representen un risco particular de incendio.
Tanto no referente ás características dos rótulos o sinais como nos seus criterios de utilización, dita sinalización
débese axustar ó establecido nas normas:
UNE 23 033-1:1981

Seguridade contra incendios. Sinalización.

UNE 23 034:1988

Seguridade contra incendios. Sinalización de seguridade. Vías de evacuación.

R.D. 485/1997

De 14 de abril, sobre disposicións mínimas en materia de sinalización de
seguridade e saúde no traballo.

2.2.3.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
A instalación eléctrica de baixa tensión do edificio parte dun transformador de 630 kVA situado na planta baixa do
Edificio de Artes Gráficas. A rede eléctrica de media tensión, dende a que se realiza a acometida, é xestionada
pola empresa Naturgy (teléfono de avarías: 981 589 311).
Na sala onde está o transformador hai cadros eléctricos que permiten desconectar a alimentación provinte do
transformador da rede do edificio. Ó longo do edificio hai numerosos cadros que permiten a desconexión de
elementos e zonas.
A instalación debe estar adaptada ó Regulamento Electrotécnico para Baixa Tensión do Ministerio de Industria.

2.2.3.4 ALUMEADOS ESPECIAIS
As instalacións destinadas a alumeados especiais teñen por obxecto asegurar, aínda faltando o alumeado xeral, a
iluminación dos locais e accesos ata as saídas. Para unha eventual evacuación, pode ser necesario iluminar outros
puntos. Inclúense dentro destes alumeados os de emerxencia, sinalización e substitución.
[Alumeado de emerxencia] é aquel que debe permitir, en caso de fallo do alumeado xeral, a evacuación segura
e sinxela cara o exterior. Só poderá ser alimentado por fontes propias de enerxía, sexan ou non exclusivas para
dito alumeado, pero non por fontes de subministro exterior. Cando a fonte propia de enerxía estea constituída por
baterías de acumuladores ou por aparatos autónomos automáticos, poderase utilizar un subministro exterior para
proceder a súa carga.
O alumeado de emerxencia deberá poder funcionar durante un mínimo dunha hora, proporcionando no eixo dos
pasos principais unha iluminación mínima de 1 lux e naqueles lugares nos que estean situados os equipos de
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seguridade, instalacións de protección contra incendios de utilización manual ou os cadros de distribución do
alumeado, a iluminancia horizontal non debe baixar de 5 lux.
O alumeado de emerxencia estará previsto para entrar en funcionamento automaticamente ó producirse o fallo
dos alumeados xerais ou cando a tensión destes baixe a menos do 70% do seu valor nominal.
O alumeado de emerxencia instalarase nos locais e dependencias que se indiquen en cada caso e sempre nas
saídas destas e nas sinais indicadoras da dirección na que se atopen as saídas, nunca a unha altura inferior a 2 m.
No caso de que exista un cadro principal de distribución, o local onde este se instale, así como os seus accesos,
estarán provistos de alumeado de emerxencia.
[Alumeado de sinalización] é o que se instala para funcionar de un modo continuo durante determinados
períodos de tempo. Este alumeado debe sinalar de modo permanente a situación de portas, corredores, escaleiras
e saídas dos locais durante o tempo que permanezan con persoas. Deberá ser alimentado, polo menos, por dous
subministros, sexan eles normais, complementarios ou procedentes dunha fonte propia de enerxía eléctrica.
Deberá proporcionar no eixo dos pasos principais unha iluminación mínima de 1 lux.
O alumeado de sinalización instalarase nos locais ou dependencias que en cada caso se indiquen e sempre nas
saídas destes e nas sinais indicadoras da dirección da mesma. Cando as indicacións que deben iluminar con este
alumeado coincidan con Alumeado de emerxencia, os puntos de luz de ambos alumeados poderán ser os
mesmos.
Cando o subministro habitual do alumeado de sinalización falle ou a súa tensión baixe a menos do 70% do seu
valor nominal, a alimentación do alumeado de sinalización deberá pasar automaticamente ó segundo subministro.
[Alumeado de substitución] é aquel que debe permitir a continuación normal do alumeado total durante un
mínimo de dúas horas e deberá obrigatoriamente, ser alimentado por fontes propias de enerxía, pero non por
ningún subministro exterior. Se as fontes propias de enerxía están constituídas por baterías de acumuladores o por
aparatos autónomos automáticos, poderá utilizarse un subministro exterior para a súa carga. Este tipo de
alumeado só é obrigatorio para determinados usos, como é o hospitalario.
Os distintos aparatos de control, mando e proteccións xerais para as instalacións dos alumeados especiais que se
mencionan, disporán dun cadro central situado fora da posible intervención do público. Non será precisa a
instalación deste cadro cando os alumeados especiais se fagan por medio de aparatos autónomos automáticos.
As liñas que alimentan directamente os circuítos individuais das lámpadas dos alumeados especiais, estarán
protexidas por interruptores automáticos cunha intensidade nominal de 10 amperes como máximo. Unha mesma
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liña non poderá alimentar máis de 12 puntos de luz de alumeado especial. Estes deberán ser repartidos, polo
menos, entre dúas liñas diferentes aínda que o seu número sexa inferior a 12.
As canalizacións que alimentan ós alumeados especiais disporanse, cando se instalen encaixadas en paredes, a 5
cm como mínimo doutras canalizacións eléctricas. Cando se instalen en ocos da construción, estarán separadas
desta por tabiques incombustibles non metálicos.
A fonte propia de enerxía estará construída por baterías de acumuladores, aparatos autónomos automáticos ou
grupos electróxenos. A posta en funcionamento duns e outros realizarase ó producirse a falta de tensión nos
circuítos alimentados por diferentes subministros procedentes da empresa ou empresas distribuidoras da enerxía
eléctrica ou cando aquela tensión descenda por debaixo do 70% do seu valor nominal.
A fonte propia de enerxía en ningún caso poderá estar constituída por baterías de pilas.
A capacidade mínima desta fonte propia de enerxía será, como norma xeral, a precisa para proveer ó alumeado de
emerxencia nas condicións sinaladas.
O C.I.F.P. Compostela dispón de Alumeado de Emerxencia e Sinalización repartido por todo o edificio e
baseado en aparatos autónomos con acumulador propio e recargable a partir da rede eléctrica xeral.
As instalacións axustaranse ó especificado no Regulamento Electrotécnico para Baixa Tensión do Ministerio de
Industria e Enerxía.
Para os equipos autónomos, estes cumprirán coas especificacións contidas nas seguintes Normas UNE:
 UNE 20 062:1993 1R

"Aparatos autónomos para alumeado de emerxencia con lámpadas de

incandescencia. Prescricións de funcionamento".
 UNE 20 392:1993 1R

"Aparatos autónomos para alumeado de emerxencia con lámpadas de

fluorescencia. Prescricións de funcionamento".

2.2.3.5 ABASTECEMENTO DE AGUA
El abastecemento de auga faise desde acometida á rede pública de abastecemento, xestionada pola empresa
Aquagest (teléfono 981 561 555).
Existe un depósito de obra cunha capacidade aproximada de 21 m3, actualmente en desuso.
O Edificio de Artes Gráficas dispón dun alxibe de 12 m3 para a alimentación do sistema de BIES.
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2.2.3.6 OUTRAS INSTALACIÓNS
[Sistema de comunicación de alarma de evacuación]
O Edificio Principal dispón dus sistema de comunicación de alarma formado por sirenas de alta potencia que se
activan dende a Conserxería. Non dan cobertura a todo o edificio. Limítanse á Cociña, Planta Baixa e Bloque B de
Aulas.
[Instalación de Megafonía]
Composta por unha centraliña de comunicación e altofalantes repartidos polas dependencias do edificio. Só o
edificio principal dispón deste sistema, aínda que actualmente nos se atopa operativo.
[Circuíto Pechado de Televisión]
Disponse dun sistema de CCTV.
[Sistema de detección de intrusión]
O centro dispón dun sistema anti-intrusión composto por detectores volumétricos repartidos por todo o edificio.
Existen dous sistemas independentes, cada un coa súa central correspondente: Edificio Principal e a edificio de
Artes Gráficas.
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2.3. CLASIFICACIÓN E DESCRICIÓN DE USUARIOS
Os Medios Humanos do C.I.F.P. Compostela presentes en calquera emerxencia pertencerán a un destes tres
grupos:
¬ Persoas alleas ó edificio onde a presenza na mesma é circunstancial:
-

Visitantes.

-

Pais de alumnos.

-

Usuarios da ACSUG.

-

Transportistas, provedores, servizos de mensaxería, etc.

 Persoas alleas ó edificio onde a permanencia no mesmo é prolongada:
-

Asistentes a cursos u outras actividades puntuais.

-

Persoal docente para cursos temporais.

-

Persoal de empresas que realizan algún tipo de traballo no centro (reformas, reparacións,
etc.).

 Persoal fixo e alumnos:
-

Persoal administrativo do C.I.F.P. e da ACSUG.

-

Persoal docente.

-

Persoal de limpeza.

-

Persoal de conserxería.

 Persoal exterior colaborador en caso de emerxencia:
-

Bombeiros

-

Ambulancias

-

Policía Local

-

Protección Civil

Cada un destes grupos, como axentes ou pacientes dos posibles danos derivados dunha emerxencia, deberán
comportarse de acordo a criterios que tenden a previr os danos ou a reducilos.
As pautas de comportamento e/ou as consignas de actuación axustaranse segundo a pertenza a un u a outro dos
grupos antes definidos, como seguen:
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2.3.1. PERSOAS ALLEAS Ó EDIFICIO DONDE A PRESENZA NO MESMO É CIRCUNSTANCIAL
Este colectivo de persoas deberá rexerse polas sinalizacións existentes e deberá cumprir as observacións e
indicacións que lle sexan dadas polo persoal do edificio.
Non necesitarán recibir ningunha consigna especial xa que estas persoas unicamente terán acceso só a lugares de
paso ou de atención ó público e en caso de acceder a outras dependencias farano acompañadas por persoal do
edificio, o cal lle indicará instrucións adecuadas.

2.3.2. PERSOAS ALLEAS Ó EDIFICIO DONDE A PERMANENCIA NO MESMO É PROLONGADA
Este grupo de persoas está constituído por todas aquelas que realizan traballos ou prestan servizos dentro do
edificio.
Todas estas persoas deberán ser controladas con obxecto de que o seu comportamento dentro do edificio non
ocasione accidente algún.
En xeral a estas persoas só se lles autorizará a súa presenza nas zonas de traballo que lle son específicas e ás vías
de acceso ás mesmas.
Deberán ser informadas dos riscos específicos (se existen) das zonas de traballo e as medidas que conducen a
súa eliminación ou redución.
Cando teñan que realizar traballos que impliquen risco (soldadura, electricidade, etc.) deberán recibir autorización
expresa por parte do persoal responsable do edificio para levalos a cabo.
Só poderán realizar traballos nas horas e días previamente autorizados.
Se pola natureza dos traballos a realizar houbese que modificar as instalacións, as condicións de seguridade,
hixiene e condicións contra incendios, estas deberán quedar restituídas ó finalizar os traballos.

2.3.3. ALUMNOS E PERSOAS FIXAS EN PLANTILLA
Ambos colectivos teñen unha permanencia cotidiá e prolongada no centro, constituíndo por elo o grupo que maior
implicación debe ter na consecución da seguridade.
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2.3.3.1 ALUMNOS
Os alumnos constitúen o colectivo máis numeroso dentro do centro. Son na súa práctica totalidade mozos de
idades a partir de 16 anos.
A implicación que se lles debe esixir con respecto á prevención e á actuación ante emerxencias é a observancia
das normas e as consignas que lle facilitan os membros dos Equipos de Seguridade, dos que se fala máis adiante
neste Plan e ós que estarán integrados, entre outros, os profesores do centro.
Deben ser informados dos riscos e das medidas que deben adoptar para minimizalos. Débeselle esixir a aplicación
desas medidas e o cumprimento das normas de seguridade.

2.3.3.2 PERSOAS FIXAS EN PLANTILLA
Dentro deste grupo englóbase todo o persoal laboral concorrente no Centro e que desenrola nel a súa actividade
de forma habitual. Son o persoal do C.I.F.P. Compostela (profesores, educadores, administrativos, persoal de
servizos, conserxes, etc.) e todo o persoal da ACSUG.
Contan entre as súas obrigas con funcións que levan en si mesmas o coidado e vixilancia dos medios existentes,
así como da súa utilización. Teranse en conta que só permanecen no edificio durante a xornada de traballo.
Para un eficaz desenrolo da prevención e protección contra incendios ou noutras situacións de emerxencia, é
necesario dotar a este colectivo, ademais dos medios materiais correspondentes, dunha adecuada:


Organización.



Formación.



Operatividade.

A Organización e Formación explícase no Capítulo 8 deste documento. O relativo á Operatividade desenrólase no
Capítulo 6.

2.3.4. PERSOAL EXTERIOR COLABORADOR EN CASO DE EMERXENCIA
No caso de que as condicións da situación de Emerxencia supere a posibilidade de actuación dos medios humanos
propios do centro poderase recorrer á cooperación, entre outros, dos que se indican no cadro MEDIOS, EQUIPOS E
RECURSOS EXTERNOS do Anexo I deste documento.
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2.4. DESCRICIÓN DO ENTORNO
O C.I.F.P. Compostela, obxecto do presente estudio, atópase situado en Lamas de Abade, no municipio de Santiago
de Compostela. Trátase dunha zona de construcións dispersas, aínda que numerosas, situada na saída da cidade
en dirección a Ourense.
Numerosas construcións rodean o perímetro da parcela do Centro. Trátase na súa maioría de edificios de vivendas
de baixa altura (planta baixa e un o dous pisos), aínda que tamén hai un pavillón polideportivo e un colexio de
educación primaria e infantil. Están construídas en formigón e ladrillo, todas con cubertas de tella a excepción do
polideportivo e o colexio, que teñen cubertas de chapa metálica.
As construcións máis próximas son:
- Edificio de vivendas situado a unha distancia duns 12 m respecto ó Auditorio do Edificio Principal.
- Pavillón polideportivo situado a uns 10 m da fachada principal do Edificio de Artes Gráficas.
O colexio está máis afastado, a máis de 50 m, aínda que en medio está o polideportivo.

2.5. DESCRICIÓN DOS ACCESOS

2.5.1. APROXIMACIÓN ÓS EDIFICIOS
A rúa de acceso ó Centro (Rúa Lamas de Abade) parte da Avenida de Santiago de Cuba (saída da cidade cara
Ourense pola N-525).
O perímetro máis próximo ó Centro atópase valado, realizándose o acceso ó mesmo a través dun portal construído
de perfís de tubo cadrado de aceiro, de dúas follas e con apertura eléctrica. Deixa un ancho de paso de 4.65 m.
Tras o portal atópase o parking, que se estende fronte á entrada principal do Edificio Principal. Á esquerda parte
unha vía que conduce á entrada da ACSUG e ó Edificio de Artes Gráficas. Esta vía teñen un ancho superior a 5m,
sen limitación de gálibo, con capacidade portante para máis de 20 kN/m2 e sen xiros pronunciados.
Outra vía parte do parking para acceder ó Edificio Santa Lucía e ó espazo comprendido entre as construcións que
forman o centro. A vía é inicialmente de formigón, pero a maior parte do seu trazado é de baldosas de cemento, a
modo de beirarrúa, polo que a resistencia ó punzonamento pode non ser a suficiente para soportar o paso de
vehículos pesados. O seu ancho ademais é de pouco máis de 2 m.
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A zona comprendida entre os edificios no ten vieiro de acceso directo, debendo en último caso acceder a esta
zona a través das zonas axardinadas.

2.5.2. ACCESIBILIDADE DE FACHADAS
2.5.2.1 EDIFICIO PRINCIPAL
O Bloque A (bloque de 5 pisos) dispón de numerosas ventás en tódalas súas fachadas que posibilitan un fácil
acceso dos bombeiros ó interior. Trátase de ventás de cristal con estrutura de aluminio que na súa gran maioría
teñen unhas dimensións superiores a 1.20 m de altura por 0.80 m de ancho, con alféizar a menos de 1.20 m
respecto ó piso.
Sen embargo as construcións de planta baixa que rodean o Bloque A fan que a fachada deste bloque sexa
accesible en menos do 50% do seu perímetro, nas condicións indicadas no CTE DB SI Sección 5.1. Os puntos de
acceso serán:
-

Desde o parking.

-

Desde o vieiro que parte do portal de entrada cara o Edificio de Artes Gráficas.

O acceso ó Bloque B (bloque de 2 pisos) pódese facer a través do vieiro que conduce ó Edificio de Artes Gráficas.
Son accesibles as fachadas Norte e Este, sendo moi difícil o acceso á fachada Sur debido á imposibilidade de
achegar vehículos polo desnivel do terreo e as construcións interpostas.
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2.5.2.2 EDIFICIO ARTES GRÁFICAS
Existen camiños asfaltados rodeando o edificio nun 85% do seu perímetro.
Tódalas aulas e seminarios do edificio contan con amplos ventanais, se ben só unha parte reducida da súa
superficie é practicable mediante ventás practicables.

2.5.3. PORTAS DE ACCESO ÓS EDIFICIOS

2.5.3.1 EDIFICIO PRINCIPAL
a) Porta Principal, desde o parking.
b) Porta desde o parking á Zona de Hotel.
c) Porta desde o vieiro circundante á Cociña.
d) Porta de acceso á ACSUG.
e) Porta situada na mesma fachada que a anterior e que da acceso á zona de Aula de Videoconferencias.
f) Porta desde a zona posterior situada entre os edificios ó Corredor de Cafetería.
g) Saída de emerxencia Salón de Actos.

2.5.3.2 EDIFICIO DE ARTES GRÁFICAS
h) Porta Principal, á que se pode chegar con vehículo a través do vieiro circundante que parte desde o portal
de entrada e que da acceso á Planta de Acceso.
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i) Tres portas de emerxencia da Planta Baixa, situadas unha en cada fachada (a fachada Norte do edificio
atópase baixo rasante).
j) Porta de acceso á Sala de Caldeira (fachada Este), desde a que se pode pasar ó resto do edificio.
k) Acceso á Sala do Grupo Electróxeno (fachada Este).
l) Portais de acceso ós 3 talleres da planta baixa (fachada Este).
m) Acceso á Sala do Transformador (fachada Oeste).
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3.1. ELEMENTOS E INSTALACIÓNS QUE PODEN DAR ORIXE A UNHA SITUACIÓN DE
EMERXENCIA
O risco que ofrece un elemento ou instalación ven determinado pola posibilidade que teñen de orixinar unha
situación de emerxencia, pero tamén pola perigo de agravar unha emerxencia unha vez desencadeada.
Hai elementos e instalacións que poden orixinar unha situación de emerxencia por si sos por causas como un
deficiente mantemento o un malfuncionamento. Outros elementos son considerados como de risco especial por
ser máis susceptibles a causas externas, como a intervención do home ou a concorrencia de circunstancias
imprevistas. Existe un último tipo de elementos que se consideran como de risco especial pola súa capacidade
para poder agravar unha situación de emerxencia, fundamentalmente un incendio. Son elementos que aportan
unha elevada carga de lume ó edificio.
Nos seguintes puntos enuméranse os locais e elementos que deben considerarse como de risco especial.

3.1.1. LOCAIS DE RISCO ESPECIAL
Este apartado lévase a cabo tomando como referencia as definicións e especificacións marcadas polo CTE-DB –
SI1.
Os locais e as zonas de risco especial clasifícanse en tres tipos: de risco alto, de risco medio e de risco baixo. No
seguinte cadro faise unha enumeración e clasificación destes locais, indicando en cada caso a súa adecuación ás
especificacións normativas principais.
En función do risco poden ser necesarias instalacións contraincendios específicas complementarias ás esixidas
para o conxunto do edificio. No seguinte cadro indícanse as instalacións específicas. Pode darse o caso de que no
cadro se indique que a dotación de instalacións específicas é adecuada pero sen embargo falte algunha instalación
que se debería instalar no conxunto de todo o edificio (ver apartado 9.2).
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LOCAIS DE RISCO ESPECIAL
Características
que
define o nivel de risco

Nivel de risco

Compartimentación adecuada

Dotación instal.
contra incendios
adecuada

Taller de Mantemento

100<V<200 m3

Baixo

Non

SI

Lavandería

100<S<200 m2

Medio

Non

Sala de Caldeiras

P>600 kW

Alto

Non

Cuarto Eléctrico (Soto)

En todo caso

Baixo

Non

SI

P<30 kW

Baixo (1)

SI

SI

Bunker (almacén)

200<V<400 m3

Medio (2)

Non

Non
(extintores)

Arquivo nº1 (Planta 2ª)

100<V<200 m3

Baixo

Non

SI

Arquivo nº2 (Planta 2ª)

100<V<200 m3

Baixo

Non

Arquivo nº3 (Planta 2ª)

100<V<200 m3

Baixo

Non

Cuarto Ascensor Oeste en Planta 6ª

En todo caso

Baixo

Non

Cuarto Ascensor Central en Planta 6ª

En todo caso

Baixo

SI

Non
(extintores)
Non
(extintores)
Non
(extintores))
SI

200 < P < 600 kW

Medio

Non

SI

En todo caso

Baixo

SI

SI

Local
EDIFICIO PRINCIPAL

Cociña

Non
(extintores)
Non
(extintores)

EDIFICIO DE ARTES GRÁFICAS
Sala de Caldeiras
Sala Transformador

(1) As campás principais da cociña dispoñen de sistemas de extinción automática, que desclasificarían o local
como de risco especial. Non obstante existen equipos de coción non protexidos por sistemas deste tipo, polo
que se mantén a clasificación do local como de Risco Especial.
(2) Pola baixa carga de lume existente actualmente nestes locais, pódese cualificar o seu nivel de risco como
de Baixo.

Os locais de risco especial, en canto a compartimentación, características construtivas e dotación de medios de
protección contra incendios, deben de cumprir os seguintes requisitos:
[Compartimentación]
Os locais e zonas de risco especial deben de estar compartimentadas respecto ó resto do edificio con elementos
separadores que se especifican nas características construtivas.
[Características construtivas]
A resistencia mínima ó lume da estrutura portante dos locais de Risco Baixo debe ser R90, a das paredes e teitos
que separan a zona do resto do edificio EI90 e as portas de comunicación con outras dependencias teñen que ser
cortalumes EI2 45-C5.
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En locais de Risco Medio a resistencia mínima dos elementos construtivos elévase a 120 e nos de Risco alto a
180. Nos dous casos a comunicación co resto do edificio debe de facerse a través de vestíbulos de independencia
con portas cortalumes EI2 30-C5 ou superiores.
Estes aspectos han de terse en conta en aqueles locais nos que a compartimentación é inadecuada.

[Dotación de instalacións de protección contra incendios]
Extintores cada 15 m de recorrido, como máximo, desde todo orixe de evacuación.
BIE’s cando o local está clasificado como de risco alto. Situarase unha BIE a unha distancia máxima de 5 m da
saída do sector (si é posible) e disporanse as necesarias para que todo punto do local quede cuberto,
considerando que a lonxitude da mangueira é de 20 m e o chorro de auga pode alcanzar 5 m máis.
En cociñas con potencia instalada superior a 50 kW e que se atopen en edificios de uso distinto ó Hospitalario ou
Residencial Público, instalarase un sistema de extinción automático. Nese caso perderá a cualificación de local de
risco.
En centros de transformación con aparatos con illamento dieléctrico con punto de inflamación menor que 300ºC e
potencia instalada maior que 1000 kVA en cada aparato ou maior que 4000 kVA no conxunto de aparatos,
instalarase un sistema de extinción automática.

3.1.2. ALMACENAMENTOS
Os Almacenamentos de materiais combustibles deben de reducirse sempre ó imprescindible para reducir a carga
de lume que podería agravar un incendio.
Especial atención hai que prestar ó almacenamento de produtos inflamables, tales como produtos de limpeza,
disolventes, vernices e pinturas.
No Edificio de Artes Gráficas existe un almacén de pinturas e disolventes na súa planta baixa (Almacén
Offset). Dada a súa superficie estímase que non se vai a superar o volume máximo permitido de sustancias
inflamables fixado polo Regulamento de Almacenamento de Produtos Químicos na súa APQ-1. No obstante é
aconsellable almacenar a menor cantidade posible destes produtos.
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É aconsellable tamén que tódolos produtos inflamables sexan gardados neste almacén cando non sexan
necesarios.
Débese de ter en conta que, atendendo ó mencionado regulamento, non está permitido o Almacenamento de
líquidos combustibles (inflamables ou non inflamables) xunto con líquidos ou sustancias combustibles
tóxicas o moi tóxicas.

3.1.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
A instalación eléctrica, por tratarse dun elemento que xera gran cantidade de incidentes de seguridade, debe de
ser considerada como unha instalación de risco.
Calquera intervención ou reforma nas instalacións deben ser realizadas por persoal debidamente cualificado e
sempre atendendo ás especificacións do Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión.

3.1.4. DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE
3.1.4.1 DEPÓSITOS DE GAS
No exterior do edificio, na marxe da vía que conduce desde o portal de acceso ó recinto ata o edificio de Artes
Gráficas e á altura da entrada á Cociña, sitúase un depósito de gas propano de 5000 litros.
Dista do edificio un 17 m, atópase valado e carece de extintor nas súas proximidades.

3.1.4.2 DEPÓSITOS GASOIL
Cada edificio dispón dun depósito de gas oíl para o abastecemento das súas caldeiras. En tódolos casos sitúanse
cerca dos equipos ós que abastece. O seu emprazamento é o seguinte:
-

Edificio Principal: xunto á entrada á ACSUG.

-

Edificio Santa Lucía: enfronte á porta ó exterior da Sala de Caldeiras.

-

Edificio Artes Gráficas: enfronte á porta do Grupo Electróxeno e a da propia Sala de Caldeiras, baixo a zona
de xardín.

En calquera caso nos planos dos Anexos indícase graficamente o seu emprazamento.
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3.1.5. INSTALACIÓN DE GAS
Do depósito parte a instalación que abastece á Cociña principal, á Cociña do Taller de Practicas1 e ás caldeiras da
ACSUG, situadas na planta 5ª.

3.1.6. ASCENSORES
O principal risco que entrañan os ascensores é o de deixar atrapadas a persoas no seu interior.
En situacións de emerxencia os ascensores no deben de ser usados para a evacuación ante a
probabilidade de que un corte eléctrico deixe atrapadas a persoas en medio dunha situación de risco. É cando
menos recomendable dispor de sinais que advirtan desta circunstancia.
[Edificio Principal]
Existen dous ascensores, ambos no Bloque A (bloque de 5 pisos):


Un que transcorre xunto ás escaleiras situadas na cabeceira da ala Oeste do bloque, partindo do Soto e
chegando á Planta 5ª. O seu cuarto de maquinaria atópase por encima da Planta 5ª, sobre o propio
ascensor. Accédese a dito cuarto continuando pola Escaleira Oeste. Actualmente este ascensor atópase
en desuso, mostrando a maquinaria do ascensor un aparente estado de conservación deficitario.



Outro transcorre xunto ás outras escaleiras, pola parte central do Bloque e desde a entrada da ACSUG na
planta baixa. Este ascensor é de uso exclusivo por parte da ACSUG e o acceso a el está controlado
(necesítase chave para accede ou que desde a Planta 5ª permitan o seu movemento). O seu cuarto de
maquinaria atópase sobre o propio ascensor, nun local situado á altura da Planta 6ª. Esporadicamente é
usado tamén por persoal do C.I.F.P. Compostela.

[Edificio de Artes Gráficas]
Dispón dun único ascensor, o cal, na Planta de Acceso, se colle xunto á Conserxería, preto da entrada principal.
Comunica as tres plantas. O seu cuarto de maquinaria está xunto ó propio ascensor na Planta Baixa.
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3.1.7. MODIFICACIÓN DAS CARACTERÍSTICAS HABITUAIS
A modificación das características habituais do centro e das actividades normalmente desenvoltas nel poden levar
a introdución de novos riscos ou poden determinar unha ineficacia dos medios e medidas propostas neste Plan.
Cando no Centro teña lugar un evento ou se realice unha modificación ou reforma que constitúan un cambio
significativo, será necesario unha readaptación e actualización deste Plan. Cando se trate dun evento de carácter
temporal pode requirir a elaboración dun Plan de Implantación do Plan de Autoprotección específico para dito
evento.

3.1.7.1 EVENTOS ESPECIAIS
Os riscos derivados de posibles modificacións nas instalacións, a incorporación de novos contidos materiais, a
concorrencia dun número elevado de persoas, etc. Pero tamén hai que sopesar os riscos intrínsecos das
actividades a realizar.

3.1.7.2 MODIFICACIÓNS OU REFORMAS NO EDIFICIO
As modificacións no edificio (obras, novas instalacións, cambios de uso de salas, etc.), poden tamén influír sobre a
eficacia deste Plan.
O Plan de Autoprotección debe ser actualizado periodicamente para ir recollendo tódolos cambios que se vaian
producindo no edificio.
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3.2. RISCOS PROPIOS DAS ACTIVIDADES E RISCOS EXTERNOS

3.2.1. PRINCIPAIS RISCOS
Dada as características do edificio, o principal risco considerado neste Plan é o INCENDIO. Outros desencadeantes
de emerxencias teñen, en case tódolos casos, a súa principal manifestación nun incendio ou ben ás súas
consecuencias son tamén producidas nun incendio.
Os mecanismos de resposta ante un incendio son tamén aplicables á gran maioría de supostos.

3.2.2. RISCOS PROPIOS DAS ACTIVIDADES
A execución das actividades normais desenvoltas no edificio nos deben supor risco algún para a integridade de
persoas e instalacións ou cando menos estes riscos deben de estar minimizados.
Polo xeral as situacións de emerxencia derivadas das actividades desenvoltas débense a neglixencias, accidentes
ou erros humanos. Estas situacións deben de previrse coa adecuada formación e concienciación do persoal.
A corta idade dos alumnos, que lles outorga un maior grado de inmadurez, así como o seu considerable número,
pode facer aumentar a probabilidade de que un inadecuado comportamento individual xere unha emerxencia.
Os riscos que xeran as actividades poden ser, entre outros, os seguintes:


Risco de incendio ou explosión en instalacións do edificio por un inadecuado mantemento ou
manipulación.



Risco de incendio ou explosión no depósito de gas, nas cociñas (Cociña principal e Cociña Taller de
Prácticas 1) ou na sala de caldeiras da ACSUG (planta 5ª). Os riscos veñen derivados da manipulación do
lume e da instalación de gas.



Risco de incendio pola manipulación de lume ou aparatos xeradores de calor en cociñas, comedores,
aulas, etc.



Risco de incendio ou explosión polo manexo de produtos inflamables, especialmente nos talleres de Artes
Gráficas (emprego de disolventes e pinturas).



Riscos derivados do incorrecto uso de aparatos eléctricos.
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Riscos derivados de traballos de mantemento, reformas, instalacións, etc., fundamentalmente o de
incendio, aínda que tamén outros como o colapso de partes do edificio.



Riscos derivados dos comportamentos de alumnos e visitantes (incendios, situacións de pánico, etc.).



Riscos de comportamento antisocial: intrusismo, furto, roubo, atentado, sabotaxe, etc.



Riscos derivados de actividades especiais (espectáculos, demostracións, etc.).

3.2.3. RISCOS EXTERNOS
Os riscos externos que poden afectar ó C.I.F.P. Compostela son basicamente riscos naturais, como os derivados
de sismos e fenómenos meteorolóxicos:
[Sismos]
 Desprendemento de elementos construtivos ou de equipamento.
 Colapso de partes da estrutura.
[Fenómenos meteorolóxicos]
 Desprendemento de elementos construtivos ante fortes ventos (elementos de fachadas, cubertas, etc.)
 Colapso de cubertas ante acumulacións de neve.
 Inundacións provocadas por choivas (debidas fundamentalmente a deficiencias en cubertas ou en tubos
desaugadoiros).
A separación respecto a construcións adxacentes reduce os riscos derivados da propagación de lumes orixinados
noutros edificios ou a afectación polo outro tipo de emerxencias. No obstante ante calquera emerxencia próxima
se deben valorar os posibles riscos e manter unha actitude de alerta.
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3.3. PERSOAS CON ACCESO ÁS INSTALACIÓNS

3.3.1. CLASIFICACIÓN
Pode tomarse a clasificación marcada no apartado 2.3 deste documento.

3.3.2. ÁREAS DE PERMANENCIA
Polo xeral a maioría de estancias do edificio permanecen pechadas con chave cando no son usadas. Sen embargo
as zonas comúns (corredores, escaleiras, etc.) soen encontrarse sen limitacións de paso.
Os vestiarios das plantas superiores do Bloque A (bloque de 5 pisos) dispoñen todos de chave. O persoal laboral
ten as chaves do seu vestiario. Os alumnos deben de recoller as chaves en Conserxería.

3.3.3. CUANTIFICACIÓN
Só se pode facer desde este Plan unha cuantificación de alumnos e persoal fixo ó non poder facer unha previsión
de persoal temporal, visitantes e outros usuarios con presenza esporádica no Centro.
O número de alumnos sofre modificacións en cada curso académico e incluso durante o seu transcurso. O
seguinte cadro elabórase en función dos datos actuais a data de elaboración deste Plan.
CUANTIFICACIÓN DE PERSOAL
Grupo
Cantidade
Alumnos C.I.F.P. Compostela

1100

Persoal laboral C.I.F.P. Compostela

69

Persoal docente C.I.F.P. Compostela

80

Persoal laboral ACSUG

18

3.3.4. IDENTIFICACIÓN
3.3.4.1 PERSOAL C.I.F.P. COMPOSTELA
A comezo de cada curso escolar axuntarase a este Plan de Autoprotección unha listaxe actualizada do persoal do
CIFP Compostela, tanto do laboral e docente como de calquera outro tipo, incluído contratas de servizos.
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3.3.4.2 PERSOAL ACSUG
Co fin de manter actualizada a listaxe de persoal, ó comezo de cada curso escolar axuntarase a este Plan de
Autoprotección unha listaxe actualizada do persoal da ACSUG.
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4.1. MEDIDAS E MEDIOS HUMANOS

4.1.1. ORGANIZACIÓN DOS MEDIOS HUMANOS
Todo o persoal, tanto o de servizos como o persoal propio, ten a obriga solidaria de cumprir e facer cumprir as
normas establecidas, con obxecto de que non existan riscos nas actividades a desenvolver, e si estes non poden
eliminarse, si reducir ó mínimo os danos a persoas e instalacións.
O persoal do edificio que participará na tarefa colectiva de manter o nivel de seguridade englobarase nun dos
seguintes grupos:
 XERAL
Persoal que cumprirá as consignas xerais de Seguridade e as particulares do seu posto. A súa
colaboración nas tarefas de seguridade concrétase na súa actitude e comportamento ante unha
situación de emerxencia.
 EQUIPOS DE PRIMEIRA INTERVENCION (E.P.I), EQUIPOS DE SEGURIDADE DE EVACUACIÓN (E.S.E.),
EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS (E.P.A.)
Persoal seleccionado entre o grupo de persoal laboral, que polas súas calidades, formación, etc.,
pode asumir tarefas de maior responsabilidade dentro dos sectores e áreas de emerxencia no que se
divide o edificio, para actuar nos primeiros momentos en que se cumpran as consignas do plan de
actuación e informar das anomalías observadas ou condicións en que se cumpre o citado plan.
Así mesmo prestarán o seu apoio ós Servizos de Axuda Exterior, cando a súa actuación sexa
necesaria.
No apartado 6.3 deste documento determínanse de forma máis concisa as funcións e características
destes grupos.
Todo o Persoal, calquera que sexa o grupo no que estea encadrado, recibirá as consignas, será asesorado e
actuará cos criterios xerais que figuran neste PLAN.
Os alumnos atenderán as consignas de seguridade facilitadas polos seus educadores e polo persoal laboral do
centro en xeral.
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4.1.2. CONSIGNAS XERAIS DE PREVENCIÓN DE INCENDIO COMÚNS PARA TODO O
PERSOAL
[En relación coa limpeza]

¬

Manter en orde e limpo o posto de traballo.

¬

Non acumular trapos, algodóns, residuos, cartóns, plásticos, etc. (Se están impregnados de
graxa poden arder espontaneamente, incluso nun recipiente).

¬

Non esparexer produtos inflamables ou combustibles (incluso en recipientes).

¬

Manter os desperdicios en recipientes pechados.

¬

Asegurar a recollida regular e a colocación nun lugar seguro dos depósitos e envases de
desperdicios.

¬

Manter o conxunto da área ou local tan ordenado e limpo como permitan as condicións de
traballo.

¬

Manter afastados os produtos combustibles das fontes de calor.

[En zonas de almacén]
¬

Non permitir que outras persoas utilicen o local para almacenar produtos perigosos, a menos
que sexa un local especifico para eles.

¬

Manter sempre libre ou acceso a os locais.

¬

Limitar o almacenaxe ao imprescindible.

¬

Manter os locais de líquidos inflamables ou material combustible con tódalas medidas de
seguridade en perfecto estado de funcionamento.

[En locais perigosos]
Son almacenes de roupa, almacéns de produtos de mantemento, as lavanderías, as cociñas, os cuartos de
calefacción e aire acondicionado, depósitos de lixo, etc.
¬

Limpar frecuentemente os filtros e condutos de evacuación das campás de fumes situadas sobre
as cociñas.
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¬

A caldeira necesítase mantela en permanente estado de limpeza e non utilizar o seu local como
un lugar de Almacenamento.

¬

O local de limpeza debe ser limpado frecuentemente.

[Materias perigosas]
¬

Evitar a acumulación de materias e produtos inflamables e afastalos de toda fonte de calor.

¬

Ter coidado de non utilizar aerosois cerca dunha chama aberta. Almacenalos en sitios ventilados.

¬

Colocar os produtos de limpeza inflamables (alcohol de queimar, augarrás) en armarios ou locais
pechados con chave e ventilados.

¬

Utilizar preferentemente produtos de limpeza non inflamables ou dificilmente inflamables.

¬

Evitar o Almacenamento de produtos combustibles xunto a outros de tipo abrasivo ou cáustico.

[En salas de máquinas]
A manipulación das máquinas e/ou equipos debe ser efectuada por persoal preparado e designado para tal efecto,
o cal deberá:
¬

Inspeccionar regularmente as máquinas e /ou equipos.

¬

Limpar periodicamente as máquinas e/ou equipos.

¬

Comprobar a lubricación das máquinas e/ou equipos.

¬

Non deixar acumular aceite ou graxa en paredes e teitos.

¬

Non se deberá usar auga a chorro sobre máquinas, instalacións, aparatos ou condutos
eléctricos.

[En relación cos equipos ou aparatos eléctricos]
¬

Facer verificar periodicamente as instalacións eléctricas por un electricista profesional, polo
menos unha vez ó ano.

¬

Evitar o tendido de cables eléctricos en zonas húmidas.

¬

Estimular ó persoal para utilizar correctamente os equipos eléctricos e para que avisen dos seus
defectos.
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¬

Non efectuar conexións ou adaptacións sobre aparatos eléctricos.

¬

Non manipular as instalacións eléctricas nin improvisar fusibles.

¬

Non empregar tomas de corrente (enchufes) múltiples.

¬

Non sobrecargar as liñas eléctricas.

¬

Non utilizar aparatos eléctricos onde a conexión presente fallos de continuidade.

¬

Non colocar trapos, telas, etc., sobre lámpadas de alumeado ou aparatos de calefacción.

¬

Evitar que as pantallas de papel ou tela queden en contacto coas lámpadas.

¬

Comprobar que a voltaxe dos aparatos eléctricos é o mesmo que o da rede á que se queren
conectar.

¬

Desconectar os aparatos eléctricos despois do seu uso e, en especial, ó abandonar o posto de
traballo.

¬

Desconectar os pequenos aparatos eléctricos de uso circunstancial (radios, cafeteiras, fogóns
eléctricos, etc.) inmediatamente despois do seu uso.

¬

Non utilizar as conducións eléctricas como colgadoiros de utensilios, prendas ou trapos.

¬

Reparar coa máxima urxencia avarías eléctricas, especialmente nas instalacións de protección.

[En relación coa instalacións de gas]
¬

Tódolos aparatos de gas deberán cumprir coas disposicións e regulamentos que lle sexan de
aplicación. Antes de instalar, conectar e poñer en marcha un aparato deberá comprobarse que
estea preparado para o tipo de gas que se lle vai a subministrar e que tanto o local como a
instalación que o alimentan cumpren coas disposicións normativas que lles son de aplicación.

¬

Ler atentamente as instrucións de uso entregadas coa compra dos aparatos de gas.

¬

Ter sempre ventilado o lugar onde funcione un aparato de gas.

¬

Comprobar que os condutos de evacuación de fumes estean correctamente instalados.

¬

En ausencias prolongadas e tamén durante a noite, pechar as chaves de paso de gas.

¬

O usuario disporá do plano actualizado e definitivo da instalación interior de gas do edificio, de
forma que en dito plano queden reflectidos os distintos compoñentes da instalación privada,
mediante un símbolo e/ou número específico.
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¬

Calquera modificación que se queira realizar nas redes de distribución de gas debe contar co
asesoramento dun técnico competente.

¬

Si se detectara cheiro a gas, deberán terse en conta os seguintes puntos:
-

Pechar inmediatamente as chaves de paso da instalación.

-

Non acender ningunha chama nin accionar timbres nin interruptores eléctricos.

-

Ventilar o local.

-

Avisar inmediatamente ó servizo de avarías da empresa subministradora.

¬

Non manipular as partes interiores dos aparatos de gas.

¬

Non modificar as ventilacións dos recintos onde se sitúen.

¬

Non manipular nin modificar as redes.

¬

Non conectar tomas de terra á instalación de gas.

¬

Non amoblar ao redor das chaves deixándoas impracticables ou sen ventilar.

¬

Non forzar nin manipular os mecanismos das chaves.

[En xeral]
¬

Manter despexadas as vías de evacuación e portas de emerxencia.

¬

Manexar con coidado os produtos inflamables e calquera aerosol seguindo as normas
establecidas.

¬

Manter os produtos inflamables que non se utilicen nun recinto limpo, ordenado e na menor
cantidade posible.

¬

Os líquidos inflamables almacenaranse e manipularanse coas medidas e medios apropiados e
indicados na Instrucións Técnica 05.01. “Almacéns auxiliares de líquidos inflamables”.

¬

Non instalar estufas, hornillos nin outras fontes de calor suplementarias, próximas a produtos
inflamables ou combustibles.

¬

Os sistemas de protección deberán estar en todo momento en perfecto estado para a súa
posible posta en funcionamento.

¬

Respectar rigorosamente as prohibicións establecidas (non fumar, non acender lume, non
producir faiscas, etc.)
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¬

Informar sobre a existencia de humidades en paredes ou teitos de locais, especialmente si están
próximos ás canalizacións eléctricas.

¬

Pedir información á liña xerárquica para realizar algunha actividade que entrañe un perigo notorio
de incendio ou doutro tipo.

¬

Comunicar á liña xerárquica tódalas anomalías observadas que entrañen un risco de incendio ou
doutro tipo.
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4.2. MEDIOS MATERIAIS
Os medios materiais cos que está dotado o C.I.F.P. Compostela intentan responder ó risco principal co que conta o
edificio: o incendio. Non obstante moitos deles son útiles tamén noutros tipos de riscos.
O desenrolo da loita contra incendios implica unha dobre actividade, sempre necesaria en relación coa xeración e
propagación de Incendios: a prevención e a loita contra os mesmos. Se, fracasada a prevención, é necesario iniciar
a loita contra o Incendio, a organización dos medios humanos debe ter á súa disposición unha adecuada dotación
de medios materiais que fagan posible iniciar a loita contra o incendio con eficacia e seguridade, para reducir ou
anular os danos humanos e materiais que o Incendio pode ocasionar.
A variedade destes medios materiais permite seleccionar os máis adecuados para combater o incendio de acordo
coa clase de lume: A - B - C - D.
O éxito na extinción de calquera incendio depende sempre de:
¬

A rapidez con que se inicie a loita contra o incendio e á habilidade dos medios humanos.

¬

A adecuación dos medios materiais de loita contra incendios empregados (Selección do axente e
medios de lanzamento do mesmo).

A iniciación da loita contra o incendio debe comezar unha vez detectada a súa existencia. Por iso, os medios
materiais de detección constitúen o primeiro eslavón no proceso de loita contra o incendio.

4.2.1. CLASIFICACIÓN DOS MEDIOS MATERIAIS NA LOITA CONTRA O INCENDIO (L.C.I.)
Os medios materiais empregados na L.C.I. poden clasificarse en:
¬

Medios de Detección.

¬

Medios de Extinción.

¬

Medios Auxiliares.
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4.2.2. DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIAIS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Os distintos medios materiais, citados e clasificados no apartado anterior, son seleccionados cualitativamente e
cuantitativamente para constituír a dotación dos medios humanos que participarán nas tarefas de extinción
encadrados nos Equipos de Seguridade.
A selección da dotación de medios materiais da L.C.I. debe establecerse de acordo co nivel de risco presente en
cada área ou edificio, coas características do mesmo e coa clase de lume que é factible esperar.
A dotación de medios materiais para a loita contra o incendio abarca aqueles equipos, aparatos ou sistemas onde
o emprego esténdese a todo o ámbito do edificio e ós de uso limitado a unha soa área, sector ou sala.
As instalacións de protección contra incendios coas que está dotado ou C.I.F.P. Compostela son basicamente as
seguintes:
[Instalacións de detección e alarma de incendios]
 Sistema de detección e alarma automática de incendios, complementada cun sistema de alarma
manual por pulsadores de emerxencia, circunscrito só á Cociña Principal do Edificio Principal.
 Sistema de detección e alarma automática de incendios, complementada cun sistema de alarma
manual por pulsadores de emerxencia, en todo o Edificio de Artes Gráficas.
[Instalacións de extinción de incendios]
 Sistema de extintores móbiles (en tódolos edificios)
 Sistema de Bocas de Incendio Equipadas (Edificio de Artes Gráficas).
 Sistema de extinción automática por extintores tipo Sprinkler (salas de caldeiras do Edificio Principal).
 Sistemas de extinción automática nas principais campás de extracción de fumes da Cociña Principal.
[Outras instalacións]
 Instalación de alumeado de emerxencia e sinalización.
A continuación descríbense de forma abreviada as instalacións máis importantes.
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4.2.2.1 SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA E ALARMA DE INCENDIO
O edificio de Artes Gráficas dispón de detección de incendios, composto por pulsadores manuais, sirenas
interiores e detectores automáticos adecuados á clase de lume previsible.
Os equipos de control e sinalización disporán dun dispositivo que permita a activación tanto manual como
automática dos sistemas de alarma, situado nun local permanentemente vixiado mentres o edificio permaneza
aberto ó público.
A activación automática dos sistemas de alarma debe poder graduarse de forma tal que teña lugar, como máximo,
3 minutos despois da activación dun detector ou dun pulsador.
O sistema de alarma permitirá a transmisión de alarmas locais e da alarma xeral.
Equipo de Control e Sinalización
O equipo de control e sinalización debe estar provisto de sinais ópticas e acústicas para o control dos edificios.
Detectores
O tipo, número, situación e distribución dos detectores, deberán garantir a detección do lume na totalidade da
zona a protexer, cos seguintes límites, en canto a superficie cuberta e altura do seu emprazamento para os
detectores que se indican:
 DETECTORES OPTICOS
En zonas con superficie igual ou inferior a 80 m2, debería instalarse como mínimo 1 detector e a unha
altura non superior a 12 m. En zonas con superficie superior a 80 m2, instalarase como mínimo 1 detector
cada 60 m2 se a altura do local é igual ou inferior a 6 m e cada 80 m2 se a súa altura está comprendida
entre 6 e 12 m.
 DETECTORES TÉRMICOS
En zonas con superficie igual ou inferior a 30 m2 debería instalarse como mínimo 1 detector. En zonas con
superficie superior a 30 m2 instalarase, como mínimo, un detector cada 20 m2. Este tipo de detectores
poden substituírse, cando sexan exixibles, por unha instalación de rociadores automáticos de auga.
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Fonte de subministro.
A Central de Detección debería posuír unha fonte secundaria das seguintes características:
Dispor dunha autonomía de funcionamento de setenta e dúas horas en estado de vixilancia e de media
hora en estado de alarma. Poderase autorizar duracións de funcionamento inferiores a setenta e dúas
horas, pero sempre superiores a vinte catro horas, en función da fiabilidade da detección de fallos na rede
e da duración probable da reparación.
Elementos de unión entre os anteriores
Estaría constituído polo cableado de unión entre os anteriores elementos. Para o seu montaxe seguirase o
Regulamento Electrotécnico para Baixa Tensión atendendo ós seguintes criterios:
-

O cableado debería corresponder só á instalación de detectores automáticos.

-

Os cables terían características apropiadas para evitar caídas de tensión que puidesen perturbar

o bo funcionamento dos equipos.

4.2.2.2 EXTINTORES MÓVILES
Baixo esta denominación agrúpanse tódolos extintores de tipo portátil (manuais ou sobre rodas) que conteñen un
axente extintor que pode ser proxectado e dirixido pola acción dunha presión interna/externa. Os extintores
portátiles empréganse amplamente en riscos que posúen pouca carga de lume, así como primeiro medio de
extinción en riscos de maior carga.
Tódolos extintores que se inclúen neste edificio deben estar homologados pola Delegación de Industria, coa placa
de timbre de acordo co Regulamento de Recipientes a Presión vixente do Ministerio de Industria e Enerxía.
En canto ó fogar tipo ou eficacia extintora, preséntase xunto ós extintores un certificado do ensaio segundo a
norma UNE-23-110 dun laboratorio oficial recoñecido.
Os extintores están formados por un recipiente de aceiro con 3 pezas soldadas (protexidas interiormente contra a
corrosión), manómetro, válvula de descarga tipo asento con panca para a interrupción da descarga e boquilla.
Tódolos extintores levan impresas as instrucións de activación e uso, pero non se debe esperar nunca a ler ditas
instrucións no momento en que se necesite, se non antes.
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Os criterios seguidos para determinar o tipo e o número destes medios de extinción manual son os que se indican
no CTE DB SI 4 – Capítulo1, no Regulamento de Instalacións de Protección Contra Incendios e na Regra Técnica
RTE-EXT de Cepreven.


Disporanse extintores en número suficiente para que o recorrido real en cada planta desde
calquera orixe de evacuación ata un extintor non supere os 15 m.



Os extintores disporanse de forma tal que poidan ser utilizados de maneira rápida e fácil. Sempre
que sexa posible, situaranse nos paramentos de forma tal que o extremo superior dos extintores
se atope a unha altura sobre ou chan menor que 1.20 m.



Situaranse os extintores en puntos estratéxicos, tales como relanzos de escaleiras,
distribuidores e puntos con maior risco de inicio de incendio.

O sistema de extintores deberá estar constituído por un conxunto de aparatos con tipos de axente extintor e
capacidade están en función do risco a protexer.
No Apartado 6.3 danse unhas breves instrucións de utilización destes equipos.
[TIPOS DE LUMES]
Dada a gran variedade de materiais que nos podemos encontrar na decoración, en instalacións, etc. a continuación
efectúase unha clasificación en grupos dos posibles materiais combustibles, co fin de poder asociar tipo de lume e
extintor adecuado:
[Clase A]

Combustibles sólidos, xeralmente de natureza orgánica, con produción de brasas e
sólidos de alto punto de fusión. Exemplos: madeira, tecidos, fibras, palla, papel, etc.

[Clase B]

Combustibles sólidos de baixo punto de fusión e líquidos inflamables. Exemplos: ceras,
parafinas, graxas, gasolina, alcois.

[Clase C]

Gases inflamables. Exemplos: gas natural, butano, propano.

[Clase D]

Metais combustibles e compostos químicos reactivos. Exemplos: po de magnesio, po
de aluminio.

[Clase E]

Eléctricos con tensión superior a 25 KV. Exemplos: lume de calquera combustible en
presenza de tensión eléctrica.

Para relacionar o tipo de lume co axente extintor adecuado, consultar o cadro seguinte.
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AXENTES EXTINTORES E SU ADECUACIÓN ÁS CLASES DE LUME
TIPO DE EXTINTOR
A

CLASE DE LUME
B
C
D

E

*

*

AUGA PULVERIZADA

***

AUGA A CHORRO

**

ESPUMA FISICA

**

**

POLVO POLIVALENTE

**

**

**

* (1)

***

**

*

*

ESPECIFICO DE METALES

ACTUACION
2
3
X

X

POLVO SECO
DIÓXIDO DE CARBONO

1

4

X

X
X

X

X

X

X

**

X

X

X

***

X

X

X

*

[NOTAS]:
*** Moi adecuado

1.- DILUCION: eliminación ou separación

** Adecuado

2.- ENFRIAMENTO: eliminación da enerxía de activación.

*

3.- AFOGO: eliminación do aire

Aceptable

1) Só aceptable ata unha tensión de 1.000 V

4.- ANTICATALITICO: eliminación de radicais libres

4.2.2.3 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIES)
Atendendo ó CTE-DB-SI4-1 “Dotación de instalacións de protección contra incendios”, dotaranse de BIES a
aqueles edificios administrativos ou docentes con superficie construída sexa maior de 2000 m2. Os equipos serán
do tipo 25 mm.
Situaranse BIEs próximas ó acceso a cada sector ou zona. Toda a superficie quedará cuberta tendo en conta a
lonxitude da mangueira, que habitualmente é de 20m, podendo considerarse 5m máis polo alcance da auga
proxectada.
Existen dous tipos de BIE’s clasificadas en función do diámetro da súa mangueira:


BIE’s de 25 mm
Estes equipos dispoñen de manómetro, válvula de accionamento, mangueira semirríxida, debandoira e
lanza con sistema de peche e regulación do tipo de chorro. Todos estes elementos atópanse dentro dun
armario metálico con porta abatible de acceso.



BIE’s de 45 mm
Constan dos mesmos elementos que as BIE’s do tipo anterior, coas diferenzas de que a mangueira é do
tipo manga plana de 45 mm e que normalmente o armario carece de porta e para acceder á mangueira
hai que romper o cristal que pecha o conxunto. Para o seu uso é imprescindible estender por completo a
mangueira antes de abrir a válvula.
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4.2.2.4 INSTALACIÓN DE ALUMEADO DE EMERXENCIA E SINALIZACIÓN
A instalación de alumeado de emerxencia e sinalización ten os seguintes obxectos:
¬

Posibilitar unha fácil evacuación das persoas en caso de fallo do subministro eléctrico e
especialmente si se presenta unha emerxencia ou conato de emerxencia, iluminando as vías de
evacuación e facilitando a localización das saídas e direccións idóneas ata o espazo exterior.

¬

Manter un nivel de iluminación suficiente que permita o movemento das persoas e o acceso do
persoal dos Servizos de Emerxencia.

O edificio dispón de alumeado de emerxencia. Este alumeado de emerxencia conéctase automaticamente en caso
de corte da enerxía eléctrica. Terá unha autonomía mínima de 1 hora e responderá ós fallos de subministro de
corrente, xa sexan totais ou parciais, efectuando a conexión automática.

4.2.3. INVENTARIO DE INSTALACIÓNS CONTRA INCENDIOS
A continuación faise un inventario-resumo por planta de tódalas instalacións de protección que posúen os edificios.
SISTEMAS EXTINCIÓN AUTOMÁTICA
EN CAMPÁS DE EXTRACCIÓN DE FUMES
Zona

Conxunto formado por 1 cilindro
e 1 rede de descarga

COCIÑA EDIFICIO PRINCIPAL
Taller Cociña: Campá 1
Taller Cociña: Campá 2
Taller Cociña: Campá 3
Taller Repostería

2
2
2
1

INVENTARIO DE MEDIOS DE DETECCIÓN E ALARMA DE INCENDIO
Zona

Detectores

Pulsadores

Sirenas
interiores

Sirenas
exteriores

Central

---

1

--1
---

--1
---

EDIFICIO PRINCIPAL
Cociña principal

29

Planta Baixa

49
33
17

Planta de Acceso
Planta Alta
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INVENTARIO DE EXTINTORES

Zona

Po ABC
21A-113B

Po ABC
27A-183B

Po ABC
34A-223B

Po-gas
89B

CO2
21B

CO2
34B

CO2
89B

Sprinkler
P 6 kg

1
-------------------

1
5
--------1
-------

---------------------

2
-------------------

-------

2
-----

-------

EDIFICIO PRINCIPAL
Planta Soto
Planta Baixa
BLOQUE A: Planta 1ª
BLOQUE A: Planta 2ª
BLOQUE A: Planta 3ª
BLOQUE A: Planta 4ª
BLOQUE A: Planta 5ª
BLOQUE A: Planta 6ª
BLOQUE B: Planta 1ª
BLOQUE B: Planta 2ª

2
12
1
--1
--9
1
-----

--9
2
3
2
3
----1
1

------1
-------------

2
1
-----------------

EDIFICIO ARTES GRÁFICAS
Planta Baixa
Planta de Acceso
Planta Alta

22
14
5

-------

-------

-------

-------

INVENTARIO DE BOCAS DE INCENDIO
Zona

BIE
25 mm

BIE
45 mm

EDIFICIO ARTES GRÁFICAS
Planta Baixa
Planta de Acceso
Planta Alta

7
4
2

-------

4.2.4. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO
Un sector de incendio é unha zona do edificio que, polos elementos construtivos que ou delimitan, permite ou
confinamento do lume e o fume durante un determinado período de tempo. Isto reduce a dimensión e severidade
dun posible incendio e facilita a evacuación das persoas.
A dimensión do sector e o seu contido incidirán de forma decisiva sobre as dimensións e perigosidade do incendio,
polo que a norma (CTE/2006) establece unhas dimensións máximas para os sectores de incendio en función do
uso ó que se destina o edificio.
Dita norma tamén marca a necesidade de sectorizar certos locais ou zonas que, polo seu contido ou actividade,
supoñen un maior risco de iniciación dun lume ou que, en caso de iniciado xa, poden agravalo de forma
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considerable. No apartado 3.1.1.deste Plan xa se han comentado cales son estes locais e se ha indicado cales son
as necesidades de compartimentación que requiren.

4.2.4.1 COMPARTIMENTACIÓN XERAL DO C.I.F.P. COMPOSTELA
Segundo o CTE/2006 – DB SI 1, capítulo 1, e atendendo ó uso principal do Instituto (o Docente) e considerando
tamén que tódolos edificios que integran as instalacións desenvólvense en máis dunha planta, a superficie dos
sectores de incendio non debe superar os 4000 m2.
Actualmente tódolos edificios que integra o C.I.F.P. Compostela, salvo a Cociña Principal recentemente
reformada, non se atopan compartimentados en sectores de incendio, constituíndo cada edificio un único sector
de incendio. Pola súa superficie, o edificio principal, que ten unha superficie superior ós 4000 m2, debería de ser
sectorizado.

4.2.4.2 COMPARTIMENTACIÓN DA ACSUG
A ACSUG pode considerarse un establecemento diferente do C.I.F.P. Compostela que se integra no mesmo
edificio. Ocupa a totalidade da Planta 5ª do Bloque A do Edificio Principal e a súa superficie total construída supera
os 500 m2. Por elo e segundo o CTE 2006 – DB SI 1, capítulo 1, debe de constituír un sector de incendio
diferenciado.
A sectorización levarase a cabo mediante paredes e teitos con resistencia ó lume EI 90 e as portas de paso entre
sectores deben ser EI2 45 - C5.
Actualmente a ACSUG forma un sector de incendio diferenciado.

4.2.5. EVACUACIÓN
4.2.5.1 CÁLCULO DA OCUPACIÓN TEÓRICA
Para realizar unha estimación de ocupación consideraranse as densidades de ocupación teóricas definidas polo
CTE / 2006 a efectos de evacuación. Estes índices fíxanse en función do uso do local ou zona. Para calcular a
ocupación teórica do C.I.F.P. Compostela considéranse os seguintes usos:
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OCUPACIÓNS TEÓRICAS APLICABLES (segundo CTE)
Zona, tipo de actividade

Uso

Ocupación
(m2/persoa)

Calquera

Zonas de ocupación ocasional e accesibles Unicamente a efectos de
mantemento

Arquivo, almacéns

Almacéns

40

Administrativo

Plantas ou zonas de edificios

10

Vestíbulos xerais e zonas de uso público

2

Docente

Nula

Aulas (excepto de escolas infantís)

Pública concorrencia

1.5

Locais diferentes a aulas, como laboratorios, talleres, ximnasios, salas
de debuxo, etc.

5

Aulas de escolas infantís e salas de lectura de bibliotecas

2

Zonas de público sentado en bares, cafeterías, restaurantes, etc.

1.5

Zonas de servizo de bares, restaurantes, cafeterías, etc.

10

Zonas destinadas a espectadores sentados (con asentos definidos no
proxecto)
Residencial público

1 pers/asento

Zonas de aloxamento

20

Atendendo a os índices de ocupación teóricos e tendo en conta que ese índices non han de superarse, a
ocupación teórica do edificio pode considerarse a indicada nos cadros adxuntos nos seguintes apartados. Non
obstante estes valores poden ter que ser reducidos polas limitacións de paso nos recorridos de evacuación (ver
apartado 4.2.5.4). O cadro amosa unha distribución uniforme e normal polas distintas salas do edificio e considera
unha ocupación nula en aquelas áreas onde a presenza de persoas é ocasional. Estas zonas non se reflicten no
cadro.
Considerase a permanencia do persoal laboral no cómputo da ocupación máxima do edificio.

4.2.5.1.1. Edificio Principal
CÁLCULO OCUPACIÓN MÁXIMA TEÓRICA DO EDIFICIO PRINCIPAL
SALAS

INDICE
(Pers./m2)

SUPERFICIE
(m2 )

OCUPACIÓN
TEÓRICA
(persoas)

62.54
62.04
148.51
33.48
25.94

7
2
30
1
1

Planta Soto
Taller Mantemento
Almacén Cociña
Lavandería
Almacén Menaxe
Almacén Limpeza

1/10
1/40
1/5
1/40
1/40
Planta Baixa

Hall de Entrada

1/5

148.18

30

Conserxería

1/5

12.68

3
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CÁLCULO OCUPACIÓN MÁXIMA TEÓRICA DO EDIFICIO PRINCIPAL
SALAS

INDICE
(Pers./m2)

SUPERFICIE
(m2 )

OCUPACIÓN
TEÓRICA
(persoas)

Taller Prácticas 1

1/1.5

102.82

21

Cociña Taller Prácticas 1

1/10

25.24

3

Comedor

1/1.5

248.63

166

Cociña

1/10

454.01

46

Panadería / Repostería

1/5

162.40

33

Economato

1/10

66.65

7

Bar Licores

1/5

56.89

12

Recepción Hotel

1/5

76.12

16

Oficina 1 Hotel

1/10

16.97

2

Oficina 2 Hotel

1/10

20.48

3

Comedor Hotel

1/1.5

122.75

82

1pers./butaca

157.90

172

Auditorio
Locais Escenario

1/40

7.84

1

Gardarroupa

1/10

7.63

1

Bunker

1/40

51.56

2

Sala de Profesores

1/5

52.46

11

Xefatura de Estudios e Vicedirección

1/10

29.55

3

Zona Dirección-Secretaría

1/10

55.52

6

Almacén Aulas

1/40

28

1

Cafetería

1/1.5

69.10

47

Sala de Videoconferencias

1/5

195.21

40

Sala Anexa a Videoconferencias
Sala de Reunións
(zona videoconferencia)
Biblioteca

1/40

25.53

1

1/5

59.05

12

1/2

116.57

59

Dpto. Orientación

1/10

16.40

2

Sala de Reunións Inglesa

1/2

51.18

26

Taller Modelado

1/5

51.68

11

Cociña I+D

1/2

68.33

35

Almacén Cociña I+D

1/40

6.60

1

Sala Visitas

1/5

9.40

2

68.44
64.19
43.51
19.27
55.57
38.52
27.78
64.59

46
13
22
2
28
26
19
44

BLOQUE A: Planta 1ª
Aula 115
Aula 116
Vestiarios 106, 108 e 110
Sala 111
Vestiarios Profesores
Aula 112
Aula 113
Aula 114
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CÁLCULO OCUPACIÓN MÁXIMA TEÓRICA DO EDIFICIO PRINCIPAL
SALAS

INDICE
(Pers./m2)

SUPERFICIE
(m2 )

OCUPACIÓN
TEÓRICA
(persoas)

BLOQUE A: Planta 2ª
Aula 201
Aula 202
Aula 203
Sala de Catas
Almacén Posterior
Sala de Preparación
Arquivo nº1 (Sala 207)
Arquivo nº2 (Sala 208)
Arquivo nº3 (Sala 209)

1/5
1/5
1/5
1/2
1/40
1/10
1/40
1/40
1/40
BLOQUE A: Planta 3ª

38.04
39.88
37.36
80.10
24.31
25.21
39.69
39.35
49.45

8
8
8
41
1
3
1
1
2

Habitación 301
Habitación 302
Habitacións 303 a 306
Habitacións 310 a 315
Habitacións 307 a 309
Habitacións 316 a 321

1/5
1/5
1/20
1/2
1/20
1/2
BLOQUE A: Planta 4ª

15.35
15.35
4×15.35
6×15.57
3×8.62
6×15.41

4
4
4
47
2
47

Aula 401
Habitación 403
Habitacións 407 a 412
Habitacións 404 a 406
Habitacións 416 a 421

1/5
1/20
1/20
1/20
1/2
BLOQUE A: Planta 5ª (ACSUG)

104.45
15.70
6×15.57
3×8.62
6×15.41

21
1
5
2
47

1/40
1/40
1/5
1/10
1/10
1/5

19.25
19.25
21.10
20.02
40.28
20.38

1
1
5
3
5
5

1/10

25.11

3

7.46
24.42
53.22
13.11
18.75
30.71
51.92

4
3
6
2
2
16
35

19.92

2

Arquivo 1
Arquivo 2
Sala Usos Múltiples
Informática
Sala de Programas
Recepción
Gabinete de Dirección e Xestión da
Calidade
Sala Visitas
Dirección
Asuntos Económicos e Profesorado
Sala 1
Sala 2
Sala de Xuntas
Salón de Actos
Seminario 1
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1/2
1/10
1/10
1/10
1/10
1/2
1 pers./butaca
BLOQUE B: Planta 1ª
1/10
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CÁLCULO OCUPACIÓN MÁXIMA TEÓRICA DO EDIFICIO PRINCIPAL
SALAS

Aula 1
Aula 2
Aula 3
Aula 4
Seminario 2
Aula 5
Aula 6
Aula 7
Aula 8
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INDICE
(Pers./m2)

1/1.5
1/1.5
1/1.5
1/1.5
BLOQUE B: Planta 2ª
1/10
1/1.5
1/1.5
1/1.5
1/1.5

CAPÍTULO 4

SUPERFICIE
(m2 )

OCUPACIÓN
TEÓRICA
(persoas)

72.70
73.29
73.29
100.18

49
49
49
67

19.92
72.70
73.29
73.29
100.18

2
49
49
49
67
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4.2.5.1.2. Edificio Artes Gráficas
CÁLCULO OCUPACIÓN MÁXIMA TEÓRICA DO EDIFICIO DE ARTES GRÁFICAS
SALAS

INDICE
(Pers./m2)

SUPERFICIE
(m2 )

OCUPACION
TEORICA
(persoas)

60.50
117.78
209.36
28.74
209.36
16.54
10.91
209.36
13.75
14.08
29.29
29.51
29.51
29.51
86.06

41
79
42
6
42
4
3
42
3
3
1
1
1
1
18

Planta Baixa
Aula 1
Aula 2
Taller Impresión Offset
Aula Procesado Placas Offset
Taller Tintas Líquidas
Aula Revelado Tintas Líquidas
Aula Emulsionado Tintas Líquidas
Taller MOFI
Insoladora Offset
Filmadora
Almacén Papel Artes Gráficas
Almacén Tintas Líquidas
Almacén Offset
Almacén Preimpresión
Aula Ordenadores

1/1.5
1/1.5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/40
1/40
1/40
1/40
1/5

Planta de Acceso
Conserxería

1/10

14.59

2

Aula FOL-RET

1/5

68.62

14

Aula Atención Sociosanitaria

1/1.5

62.44

42

Taller Atención Sociosanitaria.

1/5

121.67

25

Aula Impresión

1/1.5

89.51

60

Aula Preimpresión 2º

1/1.5

56.72

39

Aula Preimpresión 1º

1/1.5

56.72

39

Laboratorio Artes Gráficas

1/5

87.97

18

Seminarios

1/10

49.68

5

Planta Alta
Taller Servizos Sociais

1/5

121.77

25

Aula Polivalente

1/1.5

58.21

39

Zona Seminarios

1/10

112.02

12
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4.2.5.2 RESUMO DE OCUPACIÓNS TEÓRICAS
RESUMO DE OCUPACIÓNS TEÓRICAS
OCUPACIÓN TEÓRICA
(persoas)

PLANTA

EDIFICIO PRINCIPAL
Planta Soto
Planta Baixa
Planta 1ª (Bloque A)
Planta 2ª (Bloque A)
Planta 3ª (Bloque A)
Planta 4ª (Bloque A)
Planta 5ª (Bloque A)
Planta 1ª (Bloque B)
Planta 2ª (Bloque B)
TOTAL EDIFICIO PRINCIPAL

41
857
200
73
108
76
91
216
216
1878

EDIFICIO DE ARTES GRÁFICAS
Planta Baixa
Planta de Acceso
Planta Alta
TOTAL EDIFICIO DE ARTES GRÁFICAS

287
244
76
607
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4.2.5.3 SAÍDAS DE PLANTA E RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
Por recorrido de evacuación enténdese o recorrido que conduce desde calquera punto ocupable do edificio (orixe
de evacuación) ata unha saída de planta ou ata unha saída do edificio.
Segundo o uso e a ocupación estimada para cada planta, o CTE 2006 (DB-SI Sección 3, Art.3) establece a
necesidade de dispor dunha ou varias saídas de planta e determina tamén a distancia máxima dos recorridos. No
seguinte cadro resúmense as indicacións normativas que afectan ó C.I.F.P. Compostela.
RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
Nº de
Saídas de Planta

Ocupación máxima da planta

Lonxitude máxima
recorridos evacuación

 100 persoas como norma xeral.
 50 metros en zonas onde se deba salvar
máis de 2 m en sentido ascendente para saír
da planta.

Unha

25 m

 50 alumnos de primaria ou secundaria en
plantas de uso docente.

Máis dunha

 Ocupación máxima segundo o uso da planta
e atendendo á capacidade dos elementos de
evacuación.

 50 m ata saída de planta.
 25 m ata punto onde haxa outro recorrido
alternativo.

En planos anexos amósanse as saídas e recorridos de evacuación establecidos, indicando o fluxo máximo de
persoas previsto, nos casos nos que se pode estimar, e o fluxo máximo admisible, en función da capacidade dos
elementos de paso, naqueles casos nos que non é posible.

4.2.5.4 MEDIOS E CONDICIÓNS DE EVACUACIÓN
Os medios e condicións de evacuación serán:
 Sinalización das vías de evacuación.
 Plan de Emerxencia Contra Incendio e Equipo de Seguridade.
 O ancho libre das portas, pasos e ocos previstos como saída de evacuación será igual ou maior de 0.80
m. A ancho das follas estará comprendido entre 0.60 m e 1.20 m. O xiro das portas realizarase no
sentido da evacuación e de forma que a súa apertura non diminúa o ancho real da vía de evacuación a
cal facilite paso. Tendo en conta estas consideracións o ancho mínimo da porta ou paso pode fixarse
pola seguinte fórmula, onde A é o ancho do elemento en metros e P o número de persoas a evacuar:
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A ≥ P / 200 ≥ 0.80 m
As portas previstas como saída de planta ou de edificio e as previstas para a evacuación de máis de 50
persoas serán abatibles con eixe de xiro vertical e o seu sistema de peche, ou ben non actuará
mentres haxa actividade nas zonas a evacuar, ou ben consistirán nun dispositivo de fácil e rápida
apertura desde o lado do cal proveña dita evacuación, sen ter que utilizar unha chave e sen ter que
actuar sobre máis dun mecanismo. É recomendable que as portas principais de paso situadas en
corredores, accesos a escaleiras, saídas ó exterior, etc. conten cun sistema de apertura mediante
barra horizontal de empuxe ou deslizamento (barra antipánico).
Abrirá no sentido da evacuación toda porta de paso prevista para máis de 100 persoas e toda aquela
porta de saída dun recinto con ocupación estimada en máis de 50 persoas.
 O Ancho mínimo libre de corredores e ramplas previstas en recorridos de evacuación será de 0.80 m
cando non sirva a máis de 10 persoas e estas sexan usuarios habituais e de 1m como norma xeral. Por
encima deste límite pódese atender á seguinte fórmula para establecer o ancho mínimo:
A ≥ P / 200 ≥ 1 m
 As escaleiras non protexidas terán un Ancho mínimo de:
-

0.80 m en escaleiras previstas para 10 persoas, como máximo, e estas sexan usuarios
habituais das mesmas.

-

1.20 m en zonas de público de uso Pública Concorrencia e Comercial.

-

1 m no resto de casos que se poidan dar neste edificio.

Considerando estas limitacións, o ancho das escaleiras pode establecerse polas seguintes fórmulas:
-

A ≥ P / 160 en evacuación descendente

-

A ≥ P / (160 - 10h) en evacuación ascendente, onde h é a altura de evacuación.

Para escaleiras protexidas terán as mesmas limitacións que as non protexidas e o seu ancho verá
determinada pola fórmula seguinte, onde E é a suma dos ocupantes da planta e das plantas
precedentes, S a superficie útil do recinto da escaleira no conxunto das plantas ás que serve e As é o
ancho da escaleira no desembarco na planta de saída do edificio.
E ≥ 3S + 160 As
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Para evacuación descendente fanse necesarias escaleiras protexidas cando a altura de evacuación
supera os 14 m, como é o caso das escaleiras do Bloque A.
Atendendo ó exposto, nos cadros que se amosan a continuación fíxase a capacidade que teñen os elementos que
poden limitar o paso de persoas nos recorridos de evacuación. A capacidade máxima teórica será a capacidade
que tería que ter o elemento en función da ocupación teórica calculada a partir do CTE. A limitación do elemento
ven fixada polas súas condicións e dimensións.
Nos cadros non se inclúen aqueles elementos que serven de paso a un número reducido de persoas (portas de
oficinas, habitacións, etc).

4.2.5.4.1. Edificio Principal
EVACUACIÓN EDIFICIO PRINCIPAL
ELEMENTO

CARACTERÍSTICAS
ANCHO (m)

CAPACIDADE MÁX. DE
EVACUACIÓN
Teórica
Limitación
Necesaria
elemento

OBSERVACIÓNS

BLOQUE A: Planta 5ª
CORREDORES
CORREDOR ALA OESTE (Arquivos)

1.20

10

240

Dúas portas no seu recorrido.

CORREDOR ALA ESTE (Asuntos
Económicos)

1.20

26

240

CORREDOR ALA NORTE (Salón de
Actos)

1.20

55

240

SALÓN DE ACTOS

0.82

35

164

PORTAS EN CORREDOR OESTE

0.82

10

164

ACCESO ESCALEIRA OESTE

0.82

91

164

0.82+0.41

91

164+82

ESCALEIRA OESTE (baixada a
Planta 4ª)

1.15

91

184

Pasamáns a só un lado a 1m de altura.
Trastes acumulados no relanzo inicial.

ESCALEIRA CENTRAL (baixada a
Planta 4ª)

1.20

91

192

Pasamáns a só un lado a 0.98 m de altura.

PORTAS DE PASO

ACCESO ESCALEIRA CENTRAL

1 folla. Manilla e pechadura polos dous
lados.
1 folla. Manilla e pechadura polos dous
lados.
1 folla. Manilla e pechadura polos dous
lados. Cortalumes. Normalmente pechada
con chave.
2 follas. Cortalumes.

ESCALEIRAS
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EVACUACIÓN EDIFICIO PRINCIPAL
ELEMENTO

CARACTERÍSTICAS
ANCHO (m)

CAPACIDADE MÁX. DE
EVACUACIÓN
Teórica
Limitación
Necesaria
elemento

OBSERVACIÓNS

BLOQUE A: Planta 4ª
CORREDORES
HABITACIÓNS 401-403 (Ala
Oeste)

1.04

75

208

HABITACIÓNS 407-412 (Ala Este)

1.19

5

238

HABITACIÓNS 404-406 (Centro)

1.39

7

278

HABITACIÓNS 416-421 (Ala Norte)

1.04

47

208

Porta no seu inicio. Mobres e outros
obxectos almacenados no seu recorrido.

Porta no seu inicio.

PORTAS DE PASO
2 follas. Manilla e pechadura polos dous
lados unha e pasadores polo interior a
outra. Apertura en sentido contrario á
evacuación.
1 folla. Manilla e pechadura polos dous
lados.
1 folla. Pomo con pestillo polo interior e
pechadura polo exterior. Apertura en
sentido contrario á evacuación.
1 folla. Pomo e pechadura por ambos
lados. Apertura en sentido contrario á
evacuación.
1 folla. Manilla e pechadura por ambos
lados.

AULA 401 (Porta 401)

0.82+0.82

21

164+164
(3)

AULA 401 (Porta 402)

0.73

21

146

INICIO CORREDOR HABITACIÓNS
407-412 (Ala Este)

0.81

5

162

INICIO CORREDOR HABITACIÓNS
416-421 (Ala Norte)

0.72

47

144

ACCESO ESCALEIRAS CENTRALES

1.02

76

204

ACCESO PLANTA 3ª (Porta en
escaleira Oeste)

0.81

76

162

1 folla. Pomo con pechadura e pestillo e
pechadura a parte por ambos lados.

ESCALEIRAS
ESCALEIRA OESTE (baixada a
Planta 3ª)

1.15

167

184

Pasamáns a só un lado a 1m de altura.
Porta á chegada á Planta 3ª e oco
pechado por taboleiro de aglomerado de
madeira.

ESCALEIRA CENTRAL (baixada a
Planta 3ª)

1.20

167

192

Pasamáns a só un lado a 0.98 m de altura.

BLOQUE A: Planta 3ª
CORREDORES
HABITACIÓNS 301-306 (Ala
Oeste)

1.05

108

210

HABITACIÓNS 310-315 (Ala Este)

1.27

47

254

HABITACIÓNS 307-309 (Centro)

1.40

49

280
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EVACUACIÓN EDIFICIO PRINCIPAL
ELEMENTO

CARACTERÍSTICAS
ANCHO (m)

HABITACIÓNS 316-321 (Ala Norte)

CAPACIDADE MÁX. DE
EVACUACIÓN
Teórica
Limitación
Necesaria
elemento

OBSERVACIÓNS

1.25

47

250

INICIO CORREDOR HABITACIÓNS
301-306 (Ala Oeste)

0.82

96

164

ACCESO ESCALEIRAS OESTE

0.82

108

164
(2)

0.61+0.39

108

122+78
(2( (3)

ESCALEIRA OESTE (baixada a
Planta 2ª)

1.15

275

184
(1)(4)

Pasamáns a só un lado a 1m de altura.

ESCALEIRA CENTRAL (baixada a
Planta 2ª)

1.20

275

192
(1)(4)

Pasamáns a só un lado a 0.98 m de altura.

PORTAS DE PASO

ACCESO ESCALEIRAS CENTRALES

1 folla. Manilla e pechadura polos dous
lados.
1 folla. Manilla e pechadura polos dous
lados. Apertura en sentido contrario á
evacuación.
2 follas. Manilla e pechadura polos dous
lados a folla grande e pasadores polo
interior a pequena. Apertura en sentido
contrario á evacuación.

ESCALEIRAS

BLOQUE A: Planta 2ª
CORREDORES
AULAS 201-203 (Ala Oeste)

1.48

73

296

ZONA SALA DE CATAS (Ala Este)

1.71

45

342

ZONA CENTRAL (Ascensor)

1.83

45

366

ARQUIVOS (Ala Norte)

1.65

4

330

Porta no seu inicio.

PORTAS DE PASO
AULA 201

0.71+0.71

8

142+142
(3)

AULA 202

0.71+0.71

8

142+142
(3)

AULA 203

0.71+0.71

8

142+142
(3)

ACCESO ZONA DE CATAS (Ala
Este)

0.82+0.63

45

164+126
(3)
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2 follas. Manilla e pechadura polos dous
lados unha e pasadores no canto a outra.
Apertura en sentido contrario á
evacuación.
2 follas. Manilla e pechadura polos dous
lados unha e pasadores no canto a outra.
Apertura en sentido contrario á
evacuación.
2 follas. Manilla e pechadura polos dous
lados unha e pasadores no canto a outra.
Apertura en sentido contrario á
evacuación.
2 follas. Manilla e pechadura polos dous
lados a folla grande e pasadores no canto
a pequena.
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EVACUACIÓN EDIFICIO PRINCIPAL
ELEMENTO

CARACTERÍSTICAS
ANCHO (m)

CAPACIDADE MÁX. DE
EVACUACIÓN
Teórica
Limitación
Necesaria
elemento

OBSERVACIÓNS

1 folla. Manilla e pechadura polos dous
lados. Apertura en sentido contrario á
evacuación.
1 folla. Manilla e pechadura polos dous
lados.
2 follas. Manilla e pechadura polos dous
lados a folla grande e pomo polo interior a
pequena. Resistencia ó lume RF-60.

ACCESO SALA DE CATAS

0.83

41

166

ACCESO ESCALEIRAS OESTE

0.82

73

164

0.82+0.39

73

164+78

ESCALEIRA OESTE (baixada a
Planta 1ª)

1.15

348

184
(1)(4)

Pasamáns a só un lado a 1m de altura.

ESCALEIRA CENTRAL (baixada a
Planta 2ª)

1.20

348

192
(1)(4)

Pasamáns a só un lado a 0.98 m de altura.

ACCESO ESCALEIRAS CENTRALES

ESCALEIRAS

BLOQUE A: Planta 1ª
CORREDORES
AULAS 115-116 (Ala Oeste)

1.92

154

384

VESTIARIOS PROFESORES

1.34

28

268

Porta no seu inicio.

VESTIARIOS 106-110 (Ala Este)

1.40

52

280

Acceso a través de oco sen porta.

ZONA CENTRAL (Ascensor)

1.83

52

366

AULA 112-114 (Ala Norte)

2.13

89

426

0.82

28

164

AULA 112

0.82+0.48

26

164+96
(3)

AULA 113

0.82

19

164

AULA 114

0.82+0.48

44

164+96
(3)

AULA 115

0.82+0.48

154

164+96
(3)

AULA 116

0.82+0.48

13

164+96
(3)

PORTAS DE PASO
ACCESO VESTIARIOS
PROFESORES
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1 folla. Manilla e pechadura polos dous
lados. Apertura en sentido contrario á
evacuación.
2 follas. Manilla e pechadura polos dous
lados unha e pasadores polo interior a
outra. Apertura en sentido contrario á
evacuación.
1 folla. Manilla e pechadura polos dous
lados. Apertura en sentido contrario á
evacuación.
2 follas. Manilla e pechadura polos dous
lados unha e pasadores polo interior a
outra. Apertura en sentido contrario á
evacuación.
2 follas. Manilla e pechadura polos dous
lados unha e pasadores polo interior a
outra.
2 follas. Manilla e pechadura polos dous
lados unha e pasadores polo interior a
outra. Apertura en sentido contrario á
evacuación.
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EVACUACIÓN EDIFICIO PRINCIPAL
ELEMENTO

CARACTERÍSTICAS
ANCHO (m)

CAPACIDADE MÁX. DE
EVACUACIÓN
Teórica
Limitación
Necesaria
elemento

OBSERVACIÓNS

2 follas. Unha folla ten pomo con
pechadura e pestillo, máis outra
pechadura a parte polos dous lados. A
outra folla pasadores no canto.
2 follas. Unha folla ten manilla e
pechadura polos dous lados. A outra folla
pomo. Cortalumes RF-60.

ACCESO ESCALEIRAS OESTE

0.61+0.61

200

122+122
(1) (3)

ACCESO ESCALEIRAS CENTRALES

0.82+0.39

200

242

ESCALEIRA OESTE (baixada a
Planta Baixa)

1.15

548

184
(1)(4)

Pasamáns a só un lado a 1m de altura.

ESCALEIRA CENTRAL (baixada a
Planta Baixa)

1.20

548

192
(1)(4)

Pasamáns a só un lado a 0.98 m de altura.

ESCALEIRAS

BLOQUE B: Planta 2ª
CORREDORES
CORREDOR

2.00

214

400

Ancho 2.60 m reducido por bancos a 2 m.

PORTAS DE PASO
AULAS 1, 2 e 3

0.74+0.74

49

148+148
(3)

AULA 4

0.74+0.74

67

148+148
(2) (3)

1.14

216

182
(1)

2 follas. Manilla e pechadura polos dous
lados unha e pasadores polo interior a
outra. Apertura en sentido contrario á
evacuación.
2 follas. Manilla e pechadura polos dous
lados unha e pasadores polo interior a
outra. Apertura en sentido contrario á
evacuación.

ESCALEIRAS
BAIXADA A PLANTA 1ª

Escaleiras de 1.80 m, reducidas e 1.14 m
nos relanzos. Pasamáns a só un lado a
1.03 m de altura.

BLOQUE B: Planta 1ª
CORREDORES
CORREDOR

2.00

214

400

Ancho 2.60 m reducido por bancos a 2 m.

PORTAS DE PASO
AULAS 5, 6 e 7

0.74+0.74

49

148+148
(3)

AULA 8

0.74+0.74

67

148+148
(2) (3)

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Rev. Xaneiro 2019

CAPÍTULO 4

2 follas. Manilla e pechadura polos dous
lados unha e pasadores polo interior a
outra. Apertura en sentido contrario á
evacuación.
2 follas. Manilla e pechadura polos dous
lados unha e pasadores polo interior a
outra. Apertura en sentido contrario á
evacuación.
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EVACUACIÓN EDIFICIO PRINCIPAL
ELEMENTO

CARACTERÍSTICAS
ANCHO (m)

CAPACIDADE MÁX. DE
EVACUACIÓN
Teórica
Limitación
Necesaria
elemento

OBSERVACIÓNS

ESCALEIRAS
BAIXADA A PLANTA BAIXA

1.14

182
(1)

432

Escaleiras de 1.80 m, reducidas e 1.14 m
nos relanzos. Pasamáns a só un lado a
1.03 m de altura.

PLANTA BAIXA
CORREDORES E PASOS
A SALA DE PROFESORES

2.60

15

520

A ESCALEIRA CENTRAL BLOQUE A

2.45

222

490

ENTRE ESCALEIRA BLOQUE B E
HALL DE ENTRADA

2.65

87

530

CORREDOR BIBLIOTECA

2.31

80

462

CORREDOR COCIÑA I+D

2.20

54

440

A CAFETERÍA

2.34

457

468

PASO PREVIO A PORTAS
AUDITORIO

2.16

173

432

CORREDORES LATERALES
AUDITORIO

1.70

172

340

PASO ENTRE FILAS DE BUTACAS

0.41

16

22

0.72+0.72

24

144+144
(3)

2×(0.70+0.70)

166

2×(140+140)
(3)

ENTRE COCIÑA E HALL DE
ENTRADA ACSUG

0.62+0.62

46

124+124
(3)

ENTRE COCIÑA E RECEPCIÓN
HOTEL

0.62+0.62

73

124+124
(3)

BAR DE LICORES A RECEPCIÓN
HOTEL

0.62+0.62

12

124+124
(3)

ENTRE ZONA REPOSTERÍA E
RECEPCIÓN HOTEL

0.62+0.62

22

124+124
(3)

Ancho reducido por elementos de
mobiliario.

Ancho reducido por elementos de
mobiliario.

Ancho reducido por unha papeleira a 2.10
m.

PORTAS DE PASO
TALLER PRÁCTICAS 1

2 PORTAS ENTRE COMEDOR E
CORREDOR PRINCIPAL
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2 follas. Manilla e pechadura polos dous
lados unha e pasadores polo interior a
outra. Apertura en sentido contrario á
evacuación.
2 follas. Manilla e pechadura polos dous
lados unha e pasadores no canto a outra.
Apertura en sentido contrario á
evacuación.
Porta cortalumes 2 follas. Con retenedor e
selector de peche. Sen pechaportas.
Vestíbulos con dúas portas similares.
Portas cortalumes 2 follas. Con retenedor
e selector de peche. Sen pechaportas.
2 follas. Manilla e pechadura polos dous
lados unha e pasadores polo interior a
outra. Apertura en sentido contrario á
evacuación.
2 follas. Manilla e pechadura polos dous
lados unha e pasadores polo interior a
outra. Apertura en sentido contrario á
evacuación.
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EVACUACIÓN EDIFICIO PRINCIPAL
ELEMENTO

CARACTERÍSTICAS
ANCHO (m)

CAPACIDADE MÁX. DE
EVACUACIÓN
Teórica
Limitación
Necesaria
elemento

ENTRE COMEDOR HOTEL E
RECEPCIÓN

0.62+0.62

82

124+124
(3)

ACCESO A RECEPCIÓN HOTEL
DESDE ESCALEIRA BLOQUE A

0.62+0.62

548

124+124
(1)(2)(3)(4)(5)

2 PORTAS ACCESO AUDITORIO

2×0.81+0.81

172

2×162+162
(3)(5)

2 PORTAS CAFETERÍA

2 × 0.81+0.61

47

2×162+122
(3)

AULA VIDEOCONFERENCIAS A
CORREDOR CAFETERÍA

0.77+0.77

41

154+154
(3)

BIBLIOTECA

0.72+0.72

59

144+144
(2)(3)

SALA REUNIÓNS INGLESA

0.82+0.62

37

164+124
(3)

COCIÑA I+D

0.82+0.62

36

164+124
(3)

ACCESO A PLANTA BAIXA DESDE
ESCALEIRA BLOQUE B

0.79+0.79

432

158+158
(1)(2)(3)(5)

ACCESO A VESTÍBUL0 SAÍDA
HOTEL

0.79+0.79

721

158+158
(1)(2)(3)(4)(5)

2 PORTAS A VESTÍBULO SAÍDA
PRINCIPAL

0.79+0.79

552

158+158
(1)(2)(3)(5)

552

408
(1)

721

162+162
(1)(2)(3)(4)(5)

OBSERVACIÓNS

2 follas. Manilla e pechadura polos dous
lados unha e pasadores polo interior a
outra. Apertura en sentido contrario á
evacuación.
2 follas. Manilla e pechadura polos dous
lados unha e pasadores polo interior a
outra. Apertura en sentido contrario á
evacuación.
2 follas. Pechadura e tirador polos dous
lados unha e pasadores polo interior a
outra.
2 follas. Manilla e pechadura polos dous
lados na grande e pasadores polo interior
a outra. Apertura en sentido contrario á
evacuación.
2 follas. Manilla e pechadura polos dous
lados unha e pasadores polo interior a
outra.
2 follas. Manilla e pechadura polos dous
lados unha e pasadores polo interior a
outra. Apertura en sentido contrario á
evacuación.
2 follas. Manilla e pechadura polos dous
lados na grande e pasadores polo interior
a outra. Apertura en sentido contrario á
evacuación.
2 follas. Manilla e pechadura polos dous
lados na grande e pasadores polo interior
a outra. Apertura en sentido contrario á
evacuación.
2 follas. Sen pechadura. Pasadores polo
interior a que abre en segundo lugar.
Apertura en sentido contrario á
evacuación.
2 follas. Sen pechadura. Pasadores no
canto a que abre en segundo lugar.
Apertura en sentido contrario á
evacuación.
2 follas. Sen pechadura. Pasadores no
canto a que abre en segundo lugar.
Apertura en sentido contrario á
evacuación.

PORTAS Ó EXTERIOR
PORTA PRINCIPAL

PORTA HOTEL

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Rev. Xaneiro 2019

1.02+1.02

0.81+0.81

CAPÍTULO 4

2 follas. Con barra antipánico polo interior
e tirador e pechadura polo exterior.
2 follas. Manilla e pechadura polos dous
lados unha e pasadores polo interior a
outra. Apertura en sentido contrario á
evacuación.
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EVACUACIÓN EDIFICIO PRINCIPAL
ELEMENTO

CARACTERÍSTICAS
ANCHO (m)

PORTA COCIÑA

0.81+0.81

PORTA ACSUG

0.72+0.72

CAPACIDADE MÁX. DE
EVACUACIÓN
Teórica
Limitación
Necesaria
elemento

62

162+162
(3)

601

288
(1)(4)

OBSERVACIÓNS

2 follas. Manilla e pechadura polos dous
lados unha e pasadores polo interior a
outra. Apertura en sentido contrario á
evacuación.
2 follas. Con barra antipánico polo interior
e tirador e pechadura polo exterior.
2 follas. Manilla e pechadura polos dous
lados unha e pasadores polo interior a
outra. Apertura en sentido contrario á
evacuación.
2 follas. Manilla e pechadura polos dous
lados unha e pasadores polo interior a
outra. Apertura en sentido contrario á
evacuación.

PORTA CORREDOR CAFETERÍA

0.81+0.81

521

162+162
(1)(2)(3)(5)

PORTA ZONA
VIDEOCONFERENCIAS

0.81+0.81

12

162+162
(3)

ESCALEIRAS A CORREDOR DE
CAFETERÍA

2.57

433

514

Sen pasamáns.

ESCALEIRAS A AUDITORIO

5.76

173

1152

8 chanzos e piso. Sen pasamáns. Unha
columna na parte divide ou paso en dous.

ESCALEIRAS

PLANTA SOTO
CORREDORES
CORREDOR DE PLANTA

1.83

9

366

0.72+0.72

30

144+144
(3)

1.46

41

183

PORTAS DE PASO
LAVANDERÍA

2 follas. Con pomo con pechadura
integrada unha folla e pasadores polo
interior a segunda. Apertura en sentido
contrario á evacuación.

ESCALEIRAS
ESCALEIRAS A PLANTA BAIXA

Pasamáns a só un lado no tramo inferior.
A 1m de altura.

(1) Ancho insuficiente para acoller ó fluxo previsto de ocupantes.
(2) A porta debería abrir en sentido contrario ó que o fai (debería abrir no sentido da evacuación).
Ó non dispor a segunda folla dun sistema de fácil apertura, só se pode considerar a folla que abre en primeiro lugar.
(3) Ó resolverse a evacuación do bloque de 5 pisos por medio de escaleiras NON protexidas, débese considerar a hipótese
do bloqueo dunha de elas, polo que ou fluxo total de evacuación se lle imputa a cada escaleira e non se distribúe entre
ambas. Esta circunstancia agrava a estreiteza das escaleiras e das portas da Planta Baixa, polo que o seu ancho resulta
insuficiente.
(4) A porta, polo número de persoas a evacuar, debería dispor de sistema de apertura mediante barra antipánico.
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4.2.5.4.2. Edificio Artes Gráficas
EVACUACIÓN EDIFICIO PRINCIPAL
ELEMENTO

CARACTERÍSTICAS
ANCHO (m)

CAPACIDADE MÁX. DE
EVACUACIÓN
Teórica
Limitación
Necesaria
elemento

OBSERVACIÓNS

PLANTA ALTA
CORREDORES
ZONA SEMINARIOS

1.75

12

350

DISTRIBUIDOR PLANTA

2.61

76

522

ZONA SEMINARIOS

0.82+0.82

12

164+164
(3)

2 follas. Manilla e pechadura polos dous lados
unha e pasadores no canto a outra.

ACCESO A AULA POLIVALENTE

0.82+0.82

39

164+164
(3)

2 portas de 2 follas. Manilla e pechadura polos
dous lados unha e pasadores no canto a outra.

ACCESO A TALLER SERVIZOS
SOCIALES

0.82+0.82

25

164+164
(3)

2 follas. Manilla e pechadura polos dous lados
unha e pasadores no canto a outra.

PORTAS DE PASO

ESCALEIRAS
Escaleira de baixada a Planta Acceso

1.29

76

206

Pasamáns a ambos lados a 0.98 m de altura.
Cancela de 1 m de alto ó final para acceder á
planta de acceso. Permanece aberta si hai
ocupación na Planta Alta.

PLANTA ACCESO
PORTAS DE PASO
ACCESO FOL-RET (3)

0.82+0.82

14

164+164
(3)

2 follas. Manilla e pechadura polos dous lados
unha e pasadores no canto a outra.

ACCESO A AULA ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA (3)

0.82+0.82

42

164+164
(3)

2 portas de 2 follas. Manilla e pechadura polos
dous lados unha e pasadores no canto a outra.

ACCESO A TALLER ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA (3)

0.82+0.82

25

164+164
(3)

2 follas. Manilla e pechadura polos dous lados
unha e pasadores no canto a outra.

ACCESO A AULA IMPRESIÓN

0.82+0.82

60

164+164
(3)

2 follas. Manilla e pechadura polos dous lados
unha e pasadores no canto a outra.

ACCESO A AULA PREIMPRESIÓN 2º

0.82+0.82

39

164+164
(3)

2 follas. Manilla e pechadura polos dous lados
unha e pasadores no canto a outra.

ACCESO A AULA PREIMPRESIÓN 1º

0.82+0.82

39

164+164
(3)

2 follas. Manilla e pechadura polos dous lados
unha e pasadores no canto a outra.

ACCESO LABORATORIO ARTES
GRÁFICAS

0.82+0.82

18

164+164
(3)

2 follas. Manilla e pechadura polos dous lados
unha e pasadores no canto a outra.

0.90+0.90

159

180+180

2 follas. Con barra antipánico polo interior e
tirador e pechadura polo exterior.

PORTAS Ó EXTERIOR
PORTA PRINCIPAL
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EVACUACIÓN EDIFICIO PRINCIPAL
ELEMENTO

CARACTERÍSTICAS
ANCHO (m)

CAPACIDADE MÁX. DE
EVACUACIÓN
Teórica
Limitación
Necesaria
elemento

OBSERVACIÓNS

ESCALEIRAS
Escaleiras posterior 1 de baixada a
Planta Baixa

1.32

60

211

Pasamáns a ambos lados a 0.97 m de altura.

Escaleira posterior 2 de baixada a
Planta Baixa

1.32

101

211

Pasamáns a ambos lados a 0.97 m de altura.

PLANTA BAIXA
CORREDORES E PASOS
CORREDOR A PORTAS CENTRALES Ó
EXTERIOR

3.60

279

720

REDUCIÓN DE PASO Á ALTURA DAS
ESCALEIRAS POSTERIORES

1.80

111

360

AULA 1

0.82+0.82

41

164+164
(3)

2 portas de 2 follas. Manilla e pechadura polos
dous lados unha e pasadores no canto a outra.

AULA 2

0.82+0.82

79

164+164
(3)

2 follas. Manilla e pechadura polos dous lados
unha e pasadores no canto a outra.

TALLER IMPRESIÓN OFFSET

0.92+0.92

48

164+164
(3)

2 follas. Manilla e pechadura polos dous lados
unha e pasadores no canto a outra.

TALLER TINTAS LÍQUIDAS

0.92+0.92

49

184+184
(3)

2 follas. Manilla e pechadura polos dous lados
unha e pasadores no canto a outra.

TALLER MOFI

0.92+0.92

48

184+184
(3)

2 follas. Manilla e pechadura polos dous lados
unha e pasadores no canto a outra.

AULA ORDENADORES

0.82+0.82

18

164+164
(3)

2 follas. Manilla e pechadura polos dous lados
unha e pasadores no canto a outra.

Nas dúas escaleiras.

PORTAS DE PASO

PORTAS Ó EXTERIOR
PORTA CENTRAL ESTE

0.90+0.90

205

180+180
(1) (3)

PORTA CENTRAL OESTE

0.90+0.90

244

180+180
(1) (3)

PORTA POSTERIOR (SUR)

0.90+0.90

169

180+180

2 follas. Con barra antipánico polo interior e
tirador e pechadura polo exterior. Un pasador
fixo (no se pode quitar sen ferramentas)
bloquea unha das follas.
2 follas. Con barra antipánico polo interior e
tirador e pechadura polo exterior. Un pasador
fixo (no se pode quitar sen ferramentas)
bloquea unha das follas.
2 follas. Con barra antipánico polo interior e
tirador e pechadura polo exterior. Un pasador
fixo (no se pode quitar sen ferramentas)
bloquea unha das follas.

(1) Ancho insuficiente para acoller ó fluxo previsto de ocupantes.
(2) A porta debería abrir en sentido contrario ó que o fai (debería abrir no sentido da evacuación).
(3) Ó non dispor a segunda folla dun sistema de fácil apertura, só se pode considerar a folla que abre en primeiro lugar.
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4.2.5.5 PUNTOS DE ENCONTRO
O Punto de Encontro é unha zona exterior considerada como segura e na que se concentrarán as persoas tras
unha evacuación do edificio. A seguridade neste caso virá dada polo afastamento do edificio.
Tendo en conta a elevada superficie que ocupa o conxunto das instalacións considérase oportuno establecer dous
puntos de encontro:
 Punto de Encontro Principal, situado fronte á Entrada Principal do edificio, na zona máis afastada
do mesmo, xunto ó portal de entrada ó recinto. A el acudirán as persoas procedentes do Edificio Principal.
Os evacuados situaranse de tal modo que non se impida o acceso de vehículos de emerxencias, deixando
un marxe prudencial para evitar riscos de atropelos.
 Punto de Encontro Artes Gráficas, situado en fronte da porta principal deste edificio, na zona
axardinada que existe entre a vía de acceso e o Edificio Principal.
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4.3. MEDIDAS E MEDIOS DISPOÑIBLES EN APLICACIÓN DE DISPOSICIÓNS ESPECÍFICAS
DE SEGURIDADE
[Depósitos de gas]
O depósito debe estar cercado por un balado de 2 metros de altura, como mínimo, que poderá ser de malla
metálica ou de calquera outro sistema análogo incombustible, que permita unha boa ventilación e impida o acceso
de persoas alleas ó mesmo. En caso de que este cerramento vaia provisto de zócalo, a súa altura non será
superior a 30 centímetros. As portas dos cerramentos abrirán cara o exterior e serán igualmente incombustibles.
Os seus peches serán de accionamento rápido manipulable desde o interior sen necesidade de utilizar chaves.
Cando nunha instalación existan equipos de transvase, de vaporización, regulación ou medida, estes deberán
quedar dentro do cerramento.
O depósito poderá prescindir do cerramento sempre e cando as bocas de carga, chaves, equipos de regulación e
accesorios de depósito, se atopen pechados nunha arqueta ou capota incombustible provista de pechadura ou
candado. De todos xeitos é máis aconsellable realizar o cerramento.
Débese dispor de polo menos dous extintores de 6 kg de po químico seco xunto ó depósito, de tal forma que
sexan facilmente accesibles.
Na instalación de GLP disporase ademais do seguinte material:
 Carteis indicadores co seguinte texto: «Gas inflamable», «Prohibido fumar e acender lume», que se
situarán na proximidade dos depósitos, e en caso de existir cerramento polo menos en cada un dos lados
do mesmo e nas portas de acceso.
 Un par de guantes de coiro.

[Transformadores eléctricos]
Segundo o Regulamento sobre Centrais Eléctricas, Subestacións e Centros de Transformación, colocarase como
mínimo un extintor de eficacia 89 B naquelas instalacións nas que non sexa obrigatoria a disposición dun sistema
fixo. Este extintor debe colocarse sempre que sexa posible no exterior da instalación para facilitar a súa
accesibilidade e, en calquera caso, a unha distancia non superior a 15 m da mesma.
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5.1. MANTEMENTO PREVENTIVO DAS INSTALACIÓNS DE RISCO
A continuación faise unha descrición das operacións de mantemento e revisións que os distintos equipos e
instalacións requiren en función da normativa aplicable. As disposicións normativas fixan as operacións mínimas.
De existir nos proxectos de instalación outras especificacións máis rigorosas, serán estas as que se deban levar a
cabo.

5.1.1. TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS
A regulamentación aplicable non fixa unhas operacións de mantemento obrigatorias. Non obstante hai que seguir
as indicacións facilitadas polo fabricante, proxectista ou instalador dos equipos.
As características de cada transformador poden determinar as operacións de mantemento que necesitan. Non
obstante a continuación indicamos as operacións máis habituais que soen levarse a cabo neste tipo de
instalacións. Estes traballos han de ser realizados por persoal autorizado e formado para elo e deberán seguir
tódolos protocolos de seguridade necesarios.
-

Desconectar o equipo da Rede de tensión, tomando tódalas medidas necesarias establecidas no
protocolo. As máis habituais son: Posta a terra do equipo, Bloqueo de tódalas posibles conexións
entrantes e saíntes, delimitación e marcado da área de traballo.

-

Comprobación do sistema de seguridade por sobre temperatura.

-

Comprobación do sistema de seguridade por sobre presión interna do transformador.

-

Comprobación dos sistemas de sobrecorriente, fuga a terra, diferencial, etc. en función do tipo e modelo
do transformador.

-

Comprobación do resto de indicadores, alarmas ópticas e/ou acústicas.

-

Comprobación do nivel de aceite, así como posibles fugas.

-

Proba de Rixidez Dieléctrica do Aceite; a mostra debe tomarse da parte baixa do transformador, mediante
a válvula de mostraxe.

-

Comprobación, limpeza e axuste de tódalas conexións eléctricas, fixacións, soportes, guías e rodas, etc.

-

Comprobación e limpeza dos illadores, buscando posibles fendas ou manchas onde poida fixarse a
sucidade e/ou humidade.

-

Comprobación no seu caso do funcionamento dos ventiladores, así como limpeza de radiadores ou
demais elementos refrixerantes.
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-

Limpeza e pintado do chasis, carcasas, depósito e demais elementos externos do transformador
susceptibles de oxidación ou deterioro.

5.1.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Os titulares das instalacións deberán manter en bo estado de funcionamento as súas instalacións, utilizándoas de
acordo coas súas características e absténdose de intervir nas mesmas para modificalas. Se son necesarias
modificacións, estas deberán ser efectuadas por un instalador autorizado (RD 842/2002 Regulamento
Electrotécnico de Baixa Tensión, Art.20).

5.1.3. INSTALACIÓNS TÉRMICAS
En atención á I.T.E 08 “Mantemento” do Regulamento de Instalacións Térmicas en Edificios (RD1751/1998), as
operacións de comprobación, mantemento e verificación, así como a súa periodicidade, serán as seguintes:
MEDIDAS EN CALDEIRAS
Operación
Periodicidade
1. Consumo de combustible
Mensual
2. Consumo de enerxía eléctrica
Mensual
3. Consumo de auga
Mensual
4. Temperatura ou presión do fluído portador en entrada e saída
Mensual (*)
5. Temperatura ambiente da sala de máquinas
Mensual (*)
6. Temperatura dos gases de combustión
Mensual (*)
7. Contido de CO
Mensual (*)
8. Índice de opacidade dos fumes en combustibles sólidos ou líquidos e de
Mensual (*)
contido de partículas sólidas en combustibles sólidos
9. Tiro na caixa de fumes da caldeira
Mensual (*)
(*) En aparatos de potencia térmica maior de 1000 kW serán quincenais.

MEDIDAS EN MÁQUINAS FRIGORÍFICAS
Operación
Periodicidade
1. Temperatura do fluído exterior en entrada e saída do evaporador
Mensual (*)
2. Temperatura do fluído exterior en entrada e saída do condensador
Mensual (*)
3. Perda de presión no evaporador
Mensual (*)
4. Perda de presión no condensador
Mensual (*)
5. Temperatura e presión de evaporación
Mensual (*)
6. Temperatura e presión de condensación
Mensual (*)
7. Potencia absorbida
Mensual (*)
(*) En aparatos de potencia térmica maior de 1000 kW serán quincenais.
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OPERACIÓNS DE MANTEMENTO
Operación

Periodicidade
1. Limpeza dos evaporadores
Anual
2. Limpeza dos condensadores
Anual
3. Drenaxe e limpeza de circuíto de torres de refrixeración
2 por ano (**)
4. Comprobación de niveis de refrixerante e aceite en equipos frigoríficos Mensual (*)
5. Limpeza de circuíto de fumes de caldeiras
2 por ano (**)
6. Limpeza de condutos de fumes e cheminea
Anual
7. Comprobación de material refractario
2 por ano (**)
8. Comprobación estanquidade de peche entre queimador e caldeira
Mensual
9. Revisión xeral de caldeiras individuais de gas
Anual
10. Revisión xeral de caldeiras individuais de gasóleo
2 por ano (**)
11. Detección de fugas en rede de combustible
Mensual
12. Comprobación niveis de auga en circuítos
Mensual
13. Comprobación estanquidade de circuítos de distribución
Anual
14. Comprobación estanquidade de válvulas de interceptación
2 por ano (**)
15. Comprobación tarado de elementos de seguridade
Mensual
16. Revisión e limpeza de filtros de auga
2 por ano (**)
17. Revisión e limpeza de filtros de aire
Mensual
18. Revisión de baterías de intercambio térmico
Anual
19. Revisión aparatos de humectación e arrefriado evaporativo
Mensual
20. Revisión e limpeza de aparatos de recuperación de calor
2 por ano (**)
21. Revisión de unidades terminais auga-aire
2 por ano (**)
22. Revisión de unidades terminais de distribución de aire
2 por ano (**)
23. Revisión e limpeza de unidades de impulsión e retomo de aire
Anual
24. Revisión equipos autónomos
2 por ano (**)
25. Revisión bombas e ventiladores, con medida de potencia absorbida
Mensual
26. Revisión sistema de preparación ACS
Mensual
27. Revisión do estado do illamento térmico
Anual
28. Revisión do sistema de control automático
2 por ano (**)
(*) En aparatos de potencia térmica maior de 1000 kW serán quincenais.
(**) Dúas veces por temporada (ano), unha ó inicio da mesma.

O mencionado Regulamento tamén determina como responsable do mantemento o titular das instalacións e
determina que as operacións de mantemento deben ser realizadas por unha empresa mantedora (ou por un
mantedor) debidamente autorizada pola correspondente Comunidade Autónoma. Ademais, no caso de instalacións
con potencia total instalada igual ou maior que 5000 kW en calor e/ou 1000 KW en frío, existirá un director técnico
de mantemento que debe posuír como mínimo o título de grado medio dunha especialidade competente.
O mantedor deberá levar un rexistro das operacións de mantemento, no que se reflictan os resultados das tarefas
realizadas.
O rexistro poderá realizarse nun libro ou follas de traballo ou mediante mecanizado. En calquera dos casos,
enumeraranse correlativamente as operacións de mantemento da instalación, debendo figurar a seguinte
información, como mínimo:
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O titular da instalación e o enderezo desta



O titular do mantemento



O número de orde da operación na instalación



A data de execución



As operacións realizadas e o persoal que as realizou



A listaxe de materiais substituídos ou repostos cando se efectuaran operacións deste tipo



As observacións que se crean oportunas

O rexistro das operacións de mantemento de cada instalación farase por duplicado e entregarase unha copia ó
titular da instalación. Tales documentos deben gardarse polo menos durante tres anos, contados a partir da data
de execución da correspondente operación de mantemento.

5.1.4. DEPÓSITO DE GAS
O “Regulamento técnico de distribución e utilización de combustibles gasosos” (R.D. 919/2006), rexe este tipo de
instalacións e establece no artigo 6.1 da súa instrucións técnica ITC-ICG 03, as seguintes obrigas:
O titular da instalación ou no seu defecto os usuarios, serán os responsables do mantemento, conservación,
explotación e bo uso da instalación de tal forma que se atope permanentemente en disposición de servizo, co nivel
de seguridade adecuado. Así mesmo atenderán as recomendacións que, en orde á seguridade, lles sexan
comunicadas polo subministrador.
Para elo, deberán dispor dun contrato de mantemento subscrito cunha empresa instaladora autorizada, que
dispoña dun servizo de atención de urxencias permanente, polo que esta se encargue de conservar as instalacións
no debido estado de funcionamento, da realización das revisións dentro das prescricións contidas nesta norma e de
forma especial, do funcionamento da protección contra a corrosión, protección catódica e do control anual do
potencial de protección ou trimestral no caso de corrente impresa.
Para cada instalación existirá un Libro de Mantemento ou ben, se a empresa instaladora encargada do mantemento
dispón de acreditación do seu sistema de xestión de calidade implantado, un arquivo documental con copia das
actas de tódalas operacións realizadas, que deberá poder ser consultado polo órgano competente da Comunidade
Autónoma, cando este o considere convinte.
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A empresa instaladora encargada do mantemento, deixará constancia de cada visita no Libro de Mantemento ou no
arquivo documental, anotando o estado xeral da instalación e, si é o caso, os defectos observados, as reparacións
efectuadas e as lecturas de potencial de protección.
O titular responsabilizarase de que estea vixente en todo momento o contrato de mantemento, e da custodia do
Libro de Mantemento ou copia do arquivo documental, así como do certificado da última revisión periódica
realizada de acordo ó establecido nesta ITC.
As empresas ou organismos titulares da instalación que acrediten posuír capacidade e medios para realizar o
mantemento das súas instalacións, poderán ser eximidas da necesidade do contrato de mantemento, sempre que
se comprometan a cumprir os prazos de control da instalación e nas condicións que fixe o órgano competente da
Comunidade Autónoma e tendo ó día o Libro de Mantemento ou un arquivo documental da instalación desde a súa
posta en servizo.

5.1.5. INSTALACIÓN DE GAS
[Operacións a realizar polo usuario]
-

Os elementos e equipos da instalación só serán manipulados polo persoal do servizo técnico da
empresa subministradora.

-

O titular da actividade atenderá as recomendacións que, en orde á seguridade, lles sexan
comunicadas polo subministrador.

-

Por parte do usuario unicamente se realizarán as seguintes operacións de mantemento:
o

Cada catro anos revisarase a instalación, utilizando os servizos dun instalador autorizado, que
estenderá un certificado acreditativo de dita revisión.

[Operacións a realizar por persoal cualificado]
A empresa subministradora coidará do mantemento da instalación de gas, realizando as operacións de
mantemento que a continuación se sinalan:
-

Comprobación de que non existen fugas de gas e do aspecto adecuado das canalizacións e válvulas.
Ante a existencia de fugas, pechar a chave de paso correspondente, ventilar e avisar a un técnico
competente sen acender luces ou accionar mecanismos eléctricos.
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-

Realizar o mantemento que lle compete polos aparatos concretos instalados e que figura no seu
manual de usuario.

-

Verificar o estado da canalización con auga xabonosa, nunca con chama. En caso de aparición de
defectos, procederase á substitución do tubo.

5.1.6. CAMPÁS DE EXTRACCIÓN DE FUMES EN COCIÑAS
Os filtros e tódalas campás en xeral han de ser limpadas frecuentemente, evitando a acumulación de graxas.

5.1.7. ASCENSORES
Do Regulamento de Aparatos de Elevación e Manutención (RD 2291/1985), no seu artigo 13, dedúcense as
seguintes responsabilidades do propietario de instalacións deste tipo:
1. O propietario ou, no seu caso, ou arrendatario dun aparato de elevación e manutención, obxecto deste
regulamento, debe de coidar de que este se manteña en perfecto estado de funcionamento, así como
impedir a súa utilización cando non ofreza debidas garantías de seguridade para as persoas ou as cousas.
A estes efectos, terá que cumprir as seguintes obrigas:
a. Contratar o mantemento e revisións da instalación cunha Empresa inscrita no Rexistro de
Empresas Conservadoras existente no correspondente Órgano Territorial competente da
Administración Pública, se así se indica nas ITC deste Regulamento.
b. Solicitar ó seu debido tempo a realización das inspecciones periódicas que establezan as ITC.
c. Ter debidamente atendido o servizo das instalacións, ó efecto do cal disporá, como mínimo,
dunha persoa encargada do aparato si así se establecese na ITC correspondente.
d. Impedir o funcionamento da instalación cando, directa ou indirectamente, teña coñecemento de
que a mesma non reúne as debidas condicións de seguridade.
e. En caso de accidente, virá obrigado a poñelo en coñecemento do Órgano territorial competente
da Administración Pública e da Empresa conservadora e a non volver por en servizo ata que,
previos os recoñecementos e probas pertinentes, o autorice este Órgano competente.
f.

Facilitar á Empresa conservadora realización das revisións e comprobacións que está obrigada a
efectuar no seu aparato elevador ou de manutención.
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Segundo o anterior o mantemento deste tipo de instalacións debe de estar contratado a unha empresa
especializada. As obrigas desta empresa respecto ás instalacións para as que se lle contrata o mantemento están
recollidas no Artigo 11 do mencionado Regulamento. Di o seguinte:
Os conservadores, con independencia do que especifiquen as ITC, adquirirán pola súa parte as seguintes obrigas en
relación cos aparatos para os que teña contratado o mantemento ou reparación.
a. Revisar, manter e comprobar a instalación de acordo cos prazos que para cada clase de aparato
se determinen nas ITC.
Nestas revisións dedicarase especial atención ós elementos de seguridade do aparato, mantendo
un bo funcionamento que garanta a seguridade das persoas.
b. Enviar persoal competente cando sexa requirido polo propietario ou arrendatario, no seu caso, ou
polo persoal encargado do servizo, para corrixir avarías que se produzan na instalación.
c.

Poñer por escrito en coñecemento do propietario ou arrendatario, no seu caso, os elementos do
aparato que deben de substituírse, por apreciar que non se atopan nas condicións precisas para
que aquel ofreza as debidas garantías de bo funcionamento, ou si o aparato no cumpre as
condicións vixentes que lle son aplicables.

d. Interromper o servizo do aparato cando se aprecie risco de accidentes ata que se efectúe a
necesaria reparación.
En caso de accidente, virán obrigados a poñelo en coñecemento do Órgano Territorial
competente da Administración Pública e a manter interrompido ou funcionamento ata que,
previos os recoñecementos e probas pertinentes, o autorice dito Órgano competente.
e. Conservar, desde a última inspección periódica realizada polo Órgano Territorial competente, a
documentación correspondente, xustificativa das datas de visita, resultado das revisións de
conservación, elementos substituídos e incidencias que se consideren dignas de mención,
entregándose unha copia da mesma ó propietario ou arrendatario, no seu caso.
f.

Comunicar ó propietario do aparato a data en que lle corresponde solicitar a inspección periódica.

g. Dar conta no prazo máximo de quince días ó Órgano Territorial competente da Administración
Pública de tódalas altas e baixas de contratos de conservación dos aparatos que teñan ó seu
cargo. Ó enviar esta comunicación o conservador poderá facer constar cantas observacións
estime pertinentes.
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5.2. MANTEMENTO PREVENTIVO DAS INSTALACIÓNS DE PROTECCIÓN
Segundo o artigo 14 do Regulamento de Instalacións de Protección Contra Incendios (Real Decreto 513/2017) “o
mantemento de equipos e sistemas aos que se refire este Regulamento realizarase por empresas mantedoras,
debidamente habilitadas ante o órgano competente da Comunidade Autónoma na que solicita o alta como empresa
mantedora, nos equipos ou sistemas que vaian manter....”.
No Anexo 2 de dito regulamento indícanse, entre outros, os seguintes puntos:
1. Os equipos e sistemas de protección activa contra incendios, someteranse ao programa de mantemento
establecido polo fabricante. Como mínimo, realizaranse as operacións que se establecen nas
Táboas I e II.
2. Os sistemas de sinalización luminescente, someteranse ao programa de mantemento establecido polo
fabricante. Como mínimo, realizaranse as operacións que se establecen na Táboa III.
3. As operacións de mantemento recollidas nas táboas I e III, serán efectuadas por persoal do fabricante ou
da empresa mantedora, se compren cos requisitos establecidos no artigo 16 do presente Regulamento;
ou ben polo persoal do usuario ou titular da instalación.
4. As operacións de mantemento recollidas na táboa II serán efectuadas por persoal do fabricante ou da
empresa mantedora, se compren cos requisitos establecidos no artigo 16 do presente Regulamento.
5. Para seguimento dos programas de mantemento dos equipos e sistemas de protección contra incendios,
establecidos nas táboas I, II e III, deberanse elaborar unhas actas que serán conformes coa serie de
normas UNE 23580….
6. En tódolos casos, tanto a empresa que levou a cabo o mantemento, como o usuario ou titular da
instalación, conservarán constancia documental do cumprimento do programa de mantemento
preventivo, polo menos durante cinco anos, indicando, como mínimo, as operacións e comprobacións
efectuadas, o resultado das verificacións e probas e a substitución de elementos defectuosos, que se
realizaron. As anotacións, deberán levarse ao día e estarán a disposición dos servizos de inspección da
Comunidade Autónoma correspondente.
7. As empresas mantedoras dos sistemas fixos de protección contra incendios e extintores que conteñan
gases fluorados de efecto invernadoiro, contemplados no anexo I do Regulamento (CE) n.º 517/2014, do
Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de abril de 2014, deberán cumprir, para as operacións de
control de fugas, reciclado, rexeneración ou destrución dos mesmos, o establecido no devandito
Regulamento.
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8. No caso dos sistemas de iluminación de emerxencia, a instalación deberá ser mantida, segundo o
establecido no Regulamento Electrotécnico para Baixa Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, do
2 de agosto.
TÁBOA I: Operacións a realizar polo persoal do titular
Equipo ou sistema

CADA TRES MESES

Sistemas de detección e alarma de
incendios.

 Paso previo: Revisión e/ou implementación de
medidas para evitar accións ou manobras non
desexadas durante as tarefas de inspección.
 Verificar si se realizaron cambios ou modificacións
en calquera dos compoñentes do sistema desde a
última revisión realizada e proceder á súa
documentación.
 Comprobación de funcionamento das instalacións
(con cada fonte de subministración). Substitución
de pilotos, fusibles, e outros elementos
defectuosos.
 Revisión de indicacións luminosas de alarma, avaría,
desconexión e información na central.
 Mantemento de acumuladores (limpeza de bornas,
reposición de auga destilada, etc.).
 Verificar equipos de centralización e de transmisión
de alarma.

Requisitos Xerais.

Sistemas de detección e alarma de
incendios.

CADA SEIS MESES

Fontes de alimentación.

Revisión de sistemas de baterías:
Proba de conmutación do sistema en fallo de rede,
funcionamento do sistema baixo baterías, detección
de avaría e restitución a modo normal.

Sistemas de detección e alarma de
incendios.

Comprobación da sinalización dos pulsadores de
alarma manuais.

Dispositivos para a activación manual
de alarma.
Sistemas de detección e alarma de
incendios.
Dispositivos de transmisión de alarma.
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 Verificación da localización, identificación,
visibilidade e accesibilidade dos pulsadores.
 Verificación do estado dos pulsadores
(fixación, limpeza, corrosión, aspecto exterior).

 Comprobar o funcionamento dos avisadores
luminosos e acústicos.
 Se é aplicable, verificar o funcionamento do sistema
de megafonía.
 Se é aplicable, verificar a claridade de percepción do
audio en cada zona de extinción.
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TÁBOA I: Operacións a realizar polo persoal do titular
Equipo ou sistema

CADA TRES MESES

CADA SEIS MESES

Extintores de incendio

Realizar as seguintes verificacións:
 Que os extintores están no seu lugar asignado e que
non presentan mostras aparentes de danos.
 Que son adecuados conforme ao risco para
protexer.
 Que non teñen o acceso obstruído, son visibles ou
están sinalizados e teñen as súas instrucións de
manexo na parte dianteira.
 Que as instrucións de manexo son lexibles.
 Que o indicador de presión atópase na zona de
operación.
 Que as partes metálicas ( boquillas, válvula,
mangueira…) están en bo estado.
 Que non faltan nin están rotos os precintos ou os
tapóns indicadores de uso.
 Que non foron descargados total ou parcialmente.
 Comprobación da sinalización dos extintores.
Tamén se entenderá cumprido este requisito se se
realizan as operacións que se indican no «Programa de
Mantemento Trimestral» da norma UNE 23120.

Bocas de incendio equipadas (BIE).

Comprobar a sinalización das BIEs.

Hidrantes

 Comprobar a accesibilidade ó súa contorna e a
sinalización nos hidrantes enterrados.
 Inspección visual, comprobando a estanquidade do
conxunto.
 Quitar as tapas das saídas, engraxar as roscas e
comprobar o estado das xuntas dos racores.
 Comprobación da sinalización dos hidrantes.

 Engraxar a tuerca de accionamento ou encher
a cámara de aceite do mesmo.
 Abrir e pechar o hidrante, comprobando o
funcionamento correcto da válvula principal e
do sistema de drenaxe.

Sistemas de abastecemento de auga
contra incendios

 Verificación por inspección de todos os elementos,
depósitos, válvulas, mandos, alarmas motobombas,
accesorios, sinais, etc.
 Comprobación do funcionamento automático e
manual da instalación, de acordo coas instrucións
do fabricante ou instalador.
 Mantemento de acumuladores, limpeza de bornas
(reposición de auga destilada, etc.).
 Verificación de niveis (combustible, auga, aceite,
etc.).
 Verificación de accesibilidade aos elementos,
limpeza xeral, ventilación de salas de bombas, etc.

 Accionamiento e engraxe das válvulas.
 Verificación e axuste dos prensaestopas.
 Verificación da velocidade dos motores con
diferentes cargas.
 Comprobación da alimentación eléctrica, liñas
e proteccións.
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TÁBOA II: Operacións a realizar por persoal especializado
Equipo ou sistema

CADA ANO

CADA CINCO ANOS

Sistemas de detección e alarma de
incendios.

 Comprobación do funcionamento de manobras
programadas, en función da zona de detección.

 Verificación e actualización da versión de «software»
Requisitos Xerais.

da central, de acordo coas recomendacións do
fabricante.
 Comprobar todas as manobras existentes:
Avisadores luminosos e acústicos, paro de aire, paro
de máquinas, paro de ascensores, extinción
automática, comportas cortalumes, equipos de
extracción de fumes e outras partes do sistema de
protección contra incendios.
 Deberanse realizar as operacións indicadas na norma
UNE-EN 23007-14.

Sistemas de detección e alarma de
incendios.

 Verificación do espazo libre, debaixo do detector
puntual e en tódalas direccións, como mínimo 50cm.

 Verificación do estado dos detectores (fixación,
Detectores

limpeza, corrosión, aspecto exterior).

 Proba individual de funcionamento de todos os

detectores automáticos, de acordo coas
especificacións dos seus fabricantes.
 Verificación da capacidade de alcanzar e activar o
elemento sensor do interior da cámara do detector.
Deben empregarse métodos de verificación que non
danen ou prexudiquen o rendemento do detector.
 A vida útil dos detectores de incendios será a que
estableza o fabricante dos mesmos, transcorrida a
cal se procederá á súa substitución. No caso de que
o fabricante non estableza unha vida útil, esta
considerarase de 10 anos.
Sistemas de detección e alarma de
incendios.

 Proba de funcionamento de tódolos pulsadores.

Dispositivos para a activación manual
de alarma.
Sistemas de abastecemento de auga
contra incendios

 Comprobación da reserva de auga.
 Limpeza de filtros e elementos de retención de
sucidade na alimentación de auga.
 Comprobación do estado de carga de baterías e
electrólito.
 Proba, nas condicións de recepción, con realización
de curvas de abastecemento con cada fonte de auga
e de enerxía.

Extintores de incendio

 Realizar as operacións de mantemento segundo o

establecido no «Programa de Mantemento Anual» da
norma UNE 23120.
extintores
móbiles,
comprobarase,
 En
adicionalmente, o bo estado do sistema de traslado.
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 Realizar unha proba de nivel C (timbrado), de

acordo ao establecido no anexo III, do
Regulamento de Equipos a Presión, aprobado
por Real Decreto 2060/2008.
 A partir da data de timbrado do extintor (e por
tres veces) procederase ao retimbrado do
mesmo de acordo ao establecido no anexo III
do Regulamento de Equipos a Presión.
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TÁBOA II: Operacións a realizar por persoal especializado
Equipo ou sistema

CADA ANO

CADA CINCO ANOS

Bocas de incendio equipadas (BIE)

 Realizar as operacións de inspección e mantemento

 Realizar as operacións de inspección e

anuais segundo o establecido na UNE-EN 671-3.
 A vida útil das mangueiras contra incendios será a
que estableza o fabricante das mesmas, transcorrida
a cal se procederá á súa substitución. No caso de
que o fabricante non estableza unha vida útil, esta
considerarase de 20 anos.

 Verificar a estanquidade dos tapóns.

Hidrantes

mantemento quinquenais sobre a mangueira
segundo o establecido na UNE-EN 671-3.

 Cambio das xuntas dos racores.

TÁBOA III: Operacións a realizar polo persoal do titular
Equipo ou sistema
Sistemas
de
fotoluminiscente

CADA ANO
sinalización

 Comprobación visual da existencia, correcta localización e bo estado en canto a limpeza, lexibilidade e
iluminación (na escuridade) dos sinais, balizamentos e planos de evacuación.
 Verificación do estado dos elementos de suxeición (ancoraxes, varillas, angulares, tornillería, adhesivos,
etc.).

5.3. INSPECCIÓNS DE SEGURIDADE

5.3.1. TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS
O RD 3275/1982 sobre Condicións Técnicas e Garantías de Seguridade en Centrais Eléctricas, Subestacións e
Centros de Transformación establece que as instalacións de corrente alterna con tensións nominais superiores a
1kV deberán ser inspeccionadas, polo menos cada tres anos, polas Direccións Provinciais do Ministerio de
Industria e Enerxía, ou, no seu caso, polos Órganos competentes das Comunidades Autónomas ou ben por
Entidades colaboradoras. O titular da instalación coidará de que ditas inspeccións se efectúen nos prazos
previstos.
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5.3.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Debido ó uso público do edificio, as autoridades competentes poden requirir que un Organismo de Control
Autorizado (OCA) realice unha inspección da instalación. Esta inspección farase cunha periodicidade de 5 anos.
De todos modos, se a potencia instalada supera os 100 kW, a instalación debe de ser inspeccionada polo menos
cada 10 anos.
(RD 842/2002 Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión, ITC-BT-05).

5.3.3. INSTALACIÓNS TÉRMICAS
O Regulamento de Instalacións Térmicas (RD 1027/2007) di o seguinte en canto ás inspeccións deste tipo de
instalacións:
A Comunidade Autónoma correspondente disporá cantas inspeccións sexan necesarias co fin de comprobar e vixiar
o cumprimento deste regulamento, especialmente serán inspeccionados periodicamente os equipos de calefacción
dunha potencia nominal superior a 15 kW con obxecto de mellorar as súas condicións de funcionamento e de
limitar as súas emisións de dióxido de carbono.
As instalacións serán revisadas por persoal facultativo dos servizos dos organismos territoriais competentes, ou
polas entidades en quen eles deleguen no exercicio das súas competencias, cando estes xulguen oportuna ou
necesaria unha inspección, por propia iniciativa, disposición gobernativa, denuncia de terceiros ou resultados
desfavorables apreciados no rexistro das operacións de mantemento.
O persoal facultativo ordenará a súa inmediata reparación e poderá, cando o xulgue oportuno, precintar a
instalación, dando conta de elo á empresa subministradora de enerxía para que suspenda os subministros, que non
deben ser reanimados ata que medie autorización dos servizos do organismo territorial competente.
Os titulares das instalacións poden solicitar en todo momento, xustificando a necesidade e previo ditame da
empresa de mantemento ou do mantedor autorizado, cando sexa procedente, que as súas instalacións sexan
recoñecidas polos servizos da correspondente Comunidade Autónoma para que sexa expedido o oportuno ditame.
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5.3.4. DEPÓSITO DE GAS
A instalación de depósito de gas comprende desde a toma para ou enchido do depósito ata a conexión da saída do
depósito á rede de distribución.
As instalacións de Almacenamento de GLP en depósitos fixos deberán ser revisadas por parte da empresa
instaladora que teña subscrito co titular da instalación o preceptivo contrato de mantemento. Esta revisión incluirá
o conxunto da instalación e a súa periodicidade será cada cinco anos, coincidindo coa revisión da instalación
receptora.
Cando a revisión sexa favorable, a empresa instaladora emitirá un certificado de revisión que entregará ó usuario
ou titular. En caso contrario, cumprimentarase un informe de anomalías que deberá ser entregado ó titular, o cal
será responsable de que se realicen as correspondentes reparacións.
O titular deberá ter sempre no seu poder un exemplar do certificado da última revisión realizada, quedando dito
documento a disposición do órgano competente da Comunidade Autónoma e do subministrador que no seu
momento efectúe subministros de GLP na instalación afectada.
Non poderá subministrarse GLP a ningunha instalación, se o titular non acredita ante o subministrador a realización
das revisións indicadas, nos prazos oportunos e con resultado favorable.
Transcorridos 15 anos desde a fabricación do depósito, un organismo de control autorizado (OCA), a instancias do
fabricante do depósito de gas, debe de realizar probas de presión ós seus depósitos. Estas probas realizaranse a
determinados depósitos seleccionados de forma aleatoria entre lotes de fabricación. Si se detectara algún defecto
en algunha destas mostras, a inspección poderá estenderse á totalidade do lote de fabricación. Se o depósito non
supera esta proba, han de repararse os defectos ou substituír o depósito.

5.3.5. INSTALACIÓN DE GAS
O “Regulamento técnico de distribución e utilización de combustibles gasosos” (RD 919/2006) no artigo 4.2 da súa
instrucións técnica complementaria ITC-ICG 07 (Instalacións receptoras de combustibles gasosos) determina o
seguinte no referente á revisión periódica das instalacións receptoras non alimentadas desde redes de
distribución:
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Os titulares ou, no seu defecto, os usuarios actuais das instalacións receptoras non alimentadas desde redes de
distribución, son responsables de encargar unha revisión periódica da súa instalación, utilizando para dito fin os
servizos dunha empresa instaladora de gas autorizada de acordo co establecido na ITC-ICG 09.
Dita revisión realizarase cada cinco anos, e comprenderá desde a chave de usuario ata os aparatos de gas,
incluídos estes, cando a potencia instalada sexa inferior ou igual a 70 kW, ou desde a chave de usuario ata a chave
de conexión dos aparatos, excluídos estes, cando a potencia instalada supere dito valor.
Ademais, a revisión periódica da instalación receptora farase coincidir coa da instalación que a alimenta.
A revisión periódica dunha instalación receptora non alimentada desde unha rede de distribución e subministrada a
unha presión igual ou inferior a 5 bar, consistirá basicamente na comprobación da estanquidade da instalación
receptora, e a verificación do bo estado de conservación da mesma, a combustión hixiénica dos aparatos e a
correcta evacuación dos produtos da combustión, de acordo co procedemento descrito nas normas UNE 60670-12
e UNE 60670-13. Tamén se comprobará o estado da protección catódica das canalizacións de aceiro enterradas.
A revisión periódica dunha instalación receptora non alimentada desde unha rede de distribución e subministrada a
unha presión superior a 5 bar, realizarase de acordo cos procedementos descritos na norma UNE 60620-6. Tamén
se comprobará o estado da protección catódica das canalizacións de aceiro enterradas.
Cando a visita arroxe un resultado favorable, cumprimentarase e entregarase ó usuario un certificado de revisión
periódica, que seguirá en cada caso os modelos que se presentan no anexo desta ITC para receptoras comúns ou
individuais.
No caso de que se detecten anomalías das indicadas na norma UNE 60670 ou UNE 60620, segundo corresponda,
cumprimentarase e entregarase ó usuario un informe de anomalías que inclúa os datos mínimos que se indican no
anexo desta ITC.
No caso de que se detecte unha anomalía principal, si esta non pode ser corrixida no mesmo momento, deberase
interromper o subministro de gas e precintar a parte da instalación pertinente ou o aparato afectado, segundo
proceda. A estes efectos consideraranse anomalías principais as contidas na norma UNE 60670 ou UNE 60620,
segundo corresponda. Tódalas fugas detectadas en instalacións de GLP serán consideradas como anomalía
principal.
As anomalías secundarias comunicaranse ó usuario para que proceda á súa corrección. A estes efectos
consideraranse anomalías secundarias as contidas na norma UNE 60670 ou UNE 60620, segundo corresponda.
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5.3.6. INSTALACIÓNS FRIGORÍFICAS
Segundo a Instrucións IF-015 do Regulamento de Seguridade para Plantas e Instalacións Frigoríficas, as
instalacións deben de ser revisadas como mínimo cada 5 anos. Esta revisión periódica obrigatoria será efectuada
por instaladores frigoristas autorizados, libremente elixidos polos propietarios entre os inscritos na Delegación
Provincial correspondente do Ministerio de Industria, que estenderá un Boletín de recoñecemento da indicada
revisión.
Coincidindo con estas revisións periódicas obrigatorias, e cunha periodicidade máxima de dez anos,
desmontaranse e revisaranse tódolos aliviadores de presión e elementos de seguridade, procedendo ás
reparacións e substitucións que resulten recomendables, tarando, a continuación, ás presións que correspondan e
instalándoos no sistema. Así mesmo, procederase á inspección visual dos recipientes a presión, desmontando, si
houbera lugar, illamentos, tapas, etc., naqueles elementos que aparezan como danados, e efectuarase un ensaio
de presión hidráulica.

5.3.7. ASCENSORES
A empresa Conservadora á que se lle ten contratado o mantemento dos aparatos, está obrigada a avisar ó
propietario das datas en que debe solicitar as revisións.

5.3.8. INSTALACIÓNS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
A partir do 22 de Novembro de 2017 e debido á entrada en vigor do novo “Regulamento de instalacións de
protección contra incendios” (RD513/2017), os establecementos e edificios non industriais teñen a obriga de
someterse a inspeccións periódicas por parte dun Organismo de Control Autorizado (OCA). Serán en tódolos casos
cada 10 anos.
Exceptúanse desta obriga os seguintes establecementos:


Vivendas (casas ou edificios de vivendas privadas).



Uso administrativo (edificios de oficinas, despachos de avogados, etc) de menos de 2000 m2.



Uso docente (colexios, academias, etc) de menos de 2000 m2.



Uso comercial (tendas, supermercados, centros comerciais, etc) de menos de 500 m2.



Uso pública concorrencia (restaurantes, bares, discotecas, museos, etc) de menos de 500 m2.



Uso aparcamento (parkings e garaxes) de menos de 500 m2.
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Os edificios construídos a partir do ano 2007 terán que pasar a primeira inspección cando lles toque. Para edificios
xa antigos establécense uns prazos para realizar esa primeira inspección:


Instalacións cunha antigüidade maior ou igual a 20 anos: ata o 12/12/2018.



Instalacións entre 15 e 20 anos: ata o 12/12/2019.



Instalacións entre 10 e 15 anos: ata o 12/12/2020.

Polo tanto o CIFP Compostela deberá realizar dita inspección canto antes.
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6.1. IDENTIFICACIÓN E CLASIFICACIÓN DAS EMERXENCIAS
Cando algún dos riscos presentes desencadea a súa perigosidade potencial (en xeral por concorrencia de causas
espaciais e temporais) prodúcese o accidente que, á súa vez, é o causante de danos e perdas. O accidente, cando
aparece, crea a Situación de Emerxencia na que se interrompe a normalidade e se alteran os procesos habituais
precisamente porque está xa presente a causa dos danos ou os danos mesmos.
Sen embargo, unha valoración cuantitativa dos danos e perdas (xeradas ou potenciais) fai que o accidente se
converta nun sinistro, unha catástrofe ou unha calamidade pública que representan distintos niveis cuantitativos
de danos e perdas.
Por elo, a emerxencia que un accidente desencadea, pode ter varios niveis, que se poderán valorar en tanto sexa
posible cuantificar os posibles danos que orixine.
En termos xerais, soe aceptarse a consideración dos seguintes niveis de emerxencia:

6.1.1. CONATO DE EMERXENCIA
É aquela situación anómala na que empeza a desencadearse un risco e que se considera pode ser neutralizada cos
medios dispoñibles no lugar onde dita situación se xera e polo persoal alí presente habitualmente.

6.1.2. EMERXENCIA SECTORIAL
É aquela situación anómala na que se está desencadeando un risco, que non pode ser neutralizado de inmediato
cos medios dispoñibles no lugar onde se produce, e require colaboración do resto dos medios humanos e
materiais do ámbito onde se produce.
Pódese chegar a esta situación de emerxencia parcial por:
a)

Evolución desfavorable dun Conato de Emerxencia que, aínda coñecido, foi mal tratado.

b)

Un desencadeamento do accidente ou emerxencia con rapidez e amplitude.
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6.1.3. EMERXENCIA XERAL
É aquela situación anómala creada polo desencadeamento dun risco e que non pode ser neutralizada con tódolos
medios humanos e materiais dispoñibles, ou que obriga a alterar a organización, funcionalidade, ritmo e atribucións
que son habituais, para substituílos por outros (de emerxencia) e a solicitar axuda do exterior do ámbito onde se
produce.
Pódese chegar a esta situación de Emerxencia xeral por:
a)

Evolución desfavorable dunha Emerxencia parcial que, aínda coñecida, non foi ben tratada.

b)

Un descubrimento tardío do que foi un Conato de Emerxencia ou Emerxencia parcial e que evolucionou
ata este nivel sen intervención algunha.

c)

Por un desencadeamento violento e extenso do accidente.

6.2. PROCEDEMENTOS DE ACTUACIÓN ANTE EMERXENCIAS

6.2.1. DETECCIÓN E ALERTA
A detección e comunicación rápida dun suceso (incendio, ou calquera outro tipo de accidente) que potencialmente
poda orixinar unha emerxencia en calquera dos seus niveis, é o procedemento máis adecuado para evitar ou
reducir ó mínimo as consecuencias do mesmo.
Así pode afirmarse que un CONATO DE EMERXENCIA pode converterse nunha EMERXENCIA SECTORIAL, e esta
nunha EMERXENCIA XERAL, se a detección ou comunicación non é rápida.
A detección de incendios u outros fenómenos pode ser realizada polos sistemas de detección automática ou ben
polos ocupantes do edificio tras a observación dos efectos que producen (fume, chasquedes, outros ruídos).
Calquera que sexa o medio polo que se detecte o incidente é preciso facelo saber, coa máxima urxencia, a quen
deba actuar.
Só se considera neste documento unha secuencia de actuacións, pois calquera que sexa a función da persoa que
detecta o incidente, SEMPRE debe actuar do mesmo modo: COMUNICAR A EXISTENCIA DO INCIDENTE E
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ACTUAR SEGUNDO O ESTABLECIDO neste PLAN. A comunicación debe facerse polo medio máis rápido e ó
mesmo tempo fiable do que se dispoña.

6.2.1.1 CONSIGNAS XERAIS DE DETECCIÓN DE INCIDENTES APLICABLES A TODO O PERSOAL
¬

Se descubre un incidente (incendio u outro fenómeno que dea lugar a unha situación de risco),
comuníqueo inmediatamente ás persoas que estean máis próximas e faga chegar o seu aviso ó
Posto de Mando correspondente (Conserxería Edificio Principal ou Conserxería Edificio Artes
Gráficas).

¬

Faga a comunicación utilizando o sistema interno de telefonía ou de viva voz, ben sexa
persoalmente ou ben enviando a outra persoa.

¬

Faga, en compañía doutra persoa sempre que sexa posible, unha valoración rápida da
importancia do incidente.

¬

Se o fume, néboas ou vapores lle impiden valorar a importancia do incidente, NON se interne na
zona para investigar sen a debida protección.

¬

Non adopte actitudes heroicas.

¬

Si se trata dun

incendio de escasa importancia u outro fenómeno que poda eliminarse

facilmente, proceda en compañía doutra persoa a atallalo, cos medios ó seu alcance.
¬

Nunca actúe so, fágao sempre coordinado e axudado por outra persoa.

¬

Nunca trate de atallar un incidente sen antes haber comunicado a súa existencia.

¬

Se transcorridos 4 minutos, non consegue dominar a situación, non corra riscos inútiles.

¬

Si é un recinto pechado, abandone o lugar deixando todo pechado e informe novamente da
situación.

6.2.2. POSTO DE MANDO E CENTRO DE COMUNICACIÓNS
Dado que resulta improbable que unha emerxencia afecte simultaneamente a máis dun edificio, establécense
dous postos de mando:
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 Para os edificios Principal queda definido o posto de mando na Conserxería do Edificio Principal.
 Para ou edificio de Artes Gráficas o posto de mando establécese na Conserxería do Edificio de Artes
Gráficas.
Ambos Postos de Mando dispoñen de teléfono, para avisos exteriores e interiores, e de copias deste PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN con PLANOS do edificio. Na Conserxería do Edificio de Artes Gráficas sitúase tamén a central
de incendios do edificio.

6.2.3. MECANISMOS DE ALARMA
Coñecida no Posto de Mando correspondente a situación anómala existente, é preciso facer saber a que deben
actuar en consecuencia, que se inicia unha Emerxencia para que poidan actuar con urxencia.
No desenrolo xeral da Emerxencia estes instantes son críticos. Debe valorarse rapidamente e con ecuanimidade o
Nivel de Emerxencia presente en realidade. Un fallo na valoración de dito nivel pode producir perturbacións e
molestias se a valoración é pesimista, ou gravísimos danos e perdas se é optimista e se actúa en consecuencia.
Por tanto, as persoas autorizadas, Xefes de Equipos Seguridade e Director de Emerxencia, para tomar a decisión
de definir o Nivel de risco de Emerxencia, deben contrastar moi rapidamente a información dispoñible para coñecer
a realidade e establecer o seu criterio valorativo con presteza.
O Nivel de risco da Emerxencia pode agravarse por dous motivos fundamentais, que orientarán a quen debe tomar
a decisión de definilo:
¬

A posibilidade de danos ás persoas, sexan directos ou derivados.

¬

O valor dos bens implicados no risco (desde o punto de vista económico, operativo, social, etc.)

Con estes criterios asumidos, axudará a definir o Nivel da Emerxencia recordando que, en xeral:
¬

Un “Conato de Emerxencia” pode distinguirse pola pouca extensión que ocupa o incendio e a
pouca intensidade de calor; e porque pode solucionarse de inmediato polo persoal da zona ou do
Equipo E.P.I. cos medios dispoñibles no lugar da Emerxencia.

¬

Unha “Emerxencia Sectorial” implica extensións de lume maiores, pero sobre todo, a
posibilidade de propagación a combustibles próximos ó foco do incendio ou a previsión de danos
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en bens próximos de alto valor (funcional, económico). Cando esta situación se presente debe
declararse unha "Emerxencia Sectorial".
¬

Unha “Emerxencia Xeral” supón que o foco xa ten comunicado o seu calor ós materiais
circundantes, combustibles ou no, co que se ten producido xa unha propagación do incendio e
unha destrución apreciable, o que da lugar a un incremento do calor liberado, densidade de
fume, extensión incontrolada do lume, etc. A situación preséntase como dificilmente dominable
cos medios propios.

En consecuencia, coñecida a existencia do incendio no Posto de Mando e Centro de Comunicacións, producirase a
secuencia de actuacións e cumpriranse as consignas que se indican a continuación.

6.2.3.1 COMUNICACIÓN DE ALARMA
Coñecida a situación anómala no Centro de Comunicacións, avisarase inmediatamente ó Xefe do E.P.I.,
informándoo sobre ou lugar e a natureza do suceso, para que acuda ó lugar, sempre que sexa posible acompañado
por outro integrante do E.P.I. A continuación farase o propio co Director de Emerxencia, quen decidirá se acudir ó
lugar do suceso ou ó Posto de Mando. Empregarase para elo e por orde de preferencia, os seguintes medios:
1. Telefonía interna.
2. Telefonía móbil.
3. De viva voz, persoalmente ou enviando a outra persoa.
Se quen recibe o comunicado de alarma no Posto de Mando debe de abandonar o lugar por tratarse dun membro
dos equipos de seguridade necesario na intervención, antes de facelo avisará ó Director de Emerxencia.
O Director de Emerxencia, se decide acudir ó lugar do suceso, antes deberá asegurarse de que alguén se quede no
Posto de Mando e que esa persoa coñeza que é o que está pasando e onde está pasando. É importante que se
quede alguén, e preferentemente alguén que coñeza os procedementos fixados neste Plan, para informar á xente
(membros dos equipos de seguridade e persoal en xeral) que seguramente acudirán a ese lugar. Tamén é
importante porque se encargará de recibir posibles chamadas dos servizos de emerxencias exteriores intentando
verificar a autenticidade da situación e para recompilar información.
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6.2.3.2 DECLARACIÓN DO NIVEL DE EMERXENCIA
O Director de Emerxencia, co asesoramento do Xefe do Equipo de Primeira Intervención (E.P.I.) decidirá, unha vez
reunida a maior cantidade de información posible sobre o accidente, a necesidade da declaración de "Conato de
Emerxencia", “Emerxencia Sectorial” ou “Emerxencia Xeral” como Nivel de risco.
Se a situación do sinistro se prolonga no tempo e non é posible dominalo, débese pasar á declaración dun nivel de
emerxencia superior.

6.2.3.3 COMUNICACIÓN DA SITUACIÓN DE EMERXENCIA
O Director de Emerxencia comunicará a súa decisión sobre o Nivel de Emerxencia ós Xefes de Seguridade
seguintes:
¬

Equipo de Primeira Intervención. (E.P.I.)

¬

Equipo Evacuación. (E.S.E.)

¬

Equipo de Primeiros Auxilios. (E.P.A.)

Farao preferentemente por medios que lle permitan confirmar que os destinatarios reciben a mensaxe, é dicir, por
medio de chamada telefónica realizada persoalmente ou a través do Posto de Mando, ou ben de viva voz,
persoalmente ou enviando a alguén.

6.2.3.4 AVISOS DE ALARMA
Os avisos de Alarma constituirán os mecanismos de notificación de situacións que teñen dado orixe á declaración
dun Nivel de Emerxencia por parte do Mando responsable.
Suporán para os Equipos de Seguridade o paso a unha situación de pre-emerxencia ou directamente a actuar
segundo o establecido neste Plan e seguindo as premisas marcadas polo Director de Emerxencia.
Segundo ou Nivel declarado, os avisos serían:

 ALARMA DE CONATO DE EMERXENCIA
O aviso realizarase preferentemente por megafonía para unha máis rápida comunicación. Estará constituído por
unha mensaxe que non alarme ó público, en caso de existir. Pode ser simplemente unha convocatoria do
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Equipo de Primeira Intervención para que acuda ó Posto de Mando ou ó lugar do suceso. Repetirase polo
menos tres veces. Esta mensaxe, aínda que está dirixida unicamente ó E.P.I., significará para os demais
equipos o paso a unha situación de pre-alerta ante a posible necesidade da súa intervención.
En caso de non funcionar o sistema de megafonía recorrerase a outros sistemas. Sempre se hai de ter en
conta que o medio máis válido é aquel que, no momento dado, permita transmitir a mensaxe de forma clara e
o máis rapidamente posible.
 ALARMA DE EMERXENCIA SECTORIAL
Unha emerxencia sectorial suporá xa a evacuación da área inmediatamente afectada e, polo tanto, a
mobilización de tódolos equipos de seguridade.
Sería conveniente poñer en sobre aviso ós membros dos equipos de seguridade antes de lanzar a mensaxe que
implica a evacuación. Dadas as dificultades de comunicación existentes no Centro pola súa gran amplitude e
dispersión do persoal, e primando a rapidez, o aviso ós equipos de seguridade coincidirá coa propia mensaxe
de evacuación.
É recomendable que a mensaxe de evacuación se dea a través do sistema de megafonía mediante unha
mensaxe gravada con anterioridade. Debería facerse unha diferenciación por zonas. Se o sistema non permite
o funcionamento de zonas por separado, a diferenciación pode facerse mediante o contido da mensaxe.
En caso de non funcionar o sistema de megafonía recorrerase ás sirenas de alarma de incendios, que se
diferenciarán claramente das sirenas empregadas normalmente para marcar as horas de cambio de clase.
En caso de non dispor tampouco de sirenas de incendio, accionaranse as sirenas de “cambio de clase” de
forma continuada.
 ALARMA DE EMERXENCIA XERAL
Realizarase do mesmo modo que no caso de Alarma Sectorial, pero facendo chegar a mensaxe ó conxunto do
edificio.
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6.2.3.5 ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE XEFES E EQUIPOS
 DIRECTOR DE EMERXENCIA
O Director de Emerxencia ou quen o substitúa realizará as seguintes actuacións:
¬

Recibe aviso de que se ten producido un incendio ou un accidente nunha determinada Área do
edificio.

¬

Comunica inmediatamente cos Xefes de Equipos de Seguridade.

¬

Levará consigo o seu teléfono móbil.

¬

Establecerá o seu Posto de Mando no Centro de Comunicacións de Emerxencias, que se situará
na Conserxería (se o permite a situación da área afectada) ou nas proximidades do lugar do
sinistro, segundo as circunstancias.

¬

Se decide non permanecer no Posto de Mando designará a outra persoa para que se quede no
seu lugar para atender ás persoas que alí acudan e para atender o teléfono.

¬

Reunirá a maior cantidade posible de información sobre o accidente pero, dada a importancia de
actuar con rapidez na fase crítica da Emerxencia, prescindirá da mesma en favor da urxencia,
decidindo sobre a adopción do "Conato de Emerxencia" como Nivel de Emerxencia.

¬

No Posto de Mando disporá de planos das plantas, esquemas ou diagramas de instalacións,
datos técnicos, etc., que lle permitan confirmar a adecuación e idoneidade das súas ordes.

¬

Comunicará directamente ós Equipos de Seguridade a súa decisión sobre o Nivel de Emerxencia
decidido.

¬

Segundo o nivel de Emerxencia en que se atope e que el mesmo define, irá constituíndo a
Organización da Emerxencia de acordo coa evolución dos acontecementos e os criterios
establecidos neste Plan de Autoprotección.

¬

Correspóndelle ordenar cando, pola evolución da situación, debe pasarse dun

Nivel de

Emerxencia a outro de máis gravidade e tamén ordenar, cando o considere oportuno, que se
comunique o fin da Emerxencia por considerala concluída.
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¬

Manterá contacto permanente cos equipos de Seguridade a fin de poder avisar de calquera
variación no Plan previsto de acordo coa evolución do sinistro.

[Situación "Conato Emerxencia"]
¬

Transmite mensaxe de aviso ós integrantes do Equipo de Primeira Intervención (E.P.I.) para que
acudan á Área ou Sector onde se ten xerado a situación de Emerxencia.

¬

A Mensaxe debe estar acordada, debe ser sinxela, clara e non alarmante.

Debe ser

simplemente unha convocatoria, debe darse con claridade, lentamente, con voz normal e
repetirse 3 veces.
¬

Comunicará ós Xefes de Equipo de Seguridade de Evacuación (E.S.E.) e Primeiros Auxilios (E.P.A.)
para que dean aviso de Alerta de Pre-Emerxencia

(ou confirme) ós seus respectivos

compoñentes.
[Situación "Emerxencia Sectorial" ou "Emerxencia Xeral"]
¬

Transmite a mensaxe de Alarma ós compoñentes dos Equipos de Evacuación (E.S.E.) e Primeiros
Auxilios (E.P.A.), para que inicien nas actuacións previstas no PLAN.

¬

Comunicará coas axudas exteriores de colaboración, empezando en primeiro lugar polo Centro
Coordinador de Emerxencias de Protección Civil a través do seu teléfono 112.

¬

A Mensaxe interior comunicando a Alarma debe ser breve, sinxela, moi clara e debe evitar que
se produza unha situación de medo.

¬

A mensaxe solicitando Axudas Exteriores (Organismos, Concello, Bombeiros, Ambulancias, etc.),
debe ser tamén breve, clara e concisa, indicando:
-

QUÉN chama.

-

DONDE se está producindo a situación de emerxencia (CIFP COMPOSTELA –
INSTITUTO DE HOSTALERÍA, Lamas de Abade, Santiago de Compostela).

¬

QUÉ está sucedendo.

Pode producirse unha chamada do exterior por parte dalgún dos Servizos alertados co fin de
contrastar a veracidade da chamada previa.
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 XEFE DE EQUIPO DE SEGURIDADE (E.P.I.)
¬

Desprazarase ó lugar do sinistro xunto a outro membro do seu equipo.

¬

Reunirá a maior información posible sobre o accidente e comunicaralla ó Director de emerxencia
en caso de que crea conveniente a declaración de "Conato de Emerxencia".

¬

En caso de necesidade pola ausencia do Director de emerxencia tomará a decisión de declarar
ou "Conato de Emerxencia. O Xefe do Equipo de Primeira Intervención constituirase en Mando de
Emerxencia ata a chegada dun mando superior no organigrama.

 EQUIPOS SEGURIDADE DE PRIMEIRA INTERVENCIÓN (E.P.I.)
A actuación dos Equipos (E.P.I.) segundo a situación adoptada de Emerxencia será a seguinte:
[Situación "Conato Emerxencia”]
Os membros do Equipo de Primeira Intervención que se atopen na área próxima ó foco de emerxencia e por tanto
coñezan a súa existencia por apreciación directa, acudirán ás súas proximidades para poñerse a disposición do seu
Xefe de Equipo. Os que non teñan información sobre o sucedido acudirán ó Posto de Mando para seguir as
instrucións do Director de Emerxencia.
Manterán comunicación permanente, a través do seu xefe de equipo, co mando principal da emerxencia.
[Situación "Emerxencia Sectorial"]
Ó coñecer a situación de Alarma, o persoal do E.P.I. da zona afectada e o das que non o estean, acudirán á zona
para intervir de acordo coas consignas establecidas neste Plan e nas operacións de control de interruptores e
sistemas que permitan reducir os riscos por contactos eléctricos, etc., ou illalos segundo instrucións recibidas.
Manterán comunicación permanente, a través do seu xefe de equipo, co mando principal da emerxencia.
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[Situación "Emerxencia Xeral"]
Ó coñecer a situación de Alarma, o Persoal do E.P.I. da zona afectada e das que non o estean, apoiarán ó equipo
de seguridade de evacuación (E.S.E) para desaloxar a tódolos ocupantes do edificio.
Manterán comunicación permanente, a través do seu xefe de equipo, co mando principal da emerxencia.

6.2.3.6 CONSIGNAS XERAIS DE ALARMA COMÚNS PARA TODO O PERSOAL
¬

Ó recibir unha comunicación de Alarma actúe con calma e sen precipitación.

¬

Evite que se xere o pánico. No berre.

¬

Non corra.

¬

Cumpra tódalas consignas recibidas. Axudaranlle para manter a súa seguridade e a de quen o
acompañan.

6.2.4. MECANISMOS DE RESPOSTA FRONTE Á EMERXENCIA
Se fracasou a PREVENCION e, a pesar de tódalas medidas adoptadas, se xerou un incendio u outra situación de
Emerxencia derivada doutras incidencias, unha vez que se teña producido a súa DETECCION, se teña dado a
ALARMA e se teña realizado a EVACUACION das persoas próximas que non teñan función específica no sinistro e
se as condicións o fan posible, é preciso tentar extinguir o incendio ou a causa da emerxencia con tódolos medios
dispoñibles.
É moi importante que a fase de EXTINCION se inicie tan pronto como sexa posible despois de xerarse o incendio,
polo que o seu desenrolo debe de iniciarse ó recibir a Alarma, incluso antes de iniciarse a Evacuación.
A capacidade extintora dos medios propios de extinción debe aproveitarse ó máximo desde o primeiro momento.
Con elo, si non é posible extinguir o incendio na súa totalidade, poderá manterse dentro duns límites que facilitarán
o labor de extinción cando se acumulen novos medios procedentes do exterior.
O éxito da extinción está na intervención pronta, decidida, cando o incendio está nunha fase incipiente e se lle
ataca co axente extintor e o medio adecuado. Por elo, é imprescindible que o Persoal que debe de manexar estes
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medios estea familiarizado co seu emprego e coñeza as súas posibilidades, habendo recibido a información e
formación necesarias. Dunha maneira especial debe saber as prohibicións e limitacións de uso dos axentes
extintores fronte as distintas clases de lumes.

6.2.4.1 EXTINCIÓN CON MEDIOS MANUAIS
Estes medios poden ser utilizados por calquera Persoal que teña sido instruído e polos membros dos E.P.I.
Material utilizado:
 Extintores
 Bocas de Incendio Equipadas (BIES)

6.2.4.2 ACTUACIÓNS DURANTE A EXTINCIÓN
Establécese a secuencia de actuacións durante a Extinción, enlazando coas xa establecidas durante as fases de
detección, alarma, e evacuación, con carácter xenérico e orientador. Posto que non existen dous accidentes ou
incendios iguais, é necesario establecer casos concretos ós que axustar estas directrices para así definir
programas especiais de actuación, detallados en canto sexa posible, segundo o suposto considerado.
Canto máis ampla sexa a colección de supostos considerados, máis eficaz será a actuación en caso real de
Emerxencia. Sería probablemente suficiente a consideración de catro ou seis supostos (de maior probabilidade e
perigosidade) para adquirir a práctica necesaria en “a aplicación dos criterios xerais de actuación”.
Este é preferible, posto que non é posible analizar “todos” os casos e establecer para cada un a táctica “mellor”.
É preferible adquirir unha aceptable experiencia nunha boa táctica operativa para tódolos casos, aínda que non
sexa a mellor nalgún caso concreto.
 EQUIPO DE PRIMEIRA INTERVENCIÓN
O Xefe do Equipo de Seguridade de Primeira Intervención será, inicialmente o Mando da Emerxencia e dirixirá as
operacións de Extinción ata a chegada do Director de Emerxencia.
A partir da chegada do Xefe do E.P.I. ó lugar do accidente, este manterá informado ó Director de Emerxencia, polo
medio de comunicación máis idóneo, da evolución do incendio, operacións que realiza, ordes que da, apoios que
necesita ou manobras que desexa se fagan na súa axuda.
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Os Equipos de Seguridade de Primeira Intervención serán, xeralmente, os primeiros en enfrontarse co Incendio.
Deben facelo tendo moi presente as consignas de Extinción que se dan a continuación.
Empregarán unicamente os medios de Extinción que coñezan e para os que recibiran instrución.
Sempre que algún membro do E.P.I. inicie as tarefas de Extinción farao en compaña doutro membro do seu equipo,
a menos que a súa misión sexa actuar en manobras concretas que teña asignadas.
As actuacións habituais dos E.P.I., que se asignarán en detalle en cada suposto que se estudie, comprenderán
preferentemente:
¬

Extinción con medios manuais lixeiros.

¬

Operacións de Extinción e Intervención.

¬

Operacións complementarias da Extinción (manexo de válvulas, interruptores, etc.)

 DIRECTOR DE EMERXENCIA
Prestará a máxima atención, desde o seu Posto de Mando, á evolución das tarefas de Extinción, mantendo enlace
co Xefe do Equipo E.P.I.
Recollerá toda a información posible que lle permita avaliar a situación de Emerxencia e cambiará, se o considera
oportuno, o seu nivel. Ordenará tódalas manobras que considere convenientes e non sexan perigosas.

6.2.4.3 CONSIGNAS XERAIS DE EXTINCIÓN
-

Recorde que a extinción dun lume é eficaz si se inicia pronto e co axente extintor adecuado.

-

Cada clase de lume require para a súa extinción dun tipo de axente extintor.

-

Se descobre un incendio, antes de tratar de extinguilo, comuníqueo inmediatamente e valore a súa
importancia con realismo. Recorde as consignas referentes a Detección.

-

Si se trata dun pequeno incendio, proceda a extinguilo cos medios ó seu alcance, pero nunca só.

-

No corra riscos inútiles.

-

Os fumes e gases da combustión son sempre prexudiciais, en maior ou menor grado. Protéxase a
nariz cun pano, mellor mollado.
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-

Procure, co seu equipo, reunir suficiente material extintor, auga, preferentemente pulverizada, ou po
polivalente.

-

Se utiliza auga recorde que NON debe alcanzar cadros ou circuítos eléctricos baixo tensión.

-

Se o lume afecta a combustibles líquidos, utilice po ou espuma. Nunca auga para a extinción. Úsea
só como refrixerante das zonas próximas.

-

Se o lume afecta a cadros, liñas ou aparatos eléctricos ou electrónicos use anhídrido carbónico (CO2).
Nunca auga nin espuma.

-

Se non pode achegarse ó lume, arrefríe con auga as zonas superiores e adxacentes ó foco, se non
hai risco eléctrico.

-

Procure eliminar produtos combustibles próximos ó foco, pero sexa prudente. Fágao protexido.

-

Se utiliza extintores:
o

Asegúrese de que utiliza o extintor adecuado para ou lume que va a combater e que
coñece o seu manexo.

o

Recorde que a carga dun extintor de 6 Kg. de po dura de 12 a 14 segundos: non a
desperdicie.

o

Recorde que a carga dun extintor de 10 lts. de auga, 12 Kg. de po, ou 5 Kg. de
anhídrido carbónico dura entre 20 e 25 segundos: no malgaste o axente extintor.

o

Dirixa o chorro do extintor á base das lapas ou foco do lume. Aproxímese, lentamente,
canto lle sexa posible.

o

Non descargue o extintor a cegas nin a distancia do lume, porque se desperdiciaría a
súa carga.

-

Cando estea no interior dun Edificio:
o

Se o incendio se estende, procure arrefriar con auga as zonas adxacentes. Non abra
portas ni ventás. Se continúa a propagación, retírese.

o

Se atopa dificultades na extinción, se o rodea o fume ou se reduce a visibilidade
notablemente, abandone a zona inmediatamente.

o

Arrefríe os arredores do foco do incendio e a vía que deben de seguir na súa
evacuación. Sexa prudente.

o

Evacúe a zona pola vía máis próxima ó punto en que se atope pero asegúrese de que
estea despexada e sexa segura.
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6.2.5. EVACUACIÓN
O fin da protección contra os incendios e outros tipos de emerxencias é alcanzar a seguridade das persoas e bens
en caso de desencadeamento de calquera accidente. A seguridade das persoas é, sen embargo, o seu principal
obxectivo.
O medio máis eficaz de protección das persoas é a súa evacuación do entorno afectado pola emerxencia.
A evacuación concreta das persoas, cando ocupan edificios, implica que as vías de evacuación sexan suficientes,
en número e en dimensións, que sexan seguras para o tránsito pola súa xeometría, a súa ventilación e iluminación,
e que a evacuación se desenvolva con orde e rapidez.
Cando a evacuación teña concluído é moi importante que tódalas persoas evacuadas se concentren nos Puntos de
Encontro en onde se verificará quen está xa fora do edificio, as condicións en que se atopan e se recollerá a
información de que dispoñan sobre quen poida quedar atrapado ou se atope en situación comprometida, ferido,
intoxicado, etc.

6.2.5.1 COMUNICACIÓN DA EVACUACIÓN ÓS USUARIOS DO EDIFICIO
O comunicado de evacuación farase preferentemente a través do sistema de megafonía, utilizando nun primeiro
instante unha mensaxe pouco alarmante do tipo “Por razóns técnicas vémonos obrigados a pechar as nosas
instalacións. Por favor, diríxanse ás saídas”. Esta mensaxe repetirase cada minuto. Transcorrido algún tempo a
mensaxe cambiarase por outro que, polo seu ton e contido, dea a coñecer de forma máis evidente a gravidade da
situación. Será do tipo “Por favor, por razóns de seguridade evacúen o edificio”. É recomendable ter gravadas
estes mensaxes para que poidan ser divulgados e repetidas automaticamente.
En caso de non funcionar a megafonía, a comunicación da evacuación ó público realizarase mediante a activación
das sirenas de alarma ou, como último recurso, polas sirenas empregadas para anunciar ou cambio de clase
mediante o seu funcionamento continuado. En calquera das circunstancias, os comunicados veranse apoiados
polas indicacións dos integrantes do E.S.E.

6.2.5.2 PUNTO DE ENCONTRO OU PUNTO DE CONCENTRACIÓN
Na documentación gráfica anexa a este documento inclúense planos cos recorridos de evacuación establecidos,
coas áreas exteriores do edificio, a sinalización dos fluxos de evacuación e coa situación dos “Puntos de Encontro”.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Rev. Xaneiro 2019

CAPÍTULO 6

Páxina 133 de 173

Estes puntos están en áreas de risco mínimo e situados de forma que permitan a definitiva evacuación con axudas
exteriores (policía municipal, bombeiros, etc.).
Tendo en conta a elevada superficie que ocupa o conxunto das instalacións considérase oportuno establecer dous
puntos de encontro:
 Punto de Encontro Principal, situado fronte á Entrada Principal do edificio, na zona máis afastada
mesmo, xunto ó portal de entrada ó recinto. A el acudirán as persoas procedentes do Edificio Principal. Os
evacuados situaranse de tal modo que non se impida o acceso de vehículos de emerxencias, deixando un
marxe prudencial para evitar riscos de atropelos.
 Punto de Encontro Artes Gráficas, situado en fronte da porta principal deste edificio, na zona
axardinada que existe entre a vía de acceso e o Edificio Principal.
En consecuencia coñecida a necesidade de Evacuación producirase a secuencia de actuacións e cumpriranse as
consignas que se indican a continuación:

6.2.5.3 EQUIPO SEGURIDADE DE EVACUACIÓN (E.S.E.)
O Equipo de Seguridade de Evacuación constitúe o apoio fundamental das operacións de Evacuación.
Establecida polo Director de emerxencia a situación de Emerxencia e coñecida a Alarma, tanto no caso de
Emerxencia Sectorial como no caso de Emerxencia Xeral, corresponde ós membros do E.S.E. a dirección da
Evacuación da área propia, das adxacentes ou de todo o edificio.
-

Os membros de E.S.E. indicarán as vías de Evacuación que deben seguir os alumnos e demais
persoal presente no Centro. Utilizaranse en canto sexa posible as Saídas Principais.

-

Cada membro do E.S.E. encargarase en primeiro lugar de evacuar a súa zona máis próxima. De haber
persoal suficiente nunha zona, os membros sobrantes acudirán, si a situación o permite, ó Posto de
Mando por se fose necesaria a súa axuda.

-

En caso de que existan feridos, intoxicados ou atrapados que non se poidan evacuar polos seus
propios medios, informarase ó Director de emerxencia para proceder á Evacuación asistida.

-

A condución da Evacuación farase con rapidez e enerxía, pero sempre con tranquilidade e sen berrar.

-

Non se permitirá que ninguén retroceda no seu fluxo de evacuación nin que pretenda buscar a alguén
ou recoller algo.
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-

Os dous últimos membros do E.S.E. en abandonar unha zona revisarán que non quede ninguén e
cerrarán as portas e ventás que lles sexa posible. Revisarán tamén as áreas próximas se saben que
ninguén as verificou.

-

Os dous primeiros membros do E.S.E. en chegar ó Punto de Encontro exterior quedaranse nel para ir
recibindo ós evacuados. Os restantes acudirán, se as circunstancias o permiten, o Posto de Mando
por se fose necesaria a súa axuda.

-

Se desde o Posto de Mando ou por indicación directa do seu Xefe de Equipo ou do Director de
Emerxencia, se establece innecesaria a súa axuda, dirixiranse ás portas de entrada ó edificio para
evitar que a xente volva a entrar no edificio e para indicar ós que van saíndo o camiño cara o Punto
de Encontro. Situaranse a certa distancia do edificio para evitar riscos.

-

Cando as persoas que deban facelo teñan sido evacuadas e conducidas ó Punto de Encontro,
informarase ó Director de Emerxencia do resultado da Evacuación.

-

Un membro do E.S.E. tomará nota no Punto de Encontro das persoas evacuadas que se concentren
nel a fin de cuantificalas e identificalas.

-

No Punto de Encontro concentrarase a xente de tal modo que existan pasos suficientes para que os
vehículos de emerxencia poidan acceder ó recinto sen constituír risco para os peóns.

-

Evitarase que a xente abandone os Puntos de Encontro ata que así o determinen os responsables dos
medios exteriores de axuda ou o Director de Emerxencia. Téntase con elo de verificar o estado de
saúde das persoas, dispor de persoas que podan ser requiridas e evitar a circulación de vehículos e
persoas que poidan entorpecer ás axudas exteriores.

6.2.5.4 DIRECTOR DE EMERXENCIA
-

Corresponde a el decretar a evacuación parcial ou total do edificio.

-

Uno minutos antes de comunicar a evacuación, se a situación o permite, comunicará o Nivel de
Emerxencia Sectorial ou Xeral para permitir ós equipos de seguridade prepararse para a situación.

-

Fará o comunicado de evacuación a través do sistema de megafonía ou, en caso de non funcionar a
megafonía, mediante a activación das sirenas de alarma, apoiadas polas indicacións dos integrantes
do E.S.E.

-

Os esforzos de evacuación centraranse en maior medida na área máis directamente afectada,
desprazando a dita área, de ser necesario, persoal do E.S.E. doutras zonas. Débese ter en conta que
non se debería descoidar completamente unha zona para atender outra. Sempre debería quedar un
mínimo persoal do E.S.E. para tranquilizar e conducir, na medida do posible, ó persoal carea o
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exterior. Unha vez concluída a evacuación da zona de maior risco o persoal do E.S.E. axudará a
evacuar as restantes zonas.
-

Seguirá desde o seu Posto de Mando o proceso da Evacuación, podendo, se o considera necesario e
polo seu coñecemento do desenrolo do incendio ou emerxencia alterar vías ou modificar Plans de
Evacuación.

-

Tódalas ordes que deba dar, ou cambio que queira introducir, comunicarase por megafonía, telefonía
ou de viva voz por medio do persoal dos Equipos de Emerxencia.

-

En canto sexa posible, non alterará os Plans establecidos que o Persoal teña exercitado nalgunha
ocasión, para non crear unha situación confusa.

-

Se xa chegaron os Servizos Públicos de emerxencia, solicitará o asesoramento dos Xefes ou
Responsables de ditos Servizos en caso de ter que tomar decisións sobre a Evacuación de áreas,
edificios ou zonas próximas habitadas.

6.2.5.5 CONSIGNAS XERAIS DE EVACUACIÓN COMÚNS PARA TODO OU PERSOAL
-

Ó oír o sinal de evacuación, proceda inmediatamente a abandonar o seu posto, se non ten unha
misión específica asignada.

-

Actúe con serenidade e calma.

-

Durante a Evacuación manteña silencio o fale en voz baixa. No berre.

-

Siga ó pe da letra as instrucións recibidas ou as que lle dan os compoñentes dos Equipos de
Seguridade de Evacuación.

-

Siga o Itinerario de Evacuación que lle teñan asignado e que coñece pola información recibida ou
polos exercicios realizados.

-

Se circula nun ambiente cargado de fume e gases da combustión, agáchese; incluso gatee. Protexa
boca e nariz cun pano.

-

Nunca volva cara atrás no seu recorrido.

-

Camiñe con rapidez, pero sen precipitación. Non mire cara atrás.

-

Diríxase directamente ó “Punto de Encontro” asignado e alí confirme claramente a súa presenza.

-

Abandone o Punto de Encontro só cando así llo requiran. A súa mellor axuda pode ser esperar
pendente da súa posible participación nalgunha acción de apoio.
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6.2.6. PRESTACIÓN DAS PRIMEIRAS AXUDAS
Serán os membros do Equipo de Primeiros Auxilios (E.P.A.) os que presten axuda sanitaria ás persoas que o
necesiten ata a chegada de medios exteriores especializados. Deberán actuar non só cando se desencadee unha
emerxencia, se non tamén ante accidentes illados. Para elo deberán estar formados adecuadamente.
A actuación do E.P.A. cando se desencadea unha emerxencia que requira unha evacuación contemplará as
seguintes premisas:
-

Prestará atención a aquelas persoas que o necesiten ata a chegada de axuda especializada
procedente do exterior.

-

Colocarán ós feridos dentro do Punto de Encontro intentando facer unha clasificación polo seu
estado. Situarán ós máis graves nun lugar no que os medios exteriores de axuda poidan acceder a
eles facilmente, tendo en conta que non só deben pasar persoas se non tamén medios como
padiolas u outros equipos.

-

En caso de ser necesario, corresponde ó Xefe do E.P.A. determinar que persoas, en función do seu
estado e gravidade, se atenden antes.

-

O E.P.A. realizará a súa función dentro dos Puntos de Encontro e só acudirá a outro punto se o
Director de emerxencia así llo require.

-

En caso de atender a unha persoa que precise a súa axuda para ser evacuada, a atención prestada
será consecuente co risco e a urxencia que requira a súa evacuación. Un membro do E.P.I.
acompañará ó ferido na súa evacuación ata o Punto de Encontro.

-

Á chegada dos servizos médicos exteriores, o Xefe do E.P.A. facilitaralles a información sobre o
número de feridos e a valoración do seu estado.

É imprescindible que o E.P.A. conte con botiquíns de emerxencia suficientes e facilmente accesibles. Aconséllase
dispor deles nunha sala próxima á saída de emerxencia que conduza máis directamente ó Punto de Encontro.
Incluso sería conveniente a localización de botiquíns en máis dun lugar do edificio para garantir e facilitar o rápido
acceso a eles.

6.2.7. MODO DE RECEPCIÓN DAS AXUDAS EXTERNAS
Durante o transcurso das distintas fases establecidas neste documento (detección, alarma, evacuación, extinción)
haberá transcorrido un tempo que, en xeral, será suficiente para que os medios de extinción do Concello ou
Protección Civil poidan haber chegado ó recinto do Centro.
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Os Servizos de Extinción aportarán medios de extinción e persoal para que, con dito apoio, o incendio ou a
Emerxencia poda ser dominada.
Á chegada dos Servizos de Axuda Exteriores é necesario informalos sobre as características da emerxencia: a súa
localización, persoas implicadas, persoas atrapadas, estado de desenrolo do incendio, riscos inmediatos, medios
de protección dos que se dispoñen, etc.

6.2.7.1 ACTUACIÓN DO DIRECTOR DE EMERXENCIA
As funcións de coordinación cos medios exteriores corresponden ó Director de Emerxencia ou ás persoas en quen
delegue:
¬

Tras facer a chamada ós servizos exteriores de emerxencias, destacará unha persoa no acceso
principal do Edificio, coa misión de recibir a quen chegue ó edificio ó fronte dos Servizos de
Apoio Exteriores.

¬

Calquera que sexa o Servizo Exterior que chegue (Bombeiros, Policía, Cruz Roxa; etc.) serán
informados polo Director de Emerxencia, exclusivamente ou coa colaboración das persoas que el
designe, do estado da situación de Emerxencia.

¬

Facilitará ós Mandos dos Servizos de Apoio Exteriores, preferiblemente sobre un plano, datos
acerca de: áreas incendiadas, dotación de medidas materiais de que poden dispor, perigos
potenciais das áreas próximas, riscos de propagación, etc.

¬

Describirá sobre o plano, a rede de auga xeral da Planta, e as posibilidades de presión e caudal.

¬

Responderá con canto detalle sexa posible ás preguntas dos mandos dos Servizos de Apoio
Exteriores.

¬

Comunicará inmediatamente as dificultades en canto ó risco para as persoas e si é preciso algún
rescate ou salvamento.

¬

Asignará ós mandos dos Servizos de Apoio Exteriores unha persoa que lles permita manter un
enlace permanente con el.

¬

Asignará unha persoa que atenda ós Servizos de Apoio Exteriores nos seus desprazamentos
polos edificios para servirlles de guía (sempre que así llo soliciten).
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¬

Cando os Servizos de Apoio Exteriores asumen a xestión da emerxencia, adquire gran
importancia recompilar toda a información posible sobre o estado dos evacuados: feridos,
lesionados, destino de persoas trasladadas a hospitais, etc.

6.3. PERSOAS E EQUIPOS QUE LEVARÁN A CABO OS PROCEDEMENTOS DE ACTUACIÓN EN
EMERXENCIAS

6.3.1. EQUIPO DE SEGURIDADE DE PRIMEIRA INTERVENCIÓN (E.P.I.)
Este equipo, onde os seus compoñentes posúen formación e adestramento, acudirá ó lugar onde se ten producido
unha emerxencia co obxecto de intentar obter o seu control.
Serán os encargados de efectuar a primeira toma de contacto e loita contra a causa orixe da emerxencia.
Encargaranse, si é posible, de atallar e controlar a emerxencia, reducir os seus efectos perniciosos e realizar todas
aquelas actuacións que estean nas súas mans para garantir a seguridade das persoas. No caso dun incendio serán
os que acudan a tentar atallar ou controlar o lume cos medios dispoñibles ó seu alcance.
En caso de que non sexa necesaria ou sexa ineficaz a súa intervención, centrarán os seus esforzos na evacuación.
O seu papel é importante por:
-

Constituír un armazón encadrado no persoal.

-

Colaboración con todo o persoal no cumprimento das medidas de seguridade implantadas.

-

Controlar o cumprimento das medidas de prevención.

-

Seguimento dos niveis de Seguridade alcanzados.

-

Información sobre riscos que con carácter xeral ou particular se poidan presentar dentro da
actividade normal.

-

Detección das anomalías, imprudencias ou neglixencias que supoñan un risco de incendio ou
accidente e corrixilas ou comunicar a súa existencia.

-

Adoptar as medidas correctoras ante unha situación de risco, etc...

O seu campo de actuación comprende o entorno do seu posto de traballo e alcanza toda a área ou edificio.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Rev. Xaneiro 2019

CAPÍTULO 6

Páxina 139 de 173

As consignas que deben de recibir son as comúns para todo o persoal, complementadas coas específicas que
corresponden ó seu posto de traballo, área ou edificio, segundo corresponda.
Cando un equipo de primeira intervención ten que actuar nunha emerxencia, o factor tempo é fundamental, dado
que a evolución dun incendio no espazo e no tempo adopta ser moi rápido, de modo que as consecuencias do
mesmo están directamente relacionadas co tempo de intervención do E.P.I.

6.3.2. EQUIPO DE SEGURIDADE DE EVACUACIÓN (E.S.E.)
O Equipo de Seguridade de Evacuación (E.S.E.) constitúe o conxunto de Persoal seleccionado polas súas funcións
habituais, formación e adestramento para conseguir a rápida evacuación das persoas previsiblemente afectadas
pola Emerxencia parcial ou total dun sector ou área.
Este E.S.E. integrarase no equipo de Seguridade do establecemento para actuar, en xeral a requirimento do
Director de Emerxencia; realizando accións encamiñadas a asegurar a Evacuación parcial ou total do Sector
afectado, dirixindo os ocupantes polos "Itinerarios de Evacuación principais ou alternativos" ata os "Puntos de
Concentración" previstos e facendo finalmente un reconto de persoal evacuado.
En caso de ausencia dalgunha persoa do seu Grupo de Evacuación avisará ó Director da Emerxencia para que dea
as ordes oportunas a fin de proceder á súa localización ou rescate.

6.3.3. EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (E.P.A.)
A misión do Equipo de Primeiros Auxilios é prestar os primeiros auxilios ós lesionados durante a emerxencia
mentres non chegue a axuda exterior especializada (ambulancias, médicos, etc.).
Por iso as persoas que se asignan ó E.P.A. deberán ter nocións suficientes para prestar os primeiros auxilios ós
lesionados durante a emerxencia.

6.3.4. DIRECTOR DE EMERXENCIA
O Director de Emerxencia do edificio, ten unha función de asesoramento e consulta. En consecuencia debe
facilitar, emitir, informar e propor (a través de ditames, consignas ou informes) cantas medidas sexan necesarias
para manter as condicións de seguridade de acordo coas requiridas polas disposicións aplicables e co nivel de
seguridade que determinan.
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Neste senso é responsable só da adecuación dos seus informes, ditames ou consignas á realidade do risco
presente. Non debe, neste punto, esquecerse que a responsabilidade que se derive dun fallo da seguridade é de
todo o persoal do edificio e de cada un na súa misión concreta.
O Director de Emerxencia ten unha capacidade executiva en relación coa Organización e Formación dos Equipos
E.P.I., E.S.E. e E.P.A. do centro e de maneira específica na implantación e seguimento da aplicación deste manual.
O Director de emerxencia ten como misión a colaboración para a execución e aplicación deste manual, destacando
entre as súas funcións as seguintes:
-

Propor para a súa selección ós membros dos distintos Equipos de Emerxencia (E.P.I., E.S.E., E.P.A.).

-

Dirixir e coordinar as actuacións a desenvolver polos Equipos nas diferentes situacións de
emerxencia.

-

Apoiar a actuación dos Servizos Públicos de Extinción.

-

Propor modificacións para manter actualizado este PLAN.

-

Participar na investigación dos incendios e incidentes que se produzan.

-

Cooperar na avaliación dos resultados dos simulacros de emerxencia periódicos.

En caso de accidente ou sinistro a figura do Director de Emerxencia reforza o seu carácter executivo.

6.3.5. IDENTIFICACIÓN DO DIRECTOR DE EMERXENCIA E MEMBROS DE EQUIPOS DE
SEGURIDADE
Inicialmente desígnanse as seguintes persoas para os distintos cometidos. Queda como atribución do Director do
Plan de Autoprotección facer as modificacións que considere oportunas, tendo en conta sempre que exista persoal
suficiente para desempeñar cada función, considerando a súa dispoñibilidade, e que estas persoas teñan a debida
formación. O Plan de Autoprotección deberá reflectir sempre a situación actual, recollendo os cambios producidos
nas fichas facilitadas nos anexos a este Plan.
No seguinte cadro amósase a asignación inicial das funcións:
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PERSOAL DE EMERXENCIA
DIRECTOR DE EMERXENCIA

Secretario do CIFP Compostela (José Antonio Vieites)

SUPLENTES DIRECTOR DE EMERXENCIA
(en orde)

1º Director do CIFP Compostela (Ramiro Esparís Sampedro)
2º Xefe E.P.I.

Equipo de Primeira Intervención (E.P.I.)
XEFE DO E.P.I.
SUPLENTES XEFE DO E.P.I. (en orde)

Encargado de Mantemento
1º Conserxe do edificio afectado
2º Demais conserxes

MEMBROS DO E.P.I.

Persoal de Mantemento
Conserxes
Profesores que impartan clases nas cociñas.
Profesores que impartan clases nos talleres de Artes Gráficas.
Luís Carlos Velón Sixto (ACSUG)
Sandra Millán Buceta (ACSUG)

Equipo de Seguridade de Evacuación (E.S.E.)
XEFE DO E.S.E.

Profesor de maior antigüidade

MEMBROS DO E.S.E.

Todo o persoal laboral do C.I.F.P. Compostela, excluíndo o que
xa ten asignada outra función.
Aitor Martínez Lafonte (ACSUG)
María Virtudes Cruceiro Novais (ACSUG)

Equipo de Primeiros Auxilios (E.P.A.)
MEMBROS DO E.P.A.
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6.4. RESPONSABLE DA POSTA EN MARCHA DO PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERXENCIAS
Será ou Director de Emerxencias o responsable da posta en marcha do Plan de Actuación ante Emerxencias. En
caso de non atoparse presente durante a situación de emerxencia, o mando principal ostentarano os seguintes e
por esta orde:
¬

Suplentes, na orde especificado no apartado anterior.

¬

Xefe do Equipo de Primeira Intervención (E.P.I.).

¬

Xefe do Equipo de Seguridade de Evacuación (E.S.E.).

¬

Xefe do Equipo de Primeiros Auxilios (E.P.A.).

6.5. ACTUACIÓN ANTE RISCOS ESPECÍFICOS

6.5.1. CONSIGNAS ESPECÍFICAS DE ACTUACIÓN EN COCIÑAS
De producirse un conato de incendio nesta zona débese proceder conforme ó disposto no Plan de Emerxencia
xeral.
A mellor medida para evitar un incendio dentro da cociña é a prevención. Unhas consignas básicas para conseguilo
serían:
 En relación co traballo cotián
-

Manter limpa e ordenada a cociña.

-

Afastar dos focos de calor todos aqueles produtos combustibles, en especial aqueles que poidan
ser inflamables.

-

Limpar con frecuencia as campás extractoras para evitar a acumulación de residuos de graxas.

-

Manter un adecuado mantemento das instalacións, en especial da instalación de gas.

-

Non esquecer ningunha tixola, pota u outro utensilio no lume.

-

Cando se colocan tixolas, potas e demais utensilios ó lume, hai que asegurar a súa estabilidade.
Débese evitar que os mangos sobresaian da liña exterior da cociña para evitar que alguén poda
tiralas accidentalmente cando pase xunto elas.
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 En relación coa instalación de gas
-

Tódolos aparatos de gas deberán cumprir coas disposicións e regulamentos que lles sexan de
aplicación. Antes de instalar, conectar e poñer en marcha un aparato deberá comprobarse que
estea preparado para o tipo de gas que se lle vai a subministrar e que tanto o local como a
instalación que o alimentan compren coas disposicións que lles son de aplicación.

-

Ler atentamente as instrucións de uso entregadas coa compra dos aparatos de gas.

-

Ter sempre ventilado o lugar onde funcione un aparato de gas.

-

Comprobar que os condutos de evacuación de fumes estean correctamente instalados.

-

En ausencias prolongadas e tamén durante a noite, pechar o regulador de gas.

-

O usuario disporá do plano actualizado e definitivo da instalación interior de gas da vivenda, de
forma que en dito plano queden reflectidas os distintos compoñentes da instalación privativa,
mediante un símbolo e/ou número específico.

-

Calquera modificación que se queira realizar nas redes de distribución de gas debe contar co
asesoramento dun técnico competente.

-

A instalación de gas debe ser sometida a un adecuado mantemento e debe ser revisada
periodicamente.

-

Si se produce un incendio no edificio, aínda que se atope lonxe da cociña, deberase pechar as
chaves de paso do gas situadas no exterior do edificio.

-

Prohibicións:
o

Non manipular as partes interiores dos subministros de gas.

o

Non modificar as ventilacións dos recintos onde se empracen.

o

Non manipular nin modificar as redes.

o

Non conectar tomas de terra á instalación de gas.

o

Non amoblar ao redor das chaves, deixándoas impracticables ou sen ventilar.

o

Non forzar nin manipular os mecanismos das chaves.

 En caso de producirse un pequeno incendio
-

Avise ós seus compañeiros máis próximos antes de tentar sufocalos.

-

Que os seus compañeiros avisen ó Centro de Comunicacións (Conserxería) para iniciar o
dispositivo de emerxencia por si a situación se agrava.

-

Utilice un extintor para apagar o conato de incendio.
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-

Se o incendio se orixina pola combustión de aceite, non use nunca auga para extinguilo. Se é
unha tixola ou similar e se a dimensión do lume non é moi grande, pode depositar sobre o
contedor de aceite un testo grande ou un trapo mollado que afogue o lume.

 En caso de detectar un escape de gas no interior do edificio
-

Si se detectara cheiro a gas, deberán terse en conta as seguintes indicacións:
o

Pechar a chave de paso xeral de alimentación.

o

Desaloxar a cociña.

o

Abrir portas e ventás.

o

Evitar calquera posible fonte de ignición (chama, accionamento de interruptores
eléctricos, etc.). É aconsellable cortar o subministro eléctrico, sempre que o acceso ó
cadro eléctrico non supoña un risco.

o

Unha vez convenientemente ventilado o local, procederase a revisar a instalación para
comprobar que o escape non se teña debido a unha chave aberta. De non atoparse
ningunha anomalía, farase revisar a instalación por un profesional cualificado.

o

Non se procederá a alimentar de novo a instalación mentres non se teña arranxado a
causa do escape ou este poda evitarse mediante a posta fora de servizo parcial da
instalación mediante chaves de corte intermedias.

É necesario que polo menos o persoal habitual da cociña e os membros do Equipo de Primeira Intervención
coñezan o emprazamento das chaves de paso.

6.5.2. INCENDIOS FORESTAIS OU URBANOS PRÓXIMOS
 Risco de que se orixine un incendio no Centro
Dada a distancia con outras edificacións e con zonas de monte, a afectación directa do Centro é bastante
improbable.
Non obstante cando teña lugar un incidente deste tipo, é aconsellable poñer en prealerta ó Equipo de
Primeira Intervención. Segundo as circunstancias, pode ser conveniente que polo menos dous integrantes
de dito equipo realicen labores de vixilancia para localizar posibles conatos de incendio orixinados por
elementos incandescentes procedentes do incendio. Vixiarán os exteriores, pero en especial as cubertas
do edificio. Para observar as cubertas poden subir ás plantas altas do bloque de 5 plantas.
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En caso de que o Director de Emerxencia considere que existe risco para o edificio, pódese poñer en
contacto cos Bombeiros ou Protección Civil solicitando información sobre o suceso e instrucións sobre as
medidas que se deben tomar.
 Riscos polo fume
Nun incendio próximo este pode ser o elemento que máis incidencia teña sobre o Centro.
Ante unha densidade de fume elevada débense pechar tódalas portas e ventás exteriores e incluso
apagar os sistema de ventilación.
En caso de que o nivel de concentración de fume dentro do edificio sexa moi elevado e non se prevea
unha pronta disipación do fume no exterior, o Director de Emerxencia pode expor a necesidade de
evacuar o centro. En calquera caso é aconsellable que o Director de Emerxencia manteña contacto con
Protección Civil ou os Bombeiros para informarse da situación e asesorarse sobre a súa actuación. Pode
ser conveniente evitar o fluxo de saída de vehículos para evitar atascos nas vías próximas que dificulten
as labores dos bombeiros.
Si as concentracións de fume no exterior se fan inferiores ás do interior, se han de abrir portas e ventás
para ventilar os locais.

6.5.3. AMEAZAS DE BOMBA
A ameaza de bomba soe darse vía telefónica posto que este medio proporciona o anonimato suficiente ó seu
autor.
Dado que a través da centraliña calquera extensión pode recibir chamadas desde o exterior, este procedemento
debe ser coñecido por todo o persoal, pero moi especialmente polas persoas a través das cales soen pasar
habitualmente as chamadas desde o exterior.
En caso de recibir unha chamada deste tipo, as consignas a seguir deben ser as seguintes:
-

Manter a calma.

-

Ir anotando tódolos datos obtidos.

-

Se o teléfono ten identificador de chamada e se pode ver o número desde o que chaman, débese de
anotar.
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-

Por atención ás características da voz e o sexo da persoa que ameaza.

-

Intentar recompilar toda a información posible sobre a bomba, en especial a súa situación, cando
explotará e as características do explosivo.

-

Expresar dúbida sobre a veracidade da ameaza para tratar de conseguir datos máis concretos.

-

Unha vez que o sospeitoso corte a comunicación, procure non alarmar ó resto do persoal e avise de
inmediato ó Director de Emerxencias.

-

O Director de Emerxencias deberá decidir si se avisa ás forzas de seguridade (Policía ou Garda Civil).

-

O Director de Emerxencias debe tomar a decisión de evacuar en función das impresiones da chamada e
da orientación que lle indique a Policía ou Garda Civil.

Si decide evacuar, ordenará a evacuación polo medio establecido no apartado 6.2.3.
En caso de que as forzas de seguridade o estimen oportuno, pódese afastar o Punto de Encontro máis alá do
punto preestablecido.
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7.1. PROTOCOLOS DE NOTIFICACIÓN DA EMERXENCIA
Existe un Plan de Emerxencia Municipal (PEMU) do Concello de Santiago de Compostela que contempla a
operativa de resposta ante emerxencias acontecidas no termo municipal. Os avisos de alarma que poden orixinar a
activación do PEMU recíbense a través da Central de Recepción de Chamadas da Policía Local (teléfono 092).
Coa finalidade de axilizar as comunicación, está contemplado no PEMU a concreción dun protocolo de
colaboración coa Dirección Xeral con competencias en materia de Protección Civil da Xunta de Galicia para que as
comunicacións deste tipo que reciban no teléfono do Centro de Atención de Emerxencias CAE 112 GALICIA e que
se produzan ou afecten ó Termo Municipal de Santiago de Compostela se lle comuniquen á Central de Recepción
de Chamadas do 092. Do mesmo xeito, aquelas comunicacións que se reciban na Central de Recepción de
Chamadas 092, serán comunicadas á Dirección Xeral con competencias en materia de Protección Civil da Xunta de
Galicia ó traveso do Centro de Atención de Emerxencias CAE 112 GALICIA.
As chamadas de comunicación de situacións de emerxencia no CIFP Compostela serán comunicadas
ó Centro de Atención de Emerxencias CAE 112 GALICIA, quen mobilizará os medios de urxencia necesarios
e en caso necesario comunicará coa Central de Recepción de Chamadas 092 do Concello de Santiago para iniciar
a Fase de Alerta do PEMU que ten por obxectivo inducir un estado de maior atención e vixilancia sobre os feitos e
circunstancias que a provocan e tamén reducir os tempos de resposta para que a actuación dos medios sexa máis
rápida e permita manter a atención para recibir novas informacións.
A activación do PEMU soamente se produce en casos moi excepcionais, toda vez que os recursos habituais son
suficientes para enfrontar as situacións a maioría das veces.
O PEMU contempla os procedementos de integración co Plan Territorial de Emerxencias de Galicia (PLATERGA).
Polo tanto as comunicacións entre os servizos públicos de emerxencias deberán realizarse conforme ós protocolos
establecidos neses plans.
Cabe esperar que calquera emerxencia que aconteza no CIFP Compostela poda chegar como moito a activar os
Niveis 0 ou 0E de emerxencia do PLATERGA.


Activarase o PLATERGA a nivel 0 cando se produza unha emerxencia con ámbito de actuación local,
sendo suficientes para contela os medios adscritos ó PEMU da autoridade local. En este nivel a Axencia
Galega de Emerxencias realizará funcións de seguimento e avaliación.
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Activarase o PLATERGA en el nivel OE naqueles casos nos que se presente unha situación de emerxencia
que, pola súa complexidade técnica, requirise alertar algún grupo operativo especializado alleo ó PEMU ou
á competencia da autoridade local.

7.2. COORDINACIÓN ENTRE A DIRECCIÓN DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN E A DIRECCIÓN
DO PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL
As principais funcións do Director do Plan de Autoprotección do CIFP Compostela con respecto á Dirección dos
plans de ámbito superior serán:


Dar aviso da situación de emerxencia a través do teléfono 112.



Facilitar toda a información relevante e toda aquela que lle sexa solicitada.



Por a disposición dos Servizos Públicos de Emerxencias tódolos medios dos que dispón o Centro.



Facilitar a intervención dos Servizos Públicos de Emerxencias en todo aquilo que estea nas súas mans.

A coordinación entre os Servizos Públicos de Emerxencias e o Director do Plan de Autoprotección
realizarase a través do Centro de Atención de Emerxencias 112 e dos mandos dos Servizos que
acudan.
O Director do Plan de Autoprotección facilitará ó CAE 112 e ós mando dos Servizos de Emerxencias que llo
soliciten un número de teléfono móbil a través do que podan contactar con el. O Director de Emerxencias só
empregará o imprescindible o teléfono móbil durante a emerxencia.

7.3. FORMAS DE COLABORACIÓN DA ORGANIZACIÓN DE AUTOPROTECCIÓN COS PLANS E
AS ACTUACIÓNS DO SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN CIVIL
Segundo as obrigas que impón o Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo polo que se aproba a Norma Básica de
Autoprotección dos centros, establecementos e dependencias que poidan dar orixe a situación e emerxencia e o
Decreto 171/2010 de 1 de outubro sobre Plans de Autoprotección da Comunidade Autónoma de Galicia, o Plan de
Emerxencia Municipal (PEMU) recollerá como Anexos ao mesmo aqueles Plans de Autoprotección que lles sexan
remitidos ó Concello de Santiago polas empresas, entidades e administracións obrigadas así como ós que teña
acceso ó traveso das aplicacións implantadas pola Dirección Xeral con competencias en materia de Protección
Civil da Xunta de Galicia coa finalidade de que os Órganos e os Grupos de Acción teñan coñecemento dos
mesmos.
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O Plan de Autoprotección do CIFP Compostela deberá ser inscrito no Rexistro de plans de autoprotección
na Comunidade Autónoma de Galicia (PR485A) para que quede a disposición dos servizos públicos de
emerxencias.
Colaboración dos órganos competentes da administración pública cos responsables do Plan de Autoprotección
(obtidos do texto do R.D. 393/2007):
 Fomentar a creación de foros de debate e a realización de actividades de formación en materia de
autoprotección.
 Establecerán os protocolos que garantan a comunicación inmediata dos incidentes que se produzan e
teñan ou poidan ter repercusións sobre a autoprotección.
 Establecerán os protocolos de mobilización dos servizos de emerxencia que en caso de emerxencia deban
actuar.
 Proporcionarán asesoramento para unha correcta implantación do Plan.
 Colaborarán na formación, tanto teórica como práctica.
Colaboración dos responsables do Plan de Autoprotección cos órganos competentes da administración pública
(obtidos do texto do R.D. 393/2007):
 Facilitarán a información necesaria para, no seu caso, posibilitar a integración do Plan de Autoprotección
noutros Plans de Autoprotección de ámbito superior e nos plans de Protección Civil.
 Informar coa antelación suficiente ós órganos competentes en materia de Protección Civil das
Administracións Públicas da realización dos simulacros previstos non Plan de Autoprotección.
 Colaborar coas autoridades competentes das administracións públicas, no marco das normas de
protección civil que lle sexan de aplicación.
 Facilitar ás autoridades competentes da administración toda a información requirida do Plan, así como da
súa implantación.
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8.1. IDENTIFICACIÓN DO RESPONSABLE DA IMPLANTACIÓN DO PLAN
Para que un Plan de Autoprotección resulte eficaz, é preciso que aqueles documentos que o constitúen sexan
coñecidos, asimilados e practicados por todo o persoal ó que afectan.
Por outra parte, o PLAN DE AUTOPROTECCIÓN debe manterse vivo, completándoo e perfeccionándoo canto sexa
posible e, desde logo, adaptándoo ás situacións cambiantes dos organigramas, os métodos, etc., que se
establezan no edificio.
O titular da actividade ou neste caso o máximo responsable do CIFP Compostela, terá a obriga de desenvolver as
actuacións para a implantación do Plan de Autoprotección, de acordo co contido definido no Anexo II do Real
Decreto 393/2007 e ós criterios definidos nesa mesma Norma Básica de Autoprotección.
A Dirección do CIFP Compostela, ou as persoas en quen deleguen, terán a obriga de realizar as acciones coas
finalidades seguintes:
¬ Asimilación do Plan polo persoal.
¬ Información do Plan ós usuarios e tódolos traballadores do Centro.
¬ Formación e capacitación dos usuarios das instalacións, distinguindo entre aqueles que participan
activamente no Plan de Autoprotección e o resto do persoal.
¬ Perfeccionamento ou modificación do Plan de Emerxencia.
¬ Mantemento dos medios materiais de protección existentes.
¬ Ampliación ou mellora dos medios materiais de protección.
Establécese como responsable da implantación o Director do presente Plan de Autoprotección. Para poder realizar
a súa función debe de contar coa colaboración dos directores do C.I.F.P. Compostela e da ACSUG, quen atenderán
as propostas realizadas polo Director do Plan de Autoprotección e facilitarán que estas sexan levadas a cabo se as
consideran oportunas. Recordar que os responsable últimos da autoprotección dentro dos seus establecementos
son os seus directores.
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8.2. PROGRAMA DE FORMACIÓN E CAPACITACIÓN PARA O PERSOAL CON PARTICIPACIÓN
ACTIVA NO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
A existencia do PLAN DE AUTOPROTECCIÓN é inútil se o seu contido non foi asimilado e as súas consignas
practicadas polos medios humanos a quen afectan.
O seu coñecemento é, nos aspectos que directamente lles afecten, OBRIGATORIO para TODO o persoal.
A consecución da súa eficacia comporta un conxunto de actuacións de:
¬ Información.
¬ Formación.

8.2.1. INFORMACIÓN
A primeira actuación que require a implantación do PLAN DE AUTOPROTECCIÓN é a súa difusión entre o persoal
afectado por el.
O primeiro que hai que facer para facilitar a súa difusión é relacionar ás persoas que, polas súas competencias ou
situación no organigrama operativo do Centro, deben recibir unha copia completa deste Plan. Inicialmente
considérase necesario que o Director de Emerxencia dispoña dunha destas copias. Outra copia deberá
deixarse, en formato papel, nas Conserxerías do CIFP Compostela e do Edificio de Artes Gráficas. E outra para a
ACSUG. O Plan estará a disposición de calquera persoa que a queira consúltalo. A información específica para os
distintos colectivos do centro faráselles chegar a través de fichas de actuación, carteis informativos, etc.
Cando previsiblemente teña concluída a difusión, e transcorrido un tempo prudencial, é preciso proceder á
divulgación do PLAN.
Elo supón manter unha ou dúas reunións entre o persoal e un experto que coñeza profundamente o PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN nas súas liñas xerais e fundamentalmente, a filosofía do seu desenvolvemento. TODO o persoal
do Centro debe incluírse na participación destas reunións, que se desenvolverán como charlas-coloquio. Durante
elas aclararanse tódalas dúbidas que con relación ó PLAN xurdan.
A fase de información poderá desenvolverse de forma inmediata a partir do momento que o titular da actividade
considere oportuno.
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8.2.2. FORMACIÓN
Concluída a fase de información, é preciso preparar ó persoal que prestará funcións específicas durante o
desenvolvemento da Emerxencia e instruír a todos acerca do comportamento co que deben afrontar estas
situacións.
Comprenderá esta fase os seguintes aspectos formativos: un de carácter teórico, outro eminentemente práctico e
outro aspecto de sensibilización e mentalización en seguridade.

8.2.2.1 FORMACIÓN TEÓRICA
Cada un dos grupos en que está encadrado o persoal do establecemento debe recibir a formación necesaria para
que o seu comportamento durante as situacións de emerxencia sexa o máis adecuado ós fins pretendidos.
A formación debe alcanzar a TODO o persoal, calquera que sexa o seu nivel no organigrama, se ben a duración
será diferente segundo a función desempeñada e a súa pertenza ou non ós diferentes Equipos de Seguridade.
Esta fase deberá realizarse a continuación da fase de información, en varias sesións, segundo a dispoñibilidade do
persoal.
Posteriormente, concluída a implantación, a formación será continuada, cun seguimento periódico. Polo menos
unha vez ó ano estableceranse charlas-coloquio sobre seguridade, que permitirán actualizar a formación. Toda
variación no PLAN DE AUTOPROTECCIÓN debe ir acompañada da formación precisa para que poida cumprirse.
A formación teórica será impartida por profesionais ou especialistas nas materias que a continuación se comentan
e distinguindo entre os distintos equipos de emerxencia.
O persoal do Centro, como responsable da seguridade no seu posto de traballo ou como compoñente de calquera
dos Equipos de Seguridade en emerxencia organizados, debe ser informado e no seu caso formado para cumprir a
función que realizará.
O nivel que en cada caso adquirirá esta información/formación será distinto, para adecualo ás funcións que
correspondan.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Rev. Xaneiro 2019

CAPÍTULO 8

Páxina 156 de 173

 Formación do Persoal dos Equipos de Seguridade de Primeira Intervención (E.P.I.).
O Persoal dos E.P.I. debe recibir unha formación complementaria da información xeral, impartida a todo o
persoal do establecemento, orientando de maneira concreta a súa preparación para cumprir coas
funcións que lle corresponden.
Por iso, como ampliación dos coñecementos sinalados, para o persoal non incluído nos Equipos de
Seguridade en Emerxencia, profundarase nos seguintes:
[Con carácter xeral]
-

Riscos específicos da área de incendio en que se desenvolve a súa actividade e onde deben
actuar como E.P.I.

-

Instalacións de servizos do edificio: auga, electricidade, teléfonos, etc.

[A prevención do incendio]
-

Consignas propias acerca da súa actuación.

-

Consignas particulares dos distintos postos de traballo da súa área de incendios.

-

Medios e procedementos para informar das anomalías que descubran en relación co incremento
de riscos.

[A loita contra o incendio]
-

Coñecemento do lume.

-

Coñecemento dos métodos de extinción de incendios.

-

Coñecemento da selección e emprego dos axentes extintores.

-

Coñecemento do uso de medios manuais de extinción (Extintores, Bies, etc.).

-

Coñecemento das instalacións de detección e alarma de incendio.

-

Alarma de incendios: consignas.

[A Evacuación]
-

Actuación en caso de alarma de evacuación.
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-

Desenvolvemento da evacuación.

-

Recorridos de evacuación: vías de evacuación.

-

Condicións das vías de evacuación: situación, número, dimensións.

-

Plan de Evacuación: consignas e actuacións. Puntos de reunión. Información necesaria.
Salvamento de persoas illadas ou atrapadas.

-

Fin de Emerxencia: Recuperación do servizo normal.

[A cooperación cos servizos de Extinción exteriores]
-

Información que debe facilitarse.

-

Recuperación e depósito de documentos.

-

Colaboración cos servizos exteriores de extinción nas tarefas de loita contra o incendio e o
salvamento de persoas e patrimonio.

[Simulacros]
-

Prácticas sobre o cumprimento das consignas.

-

Simulacro xeral no Centro, incluíndo evacuación.

 Formación do Equipo de Seguridade de Evacuación (E.S.E.)
O persoal do E.S.E. debe recibir unha formación complementaria da información xeral, impartida a todo o
persoal do establecemento, orientando de maneira concreta a súa preparación para cumprir coas
funcións de evacuación que lles corresponden.
Para iso teñen que adquirir tódolos coñecementos que constitúan información e formación do persoal non
incluído nos Equipos de Seguridade, formación específica de carácter xeral, de evacuación e de
simulacros e prácticas do persoal con ampliación de coñecemento sobre evacuación.
 Formación do Equipo de Primeiros Auxilios (E.P.A.)
O persoal do E.P.A., a parte de recibir a información xeral impartida a todo o persoal do establecemento,
debe ser persoal sanitario experimentado.
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8.2.2.2 FORMACIÓN PRÁCTICA
A formación práctica é imprescindible. Debe entenderse como un proceso de creación de actos reflexos que
permitan actuar disciplinadamente e con eficacia en circunstancias en que é difícil discernir.
A formación práctica pode realizarse case simultaneamente coa formación teórica.
A duración desta formación para os Equipos de Seguridade pode ser varias sesións, segundo a dispoñibilidade do
persoal.
Concluído o período de implantación, é preciso establecer un programa de exercicios e simulacros para todo o
persoal, de enorme valor práctico e de interese, tamén, para introducir modificacións nos plans establecidos.
Os Equipos de Seguridade recibirán unha formación práctica continuada. Os exercicios e simulacros realizaranse
polo menos cunha periodicidade anual. Cada exercicio será coñecido previamente por todo o persoal, que será
instruído en cal debe ser o seu comportamento durante o exercicio.
Debe estudarse previamente, con detalle, a evolución que é conveniente adquira a emerxencia, de modo que se
poidan introducir variacións previstas durante o desenvolvemento do simulacro.
Pode ser conveniente preparar o simulacro en colaboración cos servizos de Extinción de Incendios e Salvamento
do Concello e facelos partícipes no mesmo, se é posible.
Acabado este, analizarase a súa execución, emitirase un xuízo crítico e corrixiranse defectos ou introducirán
variacións nos plans.

8.2.2.3 EDUCACIÓN PREVENTIVA EN SEGURIDADE
Finalmente, é necesario manter prendido no persoal un interese pola Seguridade que cree un espírito preventivo,
tal que a actitude e comportamentos humanos sexan, sempre, naturalmente seguros.
Existen moitos medios para espertar a conciencia do risco, que tendemos a adormecer, como mecanismo de
autodefensa, campañas de publicidade, cursos de formación en Seguridade e Hixiene, charlas, etc.
Para elo, programaranse con carácter anual algunha das propostas efectuadas polos compoñentes e responsables
dos distintos equipos.
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8.3. PROGRAMA DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN A TODO O PERSOAL SOBRE O PLAN DE
AUTOPROTECCIÓN
Todo o persoal do centro terá unha participación activa no Plan de Autoprotección. Recibirá a formación indicada
no apartado anterior

8.4. PROGRAMA DE INFORMACIÓN XERAL PARA OS USUARIOS
Disporase en todo momento dunha copia do Plan de Autoprotección no Posto de Mando, a disposición de toda
persoa que queira consultalo.
Este colectivo de persoas deberá rexerse polas sinalizacións existentes e deberá cumprir as observacións e
indicacións que lle sexan dadas polo persoal do Centro.
Unicamente terán acceso a lugares de paso ou de uso público e en caso de acceder a outras dependencias farano
acompañadas por persoal do Centro, o cal lle indicará as instrucións adecuadas.

8.5. SINALIZACIÓN E NORMAS PARA A ACTUACIÓN DE VISITANTES
No edificio deberá existir sinalización que regule os seguintes aspectos:


Direccións nas cales debe verificarse a evacuación desde cada punto.



Direccións que deben evitarse en caso de evacuación (sinalizar claramente a prohibición de acceso a
zonas sen saída ou “fondos de saco”).



Emprazamento dos medios de instalacións de protección contra incendios de que están dotados os
edificios.



Dispositivos destinados a evitar a propagación do lume.



Zonas que representan un risco particular de incendio.

Dita sinalización débese axustar ó establecido nas normas:
UNE 23 033-1:1981
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UNE 23 034:1988

Seguridade contra incendios. Sinalización de seguridade. Vías de
evacuación.

R.D. 485/1997

De 14 de abril, sobre disposicións mínimas en materia de sinalización
de seguridade e saúde no traballo, tanto no referente ás características
dos rótulos ou sinais como nos seus criterios de utilización.

8.6. PROGRAMA DE DOTACIÓN E ADECUACIÓN DE MEDIOS MATERIAIS E RECURSOS
Na elaboración do presente Plan de Autoprotección realizáronse tarefas como a avaliación dos riscos, descrición
dos medios técnicos e humanos dispoñibles, asignacións de funcións ó persoal do edificio, etc.
Para conseguir unha adecuación entre os medios materiais existentes descritos no presente Plan, e os medios
humanos, os procedementos e consignas indicadas en dito Plan, é necesario realizar unha serie de traballos:


Confección de planos de vostede esta aquí.



Elaboración de planos indicando as instalacións, vías de evacuación, …



Reunións de información e formación do persoal do edificio.



Colocación dos Planos e carteis.



Distribución do Plan de autoprotección.



Incorporación de novos medios materiais que melloren as condicións de protección contra incendios.

Cada unha destas actividades está recollida no seu correspondente apartado da Implantación do Plan de
Autoprotección. As datas de realización de cada unha das actividades fixarase con antelación e tras a entrega do
presente Plan. Axuntarase ó presente Plan de Autoprotección unha serie de formularios ou fichas onde se
rexistrarán as actividades realizadas, indicando o resultado e posibles incidentes ocorridos durante a execución de
cada unha das tarefas.
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9.1. PROGRAMA DE RECICLAXE DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN
Recoméndase de maneira anual realizar charlas coloquio co motivo de recordar a todo o persoal a finalidade do
Plan de Autoprotección.
Os compoñentes dos equipos de emerxencia deberán á súa vez asistir a recordatorios anuais das charlas que no
seu día recibiron, e cuxo contido se adapta á súa función en caso de emerxencia.
Nos puntos 8.2 e 8.3 do presente Plan indícase o tipo de formación e información que se ten que dar a cada
persoa, en función do grupo no que se englobe.
Da mesma forma cando se produzan cambios no persoal do Centro, os novos traballadores deberán recibir a
formación e información que lles corresponda en función do grupo no que se engloben.
No momento de incorporar novas tecnoloxías ou equipos ós medios de protección contra incendios existentes no
edificio, débense acompañar dos conseguintes cursos para a súa correcta utilización e mantemento por parte dos
traballadores do edificio.
Recollerase nos formularios facilitados nos Anexos tódalas actividades relacionadas co reciclaxe de formación e
información (cursos de reciclaxe, cursos ó novo persoal, charlas recordatorio, etc.).

9.2. PROGRAMA DE SUBSTITUCIÓN DE MEDIOS E RECURSOS
No presente Plan de Autoprotección, ó mesmo tempo que se realiza unha descrición das actividades, locais e
medios dispoñibles no edificio, revisouse a súa adecuación á normativa vixente.
Calquera modificación realizada no edificio que puidese incidir na seguridade (obras que incidan na
compartimentación de sectores de incendio, que alteren os recorridos de evacuación, a incorporación ou
modificación dos medios de protección, a incorporación de aparatos potencialmente perigosos, etc.), debe de ser
reflectida nos formularios que se facilitan nos Anexos. Se no edificio se acomete unha obra de importancia pode
ser necesaria a modificación deste Plan de Autoprotección.
A continuación preténdese dar unha serie de recomendacións para mellorar a adaptación do edificio á normativa
vixente á vez que ser pretende mellorar as condicións de evacuación e os medios técnicos de protección.
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9.2.1. RECOMENDACIÓNS, CARENCIAS E INCUMPRIMENTOS NORMATIVOS
As indicacións contidas neste apartado faise tomando como referencia a normativa vixente no momento da
realización deste Plan. Considérase que dita normativa é a máis eficaz na consecución da seguridade para os
usuarios e as instalacións, e aínda que algúns puntos poden non ser de obrigado cumprimento, é cando menos
recomendable a súa aplicación.

9.2.1.1 COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO
 No Bloque A do edificio principal, ó ter que superar na evacuación da planta 5ª unha altura superior a 14 m, o
CTE/2006 – DB SI 3, capítulo 5, establece a necesidade de que as escaleiras sexan protexidas. As condicións
que han de cumprir, entre outras, é que han de estar compartimentadas respecto ó resto do edificio mediante
elementos de resistencia ó lume EI 120 e a comunicación coas plantas debe de facerse a través de portas EI2
60-C5. A adecuación a estes requirimentos suporía que cada planta do bloque constituiría un sector de
incendio independente.
Non obstante a superficie total do sector restante (Planta Baixa e Bloque B) sobre pasaría a superficie máxima
de 4000 m2 establecida no CTE/2006 – DB SI 1, capítulo 1, para edificios de uso docente ou administrativo.
Por elo este sector debe de ser dividido en dous, de forma que ningunha das partes resultantes teña unha
superficie superior a eses 4000 m2.
 No apartado 3.1.1.deste Plan enuméranse os locais considerados como de risco especial, indicando en cada
caso si se atopan adecuadamente compartimentados. Tamén se indica cales deben ser as características que
debe cumprir a compartimentación.

9.2.1.2 DOTACIÓN DE MEDIOS DE EXTINCIÓN
9.2.1.2.1. Extintores
Segundo o CTE/2006 – DB SI 4, capítulo 1, todo edificio ou establecemento debe dispoñer de extintores portátiles,
de eficacia 21A-113B ou superior, cada 15 m de recorrido en planta, como máximo, desde todo orixe de
evacuación. Obsérvase unha carencia de dispositivos deste tipo nas instalacións correspondentes ó C.I.F.P.
Compostela (salvo no edificio de Artes Gráficas).
Os locais ou zonas cualificadas no apartado 3.1.1. deste documento como de risco especial tamén deben dispoñer
de extintores portátiles. En dito apartado indícanse cales presentan deficiencias neste senso.
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9.2.1.2.2. Bocas de incendio equipadas (BIE’s)
As BIE’s son un sistema de extinción por auga. Basicamente consisten en mangueiras de incendio distribuídas a ó
longo do edificio e conectadas a unha rede de abastecemento onde o caudal e presión de auga estean garantidos.
O CTE/2006 – DB SI 4, capítulo 1, establece a necesidade de dotar de BIES de 25 mm ós edificios de uso docente
con superficie construída superior a 2000 m2. Por elo, tanto o Edificio Principal como o de Artes Gráficas, deben
dispoñer deste sistema. O CIFP Compostela carece del.
A ACSUG, con uso Administrativo, non ten a obriga de instalar este sistema ó estar sectorizada respecto ó resto
do edificio e ter unha superficie inferior a 2000 m2.
É aconsellable que, de instalar este sistema, se estenda a todo o conxunto das instalacións.

9.2.1.2.3. Sistema de alarma
O sistema de alarma permitirá transmitir unha sinal diferenciada, xerada voluntariamente desde un posto de
control. A sinal será audible desde calquera punto do edificio.
Para un uso Docente ou CTE/2006 – DB SI 4, capítulo 1, determina que os edificios deben de dispoñer deste
sistema cando a súa superficie total construída supere os 1000 m2. Por elo, tanto o Edificio Principal como o de
Artes Gráficas, deben de dispor deste sistema.
O Edificio Principal conta con sirenas de evacuación que non cobren todo o edificio. É aconsellable instalar o
sistema de detección de incendios proposto no seguinte punto, dotado con sirenas e pulsadores de alarma. O
Edificio de Artes Gráficas xa conta cun sistema deste tipo.
A ACSUG, con uso Administrativo, non ten a obriga de instalar este sistema ó estar sectorizada respecto ó resto
do edificio e ter unha superficie inferior a 1000 m2.

9.2.1.2.4. Sistema de detección de incendio
Os sistemas de detección de incendio permiten detectar de forma automática un conato de incendio mediante
unha rede de detectores repartidos por todo o edificio. Son de especial utilidade cando se trata de zonas que
habitualmente permanecen desocupadas ou en horarios nos que o edificio se queda baleiro.
O sistema de detección compleméntase cun sistema manual de alarma, constituído por pulsadores de incendio
que permiten ós usuarios do edificio dar aviso dunha situación de emerxencia.
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Rev. Xaneiro 2019

CAPÍTULO 9

Páxina 166 de 173

Para un uso Docente o CTE/2006 – DB SI 4, capítulo 1, determina que os edificios deben de dispoñer deste
sistema nas zonas de risco especial cando a súa superficie total construída supere os 2000 m2 e en todo o edificio
cando supere os 5000m2. Por elo tanto o Edificio Principal como o de Artes Gráficas deben de dispoñer deste
sistema. O Edificio Principal carece del.
A ACSUG, con uso Administrativo, non ten a obriga de instalar este sistema ó estar sectorizada respecto ó resto
do edificio e ter unha superficie inferior a 2000 m2.
É aconsellable que, de instalar este sistema, se estenda a todo o conxunto das instalacións.

9.2.1.2.5. Hidrantes exteriores
Os hidrantes exteriores son bocas de incendio situadas nas proximidades do edificio. O seu uso está máis pensado
para os bombeiros.
Atendendo ó uso dos edificios e á súa superficie construída e segundo o CTE/2006 – DB SI 4, capítulo 1, o Edificio
Principal debe de contar con polo menos 1 hidrante. Este hidrante pode estar conectado á rede pública de
abastecemento de auga.

9.2.1.3 RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
 Pisos superiores do Bloque A (bloque de 5 pisos): En tódalas plantas, a distancia a cubrir desde a zona
posterior da Ala Este ata a zona central, onde existe un recorrido alternativo de saída, supera os 25 m que
indica a normativa.
 Planta Baixa Edificio Principal: A distancia dos recorridos de evacuación establecidos para a Sala de Reunións
Inglesa e o Dpto. de Orientación superan os 50 m preceptivos. Non obstante neste Plan considérase mellor
opción que a saída a través da saída da ACSUG, que xa acollería un fluxo considerable de persoas. As portas
entre o Hall da ACSUG e os corredores xerais do instituto permanecen ademais bloqueadas con frecuencia.

9.2.1.4 ESCALEIRAS
9.2.1.4.1. Escaleiras Bloque A (5 pisos Edificio Principal)
 As dúas escaleiras, por ter que salvar unha altura de evacuación descendente superior a 14 m, segundo o
CTE/2006 – DB SI 3, capítulo 5, han de reunir as características de escaleira protexida. Estas son
principalmente:
-

Recinto destinado exclusivamente á circulación.
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-

Compartimentado do resto do edificio mediante elementos construtivos EI 120. As fachadas deben
cumprir as condicións que marca o CTE para evitar o risco de propagación exterior de incendio. Por
elo pode ser necesario tapiar algunha ventá.

-

As portas de acceso a cada planta han de ser resistentes ó lume, do tipo EI260-C5.

-

As escaleiras na planta baixa deben estar sectorizadas mediante elementos separadores EI 120. O
acceso farase a través de portas cortalumes do tipo antes sinalado e o ascensor dará ó sector das
escaleiras. A distancia entre o acceso á escaleira e a saída do edificio non debe de superar os 15 m.
Poderíase prescindir destas medidas na escaleira central, por dar a un espazo considerado de risco
mínimo, sempre que a comunicación deste espazo co resto da planta se faga a través de portas
EI260-C5.

-

O acceso en cada planta farase desde espazos de circulación común e sen ocupación propia, polo
que na Planta 1ª non se podería acceder directamente desde a Aula 115 e habería que dispoñer dun
vestíbulo previo.

-

Debe de dispoñer dunha adecuada ventilación para a protección fronte ó fume, que poderá ser
mediante ventás en cada planta de máis de 1m2 de superficie.

 Atendendo á ocupación teórica máxima calculada en base ós procedementos que fixa o CTE, o ancho das
escaleiras deste bloque amósase insuficiente para a evacuación de tódalas persoas nun momento de
ocupación elevada. Esta circunstancia vese agravada ó non dispoñer de escaleiras protexidas. Como as
escaleira non son protexidas, débese considerar a hipótese de que unha das escaleiras pode quedar
bloqueada, polo que a outra escaleira debe de albergar todo o fluxo.
Para solucionalo débese de aumentar o ancho útil das escaleiras ou dispoñer doutra escaleira. Mentres a
corrección non se leve a efecto será necesario polo menos limitar o aforo, adoptando medidas como a
programación de clases en horarios no simultáneos, restrinxindo o acceso a certo número de persoas ou
incluso pechando zonas.
 Recoméndase eliminar a porta situada que está interposta no medio da escaleira Oeste do Bloque A, entre os
pisos 3º e 4º, xa que reduce o ancho útil de paso e dificulta o fluxo de persoas.
 Recoméndase eliminar a acumulación de material (cadeiras, pupitres, papel, etc.) no tramo de escaleiras
comprendido entre as plantas 5ª e 6ª da Escaleira Oeste. A parte de dificultar a saída da Planta 5ª, poden
arder inutilizando esta vía. Así mesmo tamén se recomenda non almacenar materiais combustibles nos
cuartos de limpeza existentes en cada planta.
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9.2.1.4.2. Escaleira Bloque B (2 pisos Edificio Principal)
 As plantas superiores do Bloque B (bloque de aulas) do Edificio Principal deben de contar con máis dunha
saída de planta atendendo ó CTE/2006 – DB SI 3, apartado 3, onde establece esta necesidade ó tratarse de
plantas de uso docente, de educación secundaria, onde o número de alumnos probablemente superará os 50.
Por elo faise necesaria unha nova escaleira para permitir a evacuación en caso de emerxencia. Esta escaleira
situarase preferentemente no extremo oposto á xa existente e dará acceso directo ó exterior do edificio.
 O ancho útil da escaleira actual é insuficiente para dar cabida a un posible fluxo de evacuación nun momento
puntual de elevada ocupación. A capacidade da escaleira é de 182 persoas, mentres que o fluxo que debería
albergar atendendo á ocupación teórica calculada en función da superficie e o uso, é de 432 persoas,
claramente superior.

9.2.1.4.3. Escaleira ó Soto
 A contrapegada das escaleiras do Soto do Edificio Principal ten unha altura de 20 cm, cando segundo Capítulo
4 do DB SU do CTE 2006, a contrapegada no superará os 18.5 cm. Isto fai que as escaleiras sexan moi
pronunciadas, aumentando ou risco de caídas.

9.2.1.4.4. Escaleira entre Planta Alta e Planta de Acceso do Edificio de Artes Gráficas
Atendendo ó CTE/2006 – DB SI 3, apartado 3, establece a necesidade de dispor de dúas saídas de planta
(dúas escaleiras) por tratarse dunha planta de uso docente, de educación secundaria, onde o número de
alumnos pode superar os 50.

9.2.1.4.5. Pasamáns
O CTE/2006 – DB SU 1, no seu capítulo 4, establece que as escaleiras, cando salven unha altura maior de
0.55 m, deben dispoñer de pasamáns continuo polo menos a un lado. Cando o ancho libre exceda de 1.2 m, e
en tódolos casos para edificios de uso docente, disporán de pasamáns a ambos lados. Se o ancho supera os
2.4 m débese dispoñer de pasamáns intermedios de forma que a separación entre pasamáns non supere os
2.4 m nin sexa inferior ó ancho mínimo permitido segundo o uso, 1.2 m neste caso. Segundo elo establécense
as seguintes necesidades:
-

A escaleira do Bloque B (bloque de aulas), por ter un ancho superior a 1.20 m, debe dispoñer de
pasamáns en ambos lados. Actualmente só ten pasamáns polo lado interior.

-

A escaleira situada no corredor da Cafetería, por ter un ancho superior a 2.40 m, debe dispoñer de
pasamáns a ambos lados e tamén un central.
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-

A escaleira de baixada ó Auditorio debe ter pasamáns laterais e ademais dous pasamáns centrais.
Os pasos resultantes non serán superiores a 2.4 m nin inferiores a 1.2 m.

9.2.1.5 PORTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
No apartado 4.2.5.4. deste Plan indícanse as condicións que deben cumprir as portas situadas en recorridos de
evacuación, indicando en cada caso si existe algún aspecto no que contraveñan o indicado no CTE/2006 – DB SI 3,
capítulos 4 e 6.
Recomendar principalmente, a parte do indicado no mencionado apartado, a substitución das portas principais de
saída do Edificio Principal, por portas con apertura no sentido da evacuación (cara o exterior) mediante mecanismo
de barra antipánico. As portas aumentarán no posible o seu ancho de paso.
Tamén recomendar desde aquí a supresión dos chanzos situados inmediatamente tras portas de saída de edificio,
como sucede na porta do Edificio Principal situada ó final do Corredor de Cafetería e nas portas da Planta Baixa do
Edificio de Artes Gráficas. Estes chanzos poden provocar caídas, máxime nunha evacuación precipitada. O
CTE/2006 – DB SU 1, capítulo 2, indica que estes chanzos poden existir pero han de situarse polo menos a unha
distancia de 1.2 m da porta.

9.2.1.6 PECHAPORTAS PARA PORTAS CORTALUMES
Para que as portas cortalumes realicen a súa función deben estar pechadas. Por eso deben dispor dun resorte
pechaportas para forzar o peche. Non son válidos os resortes incluídos nas bisagras. Deben dispor dun dispositivo
específico e homologado para outorgarlle á porta a clasificación C5.
As portas instaladas recentemente para sectorizar a Cociña dispoñen de retenedor electromagnético
para mantelas sempre abertas e carecen de resorte pechaportas específico. Débeselle instalar.

9.2.1.7 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN INTERNA
Durante o transcurso dunha situación de emerxencia a comunicación é fundamental para axilizar as actuacións e
adecualas ó desenvolvemento dos acontecementos. A gran superficie que abarca o Centro e a súa configuración
dificultan tódolos procesos de comunicación interna, tanto a comunicación entre os equipos de seguridade como a
propia comunicación cos usuarios en xeral. Por elo é moi recomendable cando menos dispoñer dun sistema de
megafonía que chegue á totalidade das instalacións e mantelo en perfecto estado de funcionamento.
Tamén é recomendable dispoñer dun sistema autónomo de comunicación interna vía radio que permita a
comunicación entre o Director de Emerxencia e os Xefes de Equipos de Seguridade en caso dunha emerxencia.
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9.2.1.8 SISTEMAS DE VENTILACIÓN
Na Aula de Revelado de Tintas líquidas, o emprego de disolventes fai necesaria unha adecuada ventilación do
local, polo que se fai cando menos aconsellable a mellora do sistema de extracción.

9.2.1.9 DEPÓSITO DE GAS
No apartado 4.3 indícanse os principais requisitos que debería cumprir o depósito de gas en canto á seguridade e
que na actualidade, na súa maior parte, non se cumpren.

9.3. PROGRAMA DE EXERCICIOS E SIMULACROS
Os simulacros son exercicios da posta en funcionamento dos procedementos indicados no Plan de Autoprotección.
Con estes exercicios compróbase que o Plan de Autoprotección é válido e adáptase á realidade do edificio.
Os simulacros e exercicios están pensados para preparar ó persoal na súa forma de actuar fronte a unha
emerxencia. Así mesmo servirán para coñecer posibles deficiencias do Plan que se aprecien durante o transcurso
dos simulacros e exercicios.
A realización periódica de simulacros leva a descubrir defectos no Plan e a descubrir unha serie de riscos que
anteriormente non se habían tido en conta.
As deficiencias observadas deben ser recollidas e axuntadas ó Plan de Autoprotección, aportando solucións á
mesma. De esta forma procédese a un perfeccionamento gradual do Plan.
É necesario que os simulacros estean programados, non só no momento no que deben de realizarse, senón tamén
na forma de levalos a cabo.
Os simulacros deben realizarse dunha forma distinta, e buscando posibles puntos débiles do Plan. Canto maior
sexa o número de situacións vistas, maior será a preparación do persoal e a eficacia do Plan ante calquera tipo de
emerxencia.
Segundo o R.D. 393/2007, co simulacro preténdese comprobar e verificar:


A eficacia da organización de resposta ante unha emerxencia.



A capacitación do persoal adscrito á organización de resposta.



O adestramento de todo o persoal da actividade na resposta fronte a unha emerxencia.
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A suficiencia e idoneidade dos medios e recursos asignados.



A adecuación dos procedementos de actuación.

Débese recoller e axuntar ó Plan toda información relevante ocorrida durante os simulacros: Duración dos tempos
de evacuación, irregularidades existentes, carencias de sinalización ou equipos observadas, etc. O estudio destes
informes debe servir para confeccionar ou modificar consignas de actuación a incorporar ó Plan. Os resultados
obtidos nos simulacros discutiranse entre os responsables de seguridade do edificio, os integrantes dos equipos
de emerxencia e os observadores, propios ou alleos, para avaliar as incidencias ocorridas durante o exercicio.
Considérase necesaria a realización dun simulacro anual. Este exercicio prepararase buscando obter a maior
rendibilidade didáctica posible. Cítase parte do R.D. 393/2007 no que se comenta a obrigatoriedade de realizar os
simulacros:
Para avaliar os plans de autoprotección e asegurar a eficacia e operatividade dos plans de actuación en
emerxencias realizaranse simulacros de emerxencia, coa periodicidade mínima que fixe o propio plan, e en
todo caso, polo menos unha vez ó ano avaliando os seus resultados.
Débese informar con antelación suficiente ós órganos competentes en materia de Protección Civil das
administracións públicas, tal e como se indica no R.D. 393/2007. Amosase a continuación o extracto da norma
onde se indica dita obrigatoriedade:
Informar coa antelación suficiente ós órganos competentes en materia de Protección Civil das
Administracións Públicas da realización dos simulacros previstos no Plan de Autoprotección.
Nos Anexos facilítanse formularios para recoller toda a información obtida da execución dos simulacros, de forma
que esta poida ser incorporada a este Plan.

9.4. PROGRAMA DE REVISIÓN E ACTUALIZACIÓN DE TODA A DOCUMENTACIÓN QUE
FORMA PARTE DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
O Plan de Autoprotección é un documento vivo, que debe perfeccionarse continuamente e modificarse de acordo
coas circunstancias.
Tódalas secuencias de actuación e consignas establecidas no PLAN teñen carácter xenérico e aplicación, moitas
veces, orientadora. Non é posible recoller tódolos casos particulares do desenvolvemento dun accidente ou unha
emerxencia e fixar así a actuación exacta de cada persoa implicada nel. Non hai, ademais, aínda que así se fixera,
dous accidentes ou emerxencias iguais.
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Por tanto, o PLAN DE AUTOPROTECCIÓN pode perfeccionarse desenvolvendo o seu contido como aplicación a casos
concretos de accidentes ou emerxencias tipo seleccionados polo seu posible perigo, a súa probable frecuencia, ou a
esperada complexidade da súa evolución. Con este criterio a aplicación a varios supostos podería dar lugar a unha
importante recompilación de información de gran utilidade posteriormente. Ademais a aplicación concreta a un
suposto, pode constituír o contido do simulacro anual.
Por outra parte, as modificacións dos medios do persoal, da organización, cambios nas instalacións, incorporación
de novas instalacións, cambios nas estrutura do edificio, etc., que teñan lugar no establecemento implican a
necesidade de modificar o PLAN DE AUTOPROTECCIÓN para facelo acorde coa nova situación.
Cítase parte do R.D. 393/2007 na que comenta a obrigatoriedade da actualización de dito Plan:
O Plan de Autoprotección terá vixencia indeterminada; manterase adecuadamente actualizado, e revisarase,
polo menos, cunha periodicidade non superior a tres anos.

9.5. PROGRAMA DE AUDITORÍAS E INSPECCIÓNS
É necesario realizar auditorías de forma periódica para asegurar que a organización, os procesos e procedementos
establecidos no Plan son adecuados á tipoloxía do edificio e ás actividades desenvoltas. Estas auditorías débense
realizar coa maior obxectividade e independencia posible.
Realizaranse inspeccións frecuentes de equipos, instalacións ou dos propios procedementos en caso de
emerxencia. Con isto preténdese revisar a súa eficacia.
Tanto as auditorías como as inspeccións poden levarse a cabo por persoal propio ou alleo ó Centro. En calquera
caso deben realizarse coa maior obxectividade e independencia posible.
Si se produce unha emerxencia no edificio investigaranse as causas que posibilitaron a súa orixe, propagación e
consecuencias. Analizarase o comportamento das persoas e dos equipos de emerxencia, adoptándose as medidas
correctoras pertinentes.
Nos Anexos facilítanse formularios nos que anotar tódalas auditorías, inspeccións e revisións que se leven a cabo,
co fin de deixar constancia delas neste Plan.
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