tidPAU
Taula d’Interpretació i
Desplegament dels
Plans d’Autoprotecció

Aclariments sobre la
formació dels recursos
propis: EPI i ESI

R-8
Recomanació
TIDPAU
OCTUBRE 2014
Revisió 02/2019

NORMATIVA DE REFERÈNCIA:
Annex III del Decret 30/2015 de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
Decret 151/2012 de 20 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i
l’ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari i per a l’autorització d’entitats formadores
en aquest ús.

OBJECTE:
Omplir el buit que existeix a la normativa actual sobre la formació dels Equips de primera
intervenció (EPI) i els Equips de segona intervenció (ESI), en un PAU concret, mentre no es
defineixi al respecte amb més detall el Departament d’Interior de la Generalitat.
Els ETI, estan regulats pel decret Decret 374/1996, de 2 de desembre, de regulació dels
bombers d'empresa, però en canvi no està definit enlloc cap currículum formatiu homologable
sobre EPI i ESI, i això genera molts dubtes a l’hora d’aplicar l’esmenta’t annex III del decret
30/2015.

CONSIDERACIONS INICIALS:
1.

2.

3.

4.
5.

Aquest document pretén ser una referència bàsica per al tècnic competent, que
necessàriament haurà d’adaptar aquest marc formatiu a les característiques de cada
instal·lació i el seu PAU.
Es fa referència només a la formació específica dels equips d’intervenció, en el benentès
que abans o en paral·lel hauran rebut la formació general del PAU com la resta
d’actuants.
Pel que fa a al freqüència d’aquesta formació específica, és aconsellable fer-la cada dostres anys. En tot cas, com a mínim un cop cada quatre anys, és a dir, cada cicle del PAU
entre homologacions, i sempre que hi hagi canvis significatius al es instal·lacions.
La formació que es proposa hauria d’incloure tant teoria com pràctica.
Cal recordar les definicions incloses a l’annex III del decret 30/2015, en relació als
equips d’intervenció (veure la recomanació R9)

ACORDS:
Estudiant quines han de ser les actuacions d’aquests equips es considera que la formació
mínima que han de tenir és la següent:

Aquesta recomanació ha estat consensuada entre els representants de totes les entitats que formen part d’aquesta taula
de treball, com a referència tècnica general, però les mesures a aplicar a cada acte en concret són responsabilitat dels
organitzadors i de l’Administració que l’autoritza i en controla les mesures de seguretat i d’autoprotecció.
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NORMATIVA

Emparats a l’article 20 de LPRL
i a l’annex III del D. 30/2015

Amb diferents consideracions
segons D. 30/2015 i Bombers

FORMACIÓ - TEMARI
Mòdul 1 PRIMERA INTERVENCIÓ
- Teoria del foc i sectorització.
- Elements PCI a la instal·lació, activitat o
centre
- Detecció i alarma
- Extinció: ús d’extintors i BIE 25 (si n’hi ha)
- Allunyament, evacuació o confinament
- Altres actuacions bàsiques d’intervenció
- Pràctiques
Mòdul 2 PRIMERS AUXILIS
- Primers auxilis
- Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA) (si
n’hi ha, segons Decret 151/2012)
Mòdul 3 SEGONA INTERVENCIÓ BÀSIC
- Teoria del foc avançada
- Ús de BIE 45 (si n’hi ha)
- Altres instal·lacions de PCI (si n’hi ha)
(Hidrants, Detectors, Monitors, Escuma)
- Formació en riscos específics de l’activitat.
- Màscares d’evacuació (si n’hi ha)
Mòdul 4 SEGONA INTERVENCIÓ AVANÇAT
- ERA (Equip Respiratori Autònom)
- Rescat i salvament
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HORES
LECTIVES
ORIENTATIVES

4h - 8h

4h
Mínim 6h

8h - 12h

Mín 6 h

CONCLUSIONS I RECOMANACIONS:
Com ja s’ha dit abans, aquesta recomanació és una referència per als tècnics competents
redactors de PAU. En qualsevol cas, caldrà adaptar aquesta proposta formativa a les
necessitats i característiques del centre, activitat o instal·lació objecte del PAU.
La durada proposada dels cursos és orientativa i només pel casos sense regulació. Les
activitats amb regulació han de complir les disposicions legals vigents. Caldrà que els cursos
estiguin impartits per professionals amb formació reglada degudament acreditada o proveïdors
de mitjans materials (extintors, B.I.E, etc)
En el cas de les activitats puntuals cal que els actuants disposin de la formació necessària
acreditant en la mesura del que sigui possible, que disposen de formació continua
interioritzada.

Aquesta recomanació ha estat consensuada entre els representants de totes les entitats que formen part d’aquesta taula
de treball, com a referència tècnica general, però les mesures a aplicar a cada acte en concret són responsabilitat dels
organitzadors i de l’Administració que l’autoritza i en controla les mesures de seguretat i d’autoprotecció.
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