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LIMIAR 

 

DOCUMENTO I: INFORMACIÓN XERAL DO RISCO 

Capítulo 1. Identificación dos titulares e do emprazamento da actividade.   

1.1 Dirección Postal do emprazamento da actividade. Teléfono e Fax.   

1.2 Nome do Xefe de Emerxencias e do Xefe de Intervención, caso de ser distintos. 

Dirección Postal, Teléfono e Fax.   

 

Capítulo 2. Descrición detallada da actividade e do medio físico no que se desenvolve.   

2.1 Descrición de cada unha das actividades desenvolvidas obxecto do Plan.   

2.2 Descrición do centro ou establecemento, dependencias e instalacións onde se 

desenvolvan as actividades obxecto do Plan.   

2.3 Clasificación e descrición de usuarios.   

2.4 Descrición da contorna urbana, industrial ou natural no que figuren os edificios, 

instalacións e áreas onde se desenvolve a actividade.   

2.5 Descrición dos accesos. Condicións de accesibilidade para a axuda externa.   

 

Capítulo 3. Inventario, análise e avaliación de riscos.   

3.1 Descrición e localización dos elementos, instalacións, procesos de produción, 

etc. que poidan dar orixe a unha situación de emerxencia ou incidir de maneira 

desfavorable no desenvolvemento da mesma.     

3.2 Cadro de locais de risco especial segundo o C.T.E. 
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DOCUMENTO II: MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Capítulo 4. Inventario e descrición das medidas e medios de emerxencia.   

 4.1 Inventario e descrición das medidas e medios, humanos e materiais, dos que 

dispón o centro para controlar os riscos detectados, enfrontar as situacións de 

emerxencia e facilitar a intervención dos Servizos Externos de Emerxencias.   

 
Capítulo 5. Programa de mantemento de instalacións.   

5.1 Descrición do mantemento preventivo das instalacións de risco, que garante o 

control das mesmas.   

5.2 Descrición do mantemento preventivo das instalacións de protección, que 

garante a operatividade das mesmas.   

 
DOCUMENTO III: PLAN DE ACTUACIÓN 

Capítulo 6. Plan de actuación ante emerxencias.   

6.1 Identificación e clasificación das emerxencias   

6.2 Procedementos de actuación ante emerxencias:   

a) Detección e Alerta.   

b) Mecanismos de Alarma.   

b.1)   Identificación da persoa que dará os avisos.   

b.2) Identificación do Centro de Coordinación de Atención de 

Emerxencias de Protección Civil.   

c) Mecanismos de resposta fronte á emerxencia.   

d) Evacuación e/ou Confinamento.   
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DOCUMENTO IV: IMPLANTACIÓN 

Capítulo 7. Integración do plan de emerxencia noutros de ámbito superior. 

7.1 Os protocolos de notificación da emerxencia 

7.2 A coordinación entre a dirección do plan de emerxencia e a dirección do Plan de 

Protección Civil onde se integre o plan de emerxencia. 

7.3 As formas de colaboración da organización de emerxencia cos plans e as 

actuacións do sistema público de protección civil. 

 

Capítulo 8. Implantación do Plan de Emerxencia.   

8.1 Identificación do responsable da implantación do Plan.   

8.2 Programa de formación e capacitación para o persoal con participación activa 

no Plan de Emerxencia.   

8.3 Programa de formación e información a todo o persoal sobre o Plan de 

Emerxencia.   

8.4 Programa de dotación e adecuación de medios materiais e recursos.   

  
Capítulo 9. Mantemento da eficacia e actualización do Plan de Emerxencia.   

9.1 Programa de reciclaxe de formación e información.   

9.2 Programa de exercicios e simulacros.   

9.3 Programa de revisión e actualización de toda a documentación que forma parte 

do Plan de Emerxencia.   

9.4 Programa de auditorías e inspeccións.   

  
 
ANEXOS 

Anexo I. Directorio de comunicación.   
1. Teléfonos do Persoal de emerxencias.   
2. Teléfonos de axuda exterior.   

Anexo II. Formularios para a xestión de emerxencias.  

Anexo III. Planos  
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CAPÍTULO 1. IDENTIFICACIÓN DOS TITULARES E DO EMPRAZAMENTO DA ACTIVIDADE.  
  

1.1  Dirección Postal do emprazamento da actividade. Teléfono e Fax.  

 

Denominación CIFP VALENTIN PAZ ANDRADE 

Dirección postal Estrada Vella de Madrid, 160 

Localidade VIGO (Pontevedra) 

Teléfonos Dirección: 886 110 858 

Centralita: 886 110 857 

Correo electrónico cifp.paz.andrade@edu.xunta.gal 

  

1.2  Nome do Xefe de Emerxencias e o do Xefe de Intervención. Dirección Postal, Teléfono e Fax.  

Xefe de Emerxencias DIRECTOR/A DO CENTRO 

Dirección particular Estrada Vella de Madrid, 160 

Localidade VIGO (Pontevedra) 

Teléfonos 886110858 

 

Xefe de intervención SECRETARIO/A DO CENTRO 

Dirección particular Estrada Vella de Madrid, 160 

Localidade VIGO (Pontevedra) 

Teléfonos 886 110 859 
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CAPÍTULO 2. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE E DO MEDIO FÍSICO NO QUE SE DESENVOLVE.  
  

2.1 Descrición de cada unha das actividades desenvolvidas obxecto do Plan.  
 

Actividade principal Docencia de diferentes ciclos formativos de FP (tanto en 
réxime ordinario como en oferta modular) 

Actividades 
accesorias 

1. Docencia encadrada na Formación Ocupacional 
2. Docencia encadrada na Formación Continua 
3. Preparación de exames para a obtención de carnés 

profesionais e para a acreditación de competencias 

Niveis educativos Ciclos básicos de Formación Profesional 

Ciclos Medios de Formación Profesional 

Ciclos Superiores de Formación Profesional 

Cursos AFD 

Carnés profesionais e acreditación de competencias 
 

2.2 Descrición do centro ou establecemento, dependencias e instalacións onde se desenvolvan 
as actividades obxecto do plan.  

O CIFP Valentin Paz Andrade, atópase situado no termo municipal de Vigo, na Estrada Vella 
de Madrid (Meixueiro), concello de Vigo (Pontevedra). 

O centro ocupa unha superficie aproximada de 2,5 hectáreas e está situado entre dúas vías de 
comunicación: A estradas Vella de Madrid e a autoestrada A-55 (Vigo-Tui). 

O centro dispón de 2 construcións principais diferenciadas (chamadas comunmente Edificio A 
e B), de pequenas construcións secundarias que albergan locais de uso técnico (sá de 
caldeiras, sá transformador, sá de cadros eléctricos...), dunha zona de estacionamento non 
cuberta, de zonas e vías de circulación para peóns e automóbiles, dunha pista deportiva con 
teito e por último de espazos verdes e zonas ao aire libre que rodean case todo o complexo. 

 

2.2.1  Datos do conxunto do Establecemento.  

EDIFICIO A 
Está composto de: 

  Unha zona principal de docencia. 
Atopamos fundamentalmente aulas, obradoiros e laboratorios. Tamén están a sá 
de gardas, baños, cafetaría, biblioteca e pequenos espazos de almacenaxe. 

  Un semisoto. 
Atopamos máis aulas, a Coordinación das TICs e dous almacéns. 

  A zona de conserxería. 
No baixo topamos a conserxaría e no primeiro andar a aula técnica de Enerxías 
Renovables, a aula de informática, o Departamento de Enerxía e Auga e o Viveiro 
de empresas. 

  Zona de acceso ás Área de Administración e Dirección. 
Topamos o salón de Actos e os baños principais do Centro. 

 A zona de Administración e Dirección. 
No baixo topamos as oficinas do centro, os despachos do equipo directivo, 
baños, o departamento de Orientación e dúas sás de Xuntas. 
No soto topamos a sá de caldeiras e un espazo para o arquivo de documentación. 
No primeiro andar topamos moitos Departamentos e Áreas non didácticas do 
centro, a antiga vivenda d@ conserxe, baños e unha sá para o profesorado. 
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ZONA PRINCIPAL DE DOCENCIA 
 

Uso / Actividade Superficie (m2) Local 

Docencia 470 Obradoiro de Mecanizado e Montaxe 
Docencia 117 Obradoiro de automatismos 
Docencia 58 Obradoiro de robótica 
Docencia 62 Laboratorio de ensaios 
Docencia 320 Obradoiro de Construcións Metálicas I 
Docencia 296 Obradoiro de mecanizado II 
Almacén 77 Antiga zona de Educación Física  
Docencia 400 Obradoiro de Construcións Metálicas II 
Docencia 53 Aula polivalente I de FAME 
Docencia 41 Aula de deseño II de FAME 
Despacho 30 Departamento de Fabricación Mecánica 

Aseos 17 Baños de homes e mulleres 
Vestiario 74 Vestiario de FAME 
Docencia 147 Aula de deseño I de FAME 
Docencia 370 Obradoiro de instalacións e acabamento 
Docencia 50 Aula polivalente I MMC 
Docencia 50 Aula polivalente V 
Docencia 56 Aula polivalente IV 
Docencia 17 Aula polivalente VI 

Aseos 17 Baños de homes e mulleres 
Vestiarios 15 Vestiarios varios PAS 
Docencia 38 Aula de informática II 
Docencia 84 Aula de deseño III de FAME 
Docencia 105 Aula polivalente II de FAME 
Despacho 19 Sá de gardas 
Docencia 99 Aula técnica I de EA 
Docencia 82 Aula técnica I de MMC 
Docencia 60 Aula polivalente II de MMC 
Docencia 61 Aula técnica II de MMC 
Docencia 59 Obradoiro de control e operación 

Despacho 33 
Departamento de Transporte e  

Mantemento de vehículos 
Docencia 47 Aula polivalente I de TMV 
Docencia 554 Obradoiro de Transmisións 
Docencia 244 Obradoiro de Electricidade 
Docencia 265 Obradoiro de Motores 
Docencia 103 Aula de Xestión e loxística 
Docencia 520 Obradoiro de estruturas e pintura 
Docencia 230 Obradoiro de chapa 
Docencia 185 Obradoiro de enerxía eólica e solar 
Docencia 185 Obradoiro de mantemento de vehículos 
Docencia 185 Obradoiro CNC e moldeamento pechado 
Docencia 185 Obradoiro de mecanizado I 
Almacén 82 Almacén de coches 
Almacén 78 Punto limpo 

TOTAL 6.240  
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Uso / Actividade Superficie (m2) Local 

Cafetaría 154 Cafetaría 
Recepción - Hall cafetaría 

Lectura e estudo 91 Biblioteca 
Acceso - Corredores varios 

TOTAL 245  
 

ZONA DE SEMISOTO 
 

Uso / Actividade Superficie (m2) Local 

Almacén 111 Almacén de ferros 
Docencia 50 Aula polivalente I de EA 
Docencia 50 Aula polivalente II de EA 
Docencia 50 Aula polivalente I 
Docencia 50 Aula polivalente II 
Docencia 50 Aula polivalente III 
Despacho 50 Coordinación das TICs 
Almacén 180 Almacén xeral 
Acceso - Corredor 

TOTAL 591  
 

ZONA DE ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN 
 

Uso / Actividade Superficie (m2) Local 

Reunións 20 Sá de Xuntas II 
Despacho 15 Departamento de Orientación 

Reunións e cursos 40 Sá de Xuntas I 
Despacho 14 Secretaría 
Despacho 28 Dirección 
Despacho 13 Vicedirección 
Despacho 28 Xefatura de Estudos 

Aseos 13 Baños homes 
Aseos 10 Baños mulleres 

Oficinas 38 Administración 
Recepción 95 Hall Oficinas 
Despacho 22 Departamento de FOL 
Despacho 17 Relación con empresas 

Reunións e cursos 78 Sá de profesorado 
Aseos 16 Baños de homes e mulleres 

Despacho 31 Dinamización de idiomas 
Despacho 13 Departamento de Madeira, moble e cortiza 
Despacho 13 Acreditación e probas 
Despacho 16 Calidade e innovación 
Almacén 65 Vivenda conserxe 

TOTAL 585  
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ZONA DE ACCESO 
 

Uso / Actividade Superficie (m2) Local 

Reunións, cursos, actos... 328 Salón de actos 
Aseos 58 Baños de homes e mulleres 
Acceso - Corredor Siberia 

TOTAL 386  
 

ZONA DE CONSERXARÍA 
 

Uso / Actividade Superficie (m2) Local 

Conserxaría 16 Conserxaría 
Recepción - Hall conserxaría 
Despacho 131 Viveiro de empresas 
Docencia 70 Aula técnica II de EA 
Docencia 60 Aula de Informática I 
Despacho 22 Departamento de Enerxía e Auga 

TOTAL 299  
 

EDIFICIO B 
Está composto dunha planta principal que consta de zona de aseos e vestiarios, locais 
técnicos (caldeiras e grupo electrógeno), conserxaría, departamentos, aulas e obradoiros. 
 
 

Uso / Actividade Superficie (m2) Local 

Vestiarios e baños 154 Baños e vestiarios de homes e mulleres 
Almacén 4 Cuarto de limpeza 

Instalacións básicas 6 Grupo electróxeno 
Instalacións básicas 7 Sá de caldeiras 

Reunións 12 Sá de Xuntas 
Despacho 22 Departamento de Instalación e Mantemento 

Conserxaría 14 Conserxaría 
Almacén 13 Almacén 

Instalacións técnicas 8 Cadro xeral eléctrico 
Docencia 90 Aula Técnica I de IM 
Docencia 90 Aula Técnica II de IM 
Docencia 90 Aula polivalente I de IM 
Docencia 90 Aula polivalente II de IM 
Docencia 90 Aula polivalente III de IM 
Docencia 145 Obradoiro de instalacións térmicas III 
Docencia 300 Obradoiro de instalacións térmicas II 
Docencia 305 Obradoiro de instalacións térmicas I 

Docencia 195 
Obradoiro de instalacións eléctricas e 

automatismos 
Docencia 195 Obradoiro de montaxe e mecanizado 
Acceso - Corredores 

TOTAL 1.830  
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OUTRAS CONSTRUCIÓNS ANEXAS 
Incluiríanse espazos para albergar caldeiras de gasoil, silos para recollida de virutas, zona 
con cadros xerais de suministro eléctrico, sá transformador, sá de compresores, pista 
polideportiva... 
 

Uso / Actividade Superficie (m2) Local 

Instalacións básicas 31 Sá de caldeiras 
Instalacións básicas 10 Sá transformador 
Instalacións básicas 10 Sá de compresores 
Instalacións básicas - Silo de viruta 

Deportivo - Pista polideportiva 

TOTAL 51  
 

A edificación, no seu conxunto, está composta por unha estrutura de formigón armado sobre 
alicerces, con pechamento de ladrillo oco dobre e revestimento de morteiro de cemento 
pintado. A carpintaría exterior é de aluminio lacado e cristal de 6 mm. 

A cuberta, con paneis tipo sándwich, está realizada sobre viguetas prefabricadas con muros 
de carga autoportantes e alicerces. 
As paredes interiores son de tabique de ladrillo con revestimento de morteiro de cemento, 
nalgúns casos alicatados e pintados. A carpintaría interior é de madeira. O chan é de terrazo e 
nalgúns obradoiros de cemento con pintura antiescorregadiza. Os accesos a aulas e 
obradoiros dispoñen de portas de madeira de largo suficiente. 

O edificio A é anterior á norma básica de edificación NBE CPI e CTE DB-SE, polo que nos 
topamos con escaleiras que solucionan os problemas de desnivel pero ocupan todo o largo 
dos corredores, polo que non se conta con ramplas de acceso. No edificio B non hai escaleiras 
pois non hai necesidade de salvar desniveis. 

 

2.2.2 Sectores de incendio.  

Os sectores de incendio son únicos para cada edificio; polo tanto podemos distinguir os 
seguintes nestre centro educativo: 

   Edificio A 

   Edificio B 

   Construccións anexas:  
o Sá de caldeiras. 
o Sá transformador. 
o Sá de compresores. 

Como cada edificio conforma un único sector de incendio, as construcións están 
completamente illadas no recinto, conectando só co exterior. 

 

2.2.3 Superficies de cada planta ou sector.  
SECTOR 1 (Edificio A) 
ZONA DE ACCESO 
 

Zona / Local Uso / Actividade 
Superficie 

en m² 
Ocupación 

máxima 

Salón de actos Reunións, actos... 328 200 

Baños de homes e mulleres Aseos 58 - 

Corredor Siberia Acceso - - 
  TOTAL 200 
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ZONA DE SEMISOTO 

Zona / Local Uso / Actividade 
Superficie 

en m² 
Ocupación 

máxima 

Almacén de ferros Almacén 111 1 

Aula polivalente I de EA Docencia 50 25 

Aula polivalente II de EA Docencia 50 25 

Aula polivalente I Docencia 50 25 

Aula polivalente II Docencia 50 25 

Aula polivalente III Docencia 50 25 

Coordinación das TICs Despacho 50 1 

Almacén xeral Almacén 180 1 

Corredor Acceso - - 
  TOTAL 128 

 

ZONA DE ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN 
 

Zona-Local Actividade 
Superficie 

en m² 
Ocupación 

máxima 

Sá de Xuntas II Reunións 20 2 

Departamento de Orientación Despacho 15 2 

Sá de Xuntas I Reunións e cursos 40 4 

Secretaría Despacho 14 2 

Dirección Despacho 28 2 

Vicedirección Despacho 13 2 

Xefatura de Estudos Despacho 28 4 

Baños homes Aseos 13 - 

Baños mulleres Aseos 10 - 

Administración Oficinas 38 4 

Hall Oficinas Recepción 95 - 

Departamento de FOL Despacho 22 4 

Relación con empresas Despacho 17 2 

Sá de profesorado Reunións e cursos 78 20 

Baños de homes e mulleres Aseos 16 - 

Dinamización de idiomas Despacho 31 4 

Departamento de MMC Despacho 13 2 

Acreditación e probas Despacho 13 2 

Calidade e innovación Despacho 16 2 

Vivenda conserxe Almacén 65 - 
  TOTAL 58 
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ZONA PRINCIPAL DE DOCENCIA 
 

Zona / Local Uso / Actividade 
Superficie 

en m² 
Ocupación 

máxima 

Obradoiro de Mecanizado e Montaxe Docencia 470 50 

Obradoiro de automatismos Docencia 117 25 

Obradoiro de robótica Docencia 58 25 

Laboratorio de ensaios Docencia 62 25 

Obradoiro Construcións Metálicas I Docencia 320 25 

Obradoiro de mecanizado II Docencia 296 25 

Antiga zona de Educación Física  Almacén 77 1 

Obradoiro Construcións Metálicas II Docencia 400 25 

Aula polivalente I de FAME Docencia 53 25 

Aula de deseño II de FAME Docencia 41 25 

Departamento de Fabric. Mecán. Despacho 30 4 

Baños de homes e mulleres Aseos 17 - 

Vestiario de FAME Vestiario 74 - 

Aula de deseño I de FAME Docencia 147 25 

Obradoiro de instalac. e acabamento Docencia 370 25 

Aula polivalente I MMC Docencia 50 25 

Aula polivalente V Docencia 50 25 

Aula polivalente IV Docencia 56 25 

Aula polivalente VI Docencia 17 25 

Baños de homes e mulleres Aseos 17 - 

Vestiarios varios PAS Vestiarios 15 6 

Aula de informática II Docencia 38 25 

Aula de deseño III de FAME Docencia 84 25 

Aula polivalente II de FAME Docencia 105 25 

Sá de gardas Despacho 19 5 

Aula técnica I de EA Docencia 99 27 

Aula técnica I de MMC Docencia 82 25 

Aula polivalente II de MMC Docencia 60 12 

Aula técnica II de MMC Docencia 61 13 

Obradoiro de control e operación Docencia 59 25 

Departamento de TMV Despacho 33 10 

Aula polivalente I de TMV Docencia 47 25 

Obradoiro de Transmisións Docencia 554 25 

Obradoiro de Electricidade Docencia 244 25 

Obradoiro de Motores Docencia 265 25 

Aula de Xestión e loxística Docencia 103 25 

Obradoiro de estruturas e pintura Docencia 520 25 

Obradoiro de chapa Docencia 230 25 

Obradoiro de enerxía eólica e solar Docencia 185 25 

Obradoiro mantemento de vehículos Docencia 185 25 

Obradoiro CNC e moldeam. pechado Docencia 185 25 

Obradoiro de mecanizado I Docencia 185 25 

Almacén de coches Almacén 82 1 

Punto limpo Almacén 78 1 

  TOTAL 880 
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Zona / Local Uso / Actividade 
Superficie 

en m² 
Ocupación 

máxima 

Cafetaría Cafetaría 154 30 

Recepción Hall cafetaría - - 

Lectura e estudo Biblioteca 91 25 

Acceso Corredores varios - - 
  TOTAL 55 

 

ZONA DE CONSERXARÍA 
 

Zona / Local Uso / Actividade 
Superficie 

en m² 
Ocupación 

máxima 

Conserxaría Conserxaría 16 2 

Hall conserxaría Recepción - - 

Viveiro de empresas Despacho 131 8 

Aula técnica II de EA Docencia 70 25 

Aula de Informática I Docencia 60 25 

Departamento de Enerxía e Auga Despacho 22 5 
  TOTAL 65 

 

SECTOR 2 (Edificio B) 
 
 

Zona / Local Uso / Actividade 
Superficie 

en m² 
Ocupación 

máxima 

Baños e vestiarios homes e mulleres Vestiarios e baños 154 - 

Cuarto de limpeza Almacén 4 1 

Grupo electróxeno Instalacións básicas 6 1 

Sá de caldeiras Instalacións básicas 7 1 

Sá de Xuntas Reunións 12 3 

Departamento de IM Despacho 22 5 

Conserxaría Conserxaría 14 2 

Almacén Almacén 13 1 

Cadro xeral eléctrico Instalacións técnicas 8 - 

Aula Técnica I de IM Docencia 90 25 

Aula Técnica II de IM Docencia 90 25 

Aula polivalente I de IM Docencia 90 25 

Aula polivalente II de IM Docencia 90 25 

Aula polivalente III de IM Docencia 90 25 

Obradoiro de instalacións térmicas III Docencia 145 25 

Obradoiro de instalacións térmicas II Docencia 300 25 

Obradoiro de instalacións térmicas I Docencia 305 25 

Obradoiro instal. eléctr. e automat. Docencia 195 25 

Obradoiro de montaxe e mecanizado Docencia 195 25 

Corredores Acceso - - 
  TOTAL 264 
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SECTOR 3 (Construcións anexas) 
 

Zona / Local Uso / Actividade 
Superficie 

en m² 
Ocupación 

máxima 

Sá de caldeiras Instalacións básicas 31 1 

Sá transformador Instalacións básicas 10 1 

Sá de compresores Instalacións básicas 10 1 
  TOTAL 3 

 

2.2.4 Vías de evacuación.  
SECTOR 1 (Edificio A) 
Vías de Evacuación Horizontais 

Características Corredor 1 Corredor 2 Corredor 3 Corredor 4 

Ubicación 
Administración 

e dirección 
Zona de 
oficinas 

Zona de acceso 
(Siberia) 

Salón de 
Actos 

Clasificación  Principal Principal Principal Principal 

Lonxitude /Largo vías 15 m./0,80 m. 20 m./3 m. 34,40 m./2 m. 16 m./0,80 m. 

Alumeado emerxencia SI SI SI SI 

Alumeado sinalización SI SI SI SI 

 

Características Corredor 5 Corredor 6 Corredor 7 Corredor 8 

Ubicación Zona fonte Conserxaría Zona viveiro 
Zona 

semisoto 

Clasificación  Principal Principal Principal Principal 

Lonxitude /Largo vías 8 m./2 m. 6 m./2,80 m. 2,40 m./2 m. 33 m./1,60 m. 

Alumeado emerxencia SI SI SI SI 

Alumeado sinalización SI SI SI SI 
 
 

Características Corredor 9 Corredor 10 Corredor 11 Corredor 12 

Ubicación 
Zona 

Cafetería 
Zona FAME e 

MMC 
Principal 
docencia 

Lateral 
Biblioteca 

Clasificación  Principal Principal Principal Principal 

Lonxitude /Largo vías 8 m./2,40 m. 44 m./2 m. 36,40 m./2 m. 5,20 m./2 m. 

Alumeado emerxencia SI SI SI SI 

Alumeado sinalización SI SI SI SI 
 
 

Características Corredor 13 Corredor 14 Corredor 15 Corredor 16 

Ubicación 
Zona Aula 

Informática II 
Zona Aulas T. 

EA e MMC 
Obradoiros 

TMV e outros 
Zona Sá de 
profesores 

Clasificación  Principal Principal Principal Principal 

Lonxitude /Largo vías 31 m./1,20 m. 15,20 m./2 m. 44 m./2 m. 15 m./1,20 m. 

Alumeado emerxencia SI SI SI SI 

Alumeado sinalización SI SI SI SI 
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Características Corredor 17 Corredor 18 Corredor 19 Corredor 20 

Ubicación 
Mecanizado e 

Montaxe 
Mecanizado e 

Montaxe 
Construcións 
Metálicas I 

Construcións 
Metálicas I 

Clasificación  Principal Secundario Principal Secundario 

Lonxitude /Largo vías 7,50 m./2 m. 7,50 m./2 m. 9,60 m./2 m. 9,60 m./2 m. 

Alumeado emerxencia SI SI SI SI 

Alumeado sinalización SI SI SI SI 
 

Características Corredor 21 Corredor 22 Corredor 23 Corredor 24 

Ubicación Mecanizado II 
Construcións 
Metálicas II 

Instalación e 
Acabamento 

Deseño I de 
FAME 

Clasificación  Principal Principal Principal Principal 

Lonxitude /Largo vías 18,80 m./2 m. 12,80 m./2 m. 12 m./2 m. 7,20 m./2 m. 

Alumeado emerxencia SI SI SI SI 

Alumeado sinalización SI SI SI SI 
 

Características Corredor 25 Corredor 26 Corredor 27 Corredor 28 

Ubicación Obradoiro I EA 
Mantemento 
de vehículos 

CNC e 
moldeamento 

Obradoiro 
Mecanizado I 

Clasificación  Principal Principal Principal Principal 

Lonxitude /Largo vías 11,20 m./2 m. 11,20 m./2 m. 11,20 m./2 m. 11,20 m./2 m. 

Alumeado emerxencia SI SI SI SI 

Alumeado sinalización SI SI SI SI 
 

Características Corredor 29 Corredor 30 Corredor 31 Corredor 32 

Ubicación 
Obradoiro 

Transmisións 
Obradoiro 

Transmisións 
Obradoiro 

Electricidade 
Obradoiro 

Electricidade 

Clasificación  Principal Secundario Principal Secundario 

Lonxitude /Largo vías 10,20 m./2 m. 10,20 m./2 m. 9,40 m./2 m. 9,40 m./2 m. 

Alumeado emerxencia SI SI SI SI 

Alumeado sinalización SI SI SI SI 
 

Características Corredor 33 Corredor 34 Corredor 35 Corredor 36 

Ubicación 
Obradoiro 
Motores 

Obradoiro 
Motores 

Estruturas e 
Pintura 

Estruturas e 
Pintura 

Clasificación  Principal Secundario Principal Secundario 

Lonxitude /Largo vías 9 m./2 m. 9 m./2 m. 9 m./2 m. 9 m./2 m. 

Alumeado emerxencia SI SI SI SI 

Alumeado sinalización SI SI SI SI 
 

Características Corredor 37 Corredor 38 
Ubicación Obradoiro Chapa Obradoiro Chapa 

Clasificación  Principal Secundario 

Lonxitude /Largo vías 9 m./2 m. 9 m./2 m. 

Alumeado emerxencia SI SI 

Alumeado sinalización SI SI 
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Vías de Evacuación Verticais 

Características Escaleira  1 Escaleira  2 Escaleira  3 Escaleira 4 

Emprazamento 
Administración e 

Dirección 
Entreplanta 

vivenda 
Zona de acceso 

(Siberia) 
Zona traseira 
(Conserxaría) 

Clasificación  Principal Principal Principal Principal 

Tipo  Interior Interior Interior Interior 

Lonxitude /Largo vías 0,80 m./2,40 m. 6,40 m./1 m. 0,60 m./2 m. 0,80 m./2 m. 

Posúe vestíbulos SI SI SI SI 

Alumeado de emerxencia SI SI SI SI 

Alumeado de sinalización SI SI SI SI 

 

Características Escaleira 5 Escaleira  6 Escaleira  7 Escaleira  8 

Emprazamento 
Fin corredor 

Siberia 
Zona Viveiro 

Zona 
Conserxería 

Zona Cafetaría 

Clasificación  Principal Principal Principal Principal 

Tipo  Interior Interior Interior Interior 

Lonxitude /Largo vías 0,40 m./2 m. 6 m./1,40 m. 0,80 m./2,80 m. 0,80 m./2,40 m. 

Posúe vestíbulos SI SI SI SI 

Alumeado de emerxencia SI SI SI SI 

Alumeado de sinalización SI SI SI SI 
 
 

Características Escaleira 9 Escaleira  10 Escaleira  11 Escaleira  12 

Emprazamento 
Corredor 
Docencia 

Zona Biblioteca 
Zona Aulas T. 

EA e MMC 
Zona semisoto 

Clasificación  Principal Principal Principal Principal 

Tipo  Interior Interior Interior Interior 

Lonxitude /Largo vías 1,20 m./2 m. 0,60 m./2 m. 0,60 m./2 m. 3,60 m./2 m. 

Posúe vestíbulos SI SI SI SI 

Alumeado de emerxencia SI SI SI SI 

Alumeado de sinalización SI SI SI SI 
 

 
SECTOR 2 (Edificio B) 
Vías de Evacuación Horizontais 

Características Corredor 1 Corredor 2 Corredor 3 Corredor 4 

Ubicación 
Zona vestiario 

e baños 
Zona de 

conserxaría 
Principal 

(Docencia) 
Instalacións 

eléctricas 

Clasificación  Principal Principal Principal Principal 

Lonxitude / Largo vías 25 m./1,75 m. 9,50 m./2,75 m. 38 m./1,75 m. 10 m./2m. 

Alumeado emerxencia SI SI SI SI 

Alumeado sinalización SI SI SI SI 
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Características Corredor 5 Corredor 6 Corredor 7 Corredor 8 

Ubicación 
Montaxe e 

mecanizado 
Montaxe e 

mecanizado 
Instalacións 
Térmicas I 

Instalacións 
Térmicas I 

Clasificación  Principal Secundario Principal Secundario 

Lonxitude / Largo vías 12,50 m./2 m. 12,50 m./2 m. 12 m./2 m. 12 m./2 m. 

Alumeado emerxencia SI SI SI SI 

Alumeado sinalización SI SI SI SI 
 

Características Corredor 9 Corredor 10 Corredor 11 Corredor 12 

Ubicación 
Instalacións 
Térmicas II 

Instalacións 
Térmicas II 

Instalacións 
Térmicas III 

Instalacións 
Térmicas III 

Clasificación  Principal Secundario Principal Secundario 

Lonxitude / Largo vías 12 m./2 m. 12 m./2 m. 12 m./2 m. 12 m./2 m. 

Alumeado emerxencia SI SI SI SI 

Alumeado sinalización SI SI SI SI 
 

Vías de Evacuación Verticais 
Non existen. 

 

2.3  Clasificación e descrición de usuarios.  

Os usuarios habituais serán: 

 Persoal do Centro 
o Equipo directivo (Dirección, Vicedirección, Secretaría e Xefatura de estudos) 
o Profesorado 
o Persoal de Administración e Servizos (administración, servizo de limpeza, 

xardinería e conserxaría) 

 Alumnado 
Inclúense neste grupo, a todas aquelas persoas que acoden ao Centro a realizar a súa 
formación e que durante certo intervalo de tempo forman parte da ocupación do 
edificio (sen dúbida é o groso de persoas máis alto de ocupación do edificio). 

 Visitantes 
Inclúense neste grupo, a todas aquelas persoas que esporádicamente acoden ao 
Centro para realizar diversas xestións (solicitude de certificados, matrícula…). 

 Persoal operario de empresas externas. 
Acoden ao Centro para realizar funcións de mantemento, reparación, redes 
informáticas e telefónicas, seguridade, suministro de materiais ou servizos… 

 

2.4 Descrición da contorna urbana, industrial ou natural no que figuren os edificios, instalacións 
e áreas onde se desenvolve a actividade. 

2.4.1  Datos da contorna.  
Contorna mixta urbano - rural. O centro atópase na saída do centro urbano da cidade de Vigo, 
aínda que con algunhas particularidades: 

 A edificación está enclavada sobre unha parcela delimitada por un valado en todo o 
seu perímetro de 1,7 mts. de altura. 

 Ao norte ten unha zona de masa forestal que está entre as vías de circulación e a zona 
de estacionamento de vehículos do centro. 

 Ao leste rodéase de vías de circulación de vehículos, concretamente a estrada vella a 
Madrid. Atopamos tamén a entrada principal do Centro. 
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 Ao seu oeste topamos fincas diversas con casas unifamiliares. 

 Ao sur un espazo verde que da contra unha rotonda. 
 

2.4.2  Usos de edificios lindeiros e locais potencialmente perigosos da contorna.  

Edificio Emprazamento Uso principal Outros datos 

1 
DEPÓSITOS DE CLH. 

Situados a 1.500 mts. do Centro. 

Abastecen de 
combustible ao porto 

de Vigo. 

Mercadorías perigosas. 
Deben cumprir a 

normativa en materia de 
protección da contorna 

2 
HOSPITAL MEIXUIEIRO. 

Situado a 600 mts. do Centro. 

Prestación pública de 
servizos de atención 

sanitaria. 

Residuos 
farmacolóxicos e 

biolóxicos 

3 
 

LIÑA ELÉCTRICA de alta tensión. 
Situado ao leste do Centro. 

Abastece ao hospital 
do Meixueiro. 

POTENCIA > 5.000 V. 

4 
 

AUTOESTRADA VIGO- TUI (A55). 
A 200 mts. do Centro. con 

Arteria principal de 
tráfico cara Vigo. 

Posibilidade de tráfico 
pesado, intenso e 

continuo. Posibilidade de 
transporte de produtos 

inflamables. 

5 
IES RICARDO MELLA. 

Situado a 50 mts., enfronte á entrada 
principal do Centro., 

Instituto de Ensino 
Obrigatorio de 

Secundaria 

Unha emerxencia 
podería colapsar os 

accesos ao noso Centro. 

6 
POLÍGONO COMERCIAL DO MEIXOEIRO. 

Situado a 600 mts., na outra beira da 
Autoestrada A-55. 

Centro Comercial de 
establecementos 

varios 

Unha emerxencia 
podería colapsar os 

accesos ao noso Centro. 

7 
CIFP MANUEL ANTONIO. 

Situado a 600 mts. do Centro. 
Centro integrado 

de FP 

Unha emerxencia 
podería colapsar os 

accesos ao noso Centro. 
 

2.5  Descrición dos accesos. Condicións de accesibilidade para a axuda externa.  

2.5.1 Accesos.  

O CIFP Valentín Paz Andrade está situado no término 
municipal de Vigo, na zona coñecida como Meixoeiro. 

O Centro conta como vía principal de acceso a súa porta 
principal, que linda coa Avenida de Madrid, permitindo o 
acceso tanto a peóns como a vehículos.  

A porta principal ten un largo de máis de 4 mts. de tipo 
corredoira e apertura mecánica, e permite enlazar coa 
estrada vella a Madrid. Esta estrada ten dobre vía de 
circulación e conta na súa totalidade con beirarrúas para 
peóns.  

A 100 mts. do Centro atópase outra importante vía de circulación, a autoestrada A-52, con 
numerosos enlaces a autoestrada A-55, a autopista cara a zona do Val Miñor e Pontevedra… 

 

2.5.2 Largo das vías.  

Nome da vía 
Largo 

(en mts.) Accesibilidade Particularidades 

Estrada vella de 
Madrid 

≥ 9,50 Boa Vía interurbana de circulación cun carril en cada 
sentido e amplas beirarrúas (sobre 1,70 mts.). 
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2.5.3 Sentidos de circulación.  

A estrada vella de Madrid ten dobre vía de circulación. Accederase ao Centro dende Vigo pola 
súa marxe dereita e os que se veñan dende a autoestrada A-52, accederan ao Centro pola súa 
marxe esquerda. É fácil cambiar de marxe dentro da estrada vella de Madrid, posto que hai 
unha rotonda moi preto do Centro que o permite. 

 

2.5.4  Accesibilidade de vehículos pesados.  

A contorna conta con bos viarios de aproximación aos espazos de manobra próximos ao 
Centro. Estes viarios cumpren as seguintes condicións: 
 

 
 
Condicións de maniobrabilidade. 
A aproximación aos dous edificios principales realízase a través dunha circunvalación exterior 
que rodea a todo o Centro. Existe unha zona de estacionamento de vehículos, que aínda 
estando cheo, ofrece espazo suficiente para a manobra de vehículos pesados como pode ser 
o de Bombeiros, aínda que é recomendable que se desprace primeiro a Policía Local para 
coordinar o tráfico. 
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CAPÍTULO 3.  INVENTARIO, ANÁLISE E AVALIACIÓN DE RISCOS.   
 

3.1 Descrición e localización dos elementos, instalacións, procesos, etc. que poidan dar orixe a 
unha situación de emerxencia ou incidir de maneira desfavorable no desenvolvemento da 
mesma.  

 3.1.1  Instalacións propias do edificio.  
A rede de auga potable está en condicións aceptables. Disponse de auga potable nos baños, 
obradoiros, ximnasio, laboratorios e cafetaría. A distribución ao edificio realízase mediante 
grupos de presión de funcionamento eléctrico situados no soto. Existe unha chave xeral de 
corte, situada na parte exterior do recinto escolar, nunha caixa de aceiro. 
A subministración de auga potable realízao a empresa Aqualia. 

Existe unha rede de aire comprimido que fornece á zona dos obradoiros. O cuarto de 
compresores está situado nun cuarto que está situado na fachada traseira do edificio A.  

As tubaxes e conexións cumpren a normativa vixente, revisándose a instalación anualmente. 

3.1.1.1 Electricidade.  
A instalación eléctrica é de 230 V monofásica e de 400 V trifásica para talleres e maquinaria.  
Ao cuarto de electricidade tense acceso polo exterior do edificio, xa que está anexo ao taller 
8, dispón de medidas contraincendios mediante extintores portátiles e sinalización de 
emerxencia. Atópase valado con reixa metálica para impedir o acceso a persoas non 
autorizadas. 

  

Fonte de subministro Gas Natural- Unión Fenosa Distribución 

Potencia contratada  135 Kw/h 

Emprazamento do 
cadro xeral 

Situado na planta primeira cun interruptor xeral de corte 
e no cuarto do transformador 

Emprazamento dos 
cadros de zonas 

En cada obradoiro disponse dun cadro de distribución con 
interruptores diferenciais e ICP’s 

Na conserxaría disponse dun cadro xeral de distribución 
 

O Centro tamén dispón dun cuarto de transformación. 
 

Propietario Centro educativo 

Potencia transformador 630 kva 

Emprazamento 
Fachada traseira do edificio A, próximo á 
zona de obradoiros. 

Sirve en exclusiva SI 

Tipo de refrixerante Aceite combustible 

 

3.1.1.2 Calefacción. 
Calefacción por auga quente. Nos cuartos de caldeiras existen medios de loita contra o lume, 
contando con extintores portátiles e automáticos. As caldeiras están ubicadas: 
 

No edificio B (un cuarto que se sitúa na cara sur do Centro). Ten acceso tanto desde 
o interior do edificio como desde o exterior. 

Na circunvalación do edificio A (un cuarto que se sitúa na cara noreste do Centro). 
Accédese desde o exterior mediante unha porta na fachada ou desde o cuarto xeral 
de electricidade.  

Na zona de Administración e Dirección (debaixo da antiga vivenda d@ conserxe). 
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O combustible é gasoil e está almacenado en 3 depósitos, que están suficientemente aillados 
como para impedir o acceso a todo o persoal que non esté autorizado. 

 

Depósito 1  

Uso  Calefacción / Auga quente 

Tanque  Soterrado 

Capacidade  10 m3 

Emprazamento Edificio B 
 

Depósito 2  

Uso  Calefacción / Auga quente 

Tanque  Soterrado 

Capacidade  16 m3 

Emprazamento Edificio A 
 

Depósito 3  

Uso  Calefacción / Auga quente 

Tanque  Soterrado 

Capacidade  10 m3 

Emprazamento Zona de Administración e Dirección 
 

3.1.2 Laboratorios e obradoiros 

Edificio A (Zona principal de docencia) 
 

Local Risco 
Obradoiro de MMC Os propios da actividade de carpintería e moble 

Obradoiro de Automatismos 
Os propios das actividades relacionadas co uso 
de robots e automatismos 

Obradoiros de ENR 
Os propios das actividades relacionadas coas 
enerxías renovables 

Obradoiros de COME  
Os propios das actividades relacionadas con 
construccións metálicas, soldadura e caldeirería. 

Obradoiros de TMV 
Os propios das actividades relacionadas co 
mantemento de vehículos, chapa e pintura. 

Edificio B 
 

Local Risco 

Obradoiros de IM 
Os propios da actividade de instalación e 
mantemento de equipos de frío e calor 

Obradoiro de instalacións eléctricas 
e automatismos 

Os propios das instalacións eléctricas e das 
actividades relacionadas co uso de robots e 
automatismos  
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3.2 Cuadro de locais de risco especial segundo o C.T.E. 
 

LOCAIS NIVEL DE RISCO 

Laboratorios Posibilidade da existencia de material inflamable e tóxico 

Almacéns  

Material diverso, tanto docente como propio das 
instalacións (repostos eléctrónicos, productos de 
limpeza e xardiñeiría, respostos automoción…)  

Punto limpo 

Todo tipo de residuos, fundamentalmente relacionados cos 
xenerados polas actividades desenvolvidas no Centro 

(Automoción, Soldadura, Enerxías Renovables, Carpintería, 
Instalacións frigoríficas e de climatización…) 

Sala de caldeiras 

Os propios relacionados con estes espazos 

Sala de compresores 

Centro transformador 

Depósitos de gasoil 

Cuarto do grupo electróxeno 
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DOCUMENTO II: MEDIOS DE PROTECCIÓN 
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CAPÍTULO 4. INVENTARIO E DESCRICIÓN DAS MEDIDAS E MEDIOS DE 
EMERXENCIA.  
  

4.1 Inventario e descrición das  medidas e medios, humanos e materiais, que dispón o centro 
para controlar os riscos detectados, enfrontar as situacións de emerxencia e facilitar a 
intervención dos Servizos Externos de Emerxencias.  

 4.1.1 Medios materiais: Instalacións de Protección.  

4.1.1.1 Instalacións de alarma e comunicación.  
Os sistemas de alarma e comunicación instalados no Centro son os seguintes: 

 

Medios materiais Observacións 

Teléfonos interiores 
Atópanse nas conserxarías, en dependencias administrativas, en 
tódolos departamentos e nalgúns obradoiros e coordinacións. 

Timbre Atópase nas conserxarías. O seu alcance é total. 

Sirena de alarma 
O pulsador atópanse distribuídos ao lonso do centro. 

A cobertura e alcance é total, para tódolos 
espazos do edificio. 

Sistema de alarma 

Atópase no edificio B e no edificio A e actívase mediante unha 
central de incendios.  

A cobertura e alcance é total, para tódolos espazos do edificio.  
Disponse de 6 pulsadores e 6 sirenas acústicas. 

 

A instalación da alarma d e incendio e os seus compoñentes, foi realizada de acordo coas 
normas existentes no momento da apertura do Centro (anterior á entrada en vigor do RD 
1942/1993) O mantemento da instalación está realizado por un instalador / mantedor 
homologado e debidamente autorizado. 
  

4.1.1.2 Iluminación de emerxencia. 
O Centro dispón dunha iluminación de emerxencia fixa que permite a evacuación e a 
visualización dos sinais e dos equipos e medios de protección fundamentais e que se activa 
automáticamente cando se produce un fallo na suministración eléctrica habitual. 
A iluminación dos sinais de evacuación,  dos sinais indicativos dos medios manuais de 
protección e dos sinais de primeiros auxilios cumprirán os seguintes requisitos: 
o A luminancia de calquera área da cor de seguridade do sinal será polo menos de 2 

cd/m2 en tódalas direccións de visión importantes. 
o A relación entre a luminancia máxima e a mínima, dentro da cor branca ou de 

seguridade, non será maior de 10:1. 
o A relación entre a luminancia Lbranca e a luminancia Lcolor>10 non será menor que 

5:1 nin maior que 15:1. 
o Os sinais de seguridade están iluminadas polo menos ao 50% da iluminancia requirida, 

ao cabo de 5 segundos e ao 100% ao cabo de 60 segundos. 
 

4.1.1.3 Extintores. 

Os extintores de incendio utilizados, axústanse ao "Regulamento de aparellos a presión" e á 
súa Instrución técnica complementaria MIE-AP5.  
O emprazamento dos extintores, que se especifica nos planos adxuntos, permite que 
sexan facilmente visibles e accesibles. Estarán situados preto das saídas de evacuación e 
daqueles puntos onde se estima que hai unha maior probabilidade de inicio de incendio. 
Preferentemente situáronse sobre soportes fixados a paredes, de modo que a parte superior 
do extintor queda, como máximo, a 1,70 metros sobre o chan. 
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A instalación dos extintores e os seus compoñentes, foi realizada por un instalador 
debidamente autorizado cuxos datos se reflicten de seguido, e tendo en conta as 
especificacións do RD 1942/1993, de 5 de novembro: Regulamento de Instalacións de 
Protección contra Incendios. Os extintores acompáñanse dun sinal fotoluminiscente. A  
eficacia  mínima  do extintor é  de  21A-113B-C de  6  kg.  de  carga  e  presión 
incorporada. Tamén existen extintores automáticos de po de 6 Kgs. colgados enriba dos 
queimadores das caldeiras, outros de  CO2   en  zonas de  risco eléctrico e de carro móbiles 
de 25Kgs., nalgunhas zonas dos obradoiros do Centro. 

Edificio A 
Dispón de 50 extintores. 

 

Nº extintores Axente extintor Emprazamento 

2 Pó ABC 6 kgs. Obradoiro de Chapa 

3 Pó ABC 6 kgs. Obradoiro de estruturas e pintura 

2 Pó ABC 6 kgs. Obradoiro de motores 

1 Pó ABC 6 kgs. Obradoiro de electricidade 

3 Pó ABC 6 kgs. Obradoiro de transmisións 

2 Pó ABC 6 kgs. Corredor semisoto EA 

1 Pó ABC 6 kgs. Corredor obradoiros TMV 

1 Pó ABC 6 kgs. Aula de Xestión e loxística 

1 Pó ABC 6 kgs. Obradoiro CNC e moldeamento pechado 

1 Pó ABC 6 kgs. Obradoiro de mantemento de vehículos 

2 Pó ABC 6 kgs. Antigo corredor de Turismo 

1 Pó ABC 6 kgs. Corredor principal docencia 

1 Pó ABC 6 kgs. Biblioteca 

2 Pó ABC 6 kgs. Corredor Aulas Técnicas EA e MMC 

1 Pó ABC 6 kgs. Cafetería 

3 Pó ABC 6 kgs. Obradoiro de mecanizado e montaxe 

2 Pó ABC 6 kgs. Obradoiro de instalación e acabamento 

1 Pó ABC 6 kgs. Obradoiro de Contruccións metálicas I 

1 Pó ABC 6 kgs. Aula de deseño I de FAME 

1 Pó ABC 6 kgs. Corredor do Departamento de FAME 

1 Pó ABC 6 kgs. Corredor de FAME/MMC 

1 Pó ABC 6 kgs. Obradoiro de automatismos 

1 Pó ABC 6 kgs. Aula de robótica 

1 Pó ABC 6 kgs. Corredor automatismos/robótica 

1 Pó ABC 6 kgs. Recepción conserxaría 

3 Pó ABC 6 kgs. Salón de Actos 

1 Pó ABC 6 kgs. Corredor Siberia 

2 Pó ABC 6 kgs. Corredor entrepranta vivenda 

2 Pó ABC 9 kgs. Obradoiro de Construccións metálicas II 

1 Pó ABC 9 kgs. Obradoiro de mecanizado e montaxe 

1 CO2  de 2 kgs. Recepción Viveiro de empresas 

1 Carro de 25 kgs. Pó ABC Obradoiro de mecanizado e montaxe 

1 Pó automático de 9 kgs. Sá de caldeiras 

1 Pó automático de 9 kgs. Soto antiga vivenda 
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Edificio B 
Dispón de 20 extintores de pó ABC de 6 kgs. distribuídos en tódolos espazos significativos do 
edificio segundo figura nos planos suministrados. Tamén está equipado cun extintor de CO2 
de 2 kgs., situado no cuarto no que se atopa o grupo electróxeno. 
 

4.1.2 Medios humanos do Establecemento. 

Para establecer os equipos o Centro conta actualmente co seguinte cadro de persoal: 
o Profesorado: 91 
o Persoal subalterno: 4 
o Persoal administrativo: 2 
o Persoal de limpeza: 6 
o Persoal de mantemento e xardinería: 1 

Debido ás rotacións do persoal (quendas de maña e tarde) faise moi complicado distribuír 
unha función especifica para cada un deles, polo que se considerou mellor que calquera dos 
elixidos (nun momento dado) poida levar a cabo as funcións en calquera equipo pertencente 
ao plan de emerxencias. O Centro debe procurar suministrar unha formación axeitada ás 
persoas que forman parte da Brigada de Emerxencias, para cumprir coas súas funcións. 
 

4.1.2.1 Comisión de Seguridade e Saúde Laboral 
Estará composta por: 

o A Xefatura da Área de Administración e Xestión (Secretaría do Centro) 
Presidirá as reunións e redactará a Acta correspondente. 

o As diferentes Xefaturas de Departamento. 
o Un representante do P.A.S., con destino definitivo no Centro. 

Reunirase, preferiblemente, con carácter xeral unha vez ao mes, convocada pola xefatura da 
área de administración e xestión. 
A Comisión de Seguridade e Saúde Laboral terá as seguintes competencias: 

a) Elaborará e actualizará o Plan de emerxencias do Centro, coordinará a súa 
implantación e supervisará o seu cumprimento, de acordo coa lexislación vixente. 

b) Planificará e levará a cabo os simulacros de evacuación ou calquera outra actividade 
relacionada coa prevención de riscos, así como elaborará e analizará os 
correspondentes informes de resultados. 

c) Difundirá a información preventiva relevante (incluíndo modos de actuación) sobre a 
poboación que pode estar afectada por situacións de emerxencia, así como 
fomentará a cultura da prevención na comunidade do Centro. 

d) Formulará propostas de adquisición de equipamentos e materiais necesarios para o 
desenvolvemento das actividades de seguridade e saúde laboral. 

e) Calquera outra que a dirección do centro lle encomende, relacionada co eido da 
prevención nas situacións de emerxencia. 

 

4.1.2.2 Xefatura de Emerxencias (X.E.) 
Recae na Dirección do Centro. En caso de ausenza delegaranse as funcións no cargo de 
Vicedirección e en última instancia nalgún membro do equipo directivo. 
A Xefatura de Emerxencias terá as seguintes funcións: 

a) Xestionará a organización operativa nas situacións de emerxencia, despois de recibir 
a información precisa dos equipos correspondentes. 

b) Avaliará a situación de emerxencia e emitirá instruccións aos equipos operativos. 
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c) Declarará o grao de emerxencia e enviará as axudas internas dispoñibles ou valorará 
a solicitude de axuda externa para o control da situación, exercendo neste caso 
como interlocutor para facilitar o exercicio da súa labor. 

d) Supervisará que as persoas designadas, nos diferentes equipos operativos de 
emerxencias, coñezan as súas funcións e se atopen no estado de alerta adecuado 
para actuar con eficacia e inmediatez. 

e) Ordenará a evacuación. 
f) Proporá as melloras que considere oportunas á Comisión de Seguridade e Saúde 

Laboral, para perfeccionar o Plan de emerxencias. 
g) Redactará un informe das causas e das consecuencias da situación de emerxencia. 
h) Responsabilizarase da implantación do Plan de emerxencias. 

4.1.2.3 Xefatura de Intervención (X.I.) 
Recae na Secretaría do Centro. En caso de ausenza delegaranse as funcións no cargo de 
Xefatura de estudos e en última instancia nalgún membro do equipo directivo. 
A Xefatura de Intervención terá as seguintes funcións: 

a) Comprobará a situación de emerxencia e informará á Xefatura de Emerxencias. 
Agardará as súas ordes para poder actuar. 

b) Coordinará as tarefas necesarias para a implantación do Plan de emerxencias e 
supervisará o seu cumprimento, de acordo coa lexislación vixente. 

c) Coordinará a actuación dos diferentes equipos operativos internos nas situacións de 
emerxencia. 

d) Colaborará cos servizos de emerxencias externos para o control da situación. 
e) Coordinará os simulacros de evacuación. 
f) Disporá da información do persoal, tanto propio como alleo, que se atope nas 

instalacións do Centro. 
g) Levará a cabo unha labor de vixiancia e control na prevención das situacións de 

emerxencia, en coordinación cos diferentes equipos de actuación. Para iso fará o 
correspondente mantemento das instalacións e equipos de protección, en 
coordinación cos responsables de obradoiros e inspecións de seguridade periódicas. 

h) Planificará a realización de actividades formativas no ámbito das emerxencias e 
evacuación. Dará información relevante a todo o persoal do Centro. 

 

4.1.2.4 Equipo de Alarma e Evacuación (E.A.E.) 
A recepción das chamadas será na seguinte orde: 

1. Conserxaría  
2. Administración 
3. Equipo directivo 

Cando se reciba unha chamada de emerxencia procederase do seguinte xeito: 
o Tomaranse e comprobaranse os datos relativos á persoa que chama e desde que 

extensión o fai. Preguntarase onde se deu a situación de emerxencia, que tipo de 
sinistro se produciu e outras circunstancias de interese (cheiro, calor, fume...) 

o Avisarase á Xefatura de Emerxencias e á Xefatura de Intervención e agardarase polas 
instrucións correspondentes. 
 

Integrantes do Equipo de Alarma e Evacuación (E.A.E.) 
Responsable do equipo Profesorado 

Membros do equipo P.A.S. 
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O equipo de alarma e evacuación terá as seguintes funcións: 
a) Dirixirá e realizará a evacuación baixo as instrucións da Xefatura de Emerxencias. 
b) Diferenciará entre aquelas persoas que non presentan dificultades motoras ou 

mentais daquelas que si as teñen. 
c) Comprobará que as zonas respectivas estén baleiras e que as persoas evacuadas se 

atopan todas nos Puntos de Reunión establecidos. 
d) Impedirá e controlará que ninguén poida volver cara o lugar da emerxencia. 
e) Delimitará as posibles disfuncións que poida haber cando se realizan os simulacros e 

elaborará o correspondente informe. 
 

4.1.2.5 Equipo de Primeiros Auxilios (E.P.A.) 
Estará formado por profesorado específico que teña coñecementos básicos da prestación de 
servizos sanitarios primarios.  
O equipo de Primeiros Auxilios terá as seguintes funcións: 

a) Prestar a atención requirida polos feridos, avaliando as lesións correspondentes. 
b) Informar á Xefatura de Emerxencias da situación dos feridos e das posibles vítimas se 

as houbera. 
c) Preparar o traslado dos feridos e acompañalos ao Centro de Saúde, se fose 

necesario, prestando a colaboración que se lle requira por parte de persoal sanitario 
especializado, priorizando entre os máis urxentes e os demais. 

d) Elaborar un informe sobre as lesións dos feridos, as súas causas, actuacións 
realizadas, consecuencias e calquera outra circunstancia de interese. 

 

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

Integrantes do Equipo de Primeira Intervención (E.P.I.) 
Responsable do equipo Profesorado da aula ou obradoiro 

Membros do equipo 

Profesorado das aulas ou obradoiros 
adxacentes 

  

O Centro procurará que os seus compoñentes estén o suficientemente adestrados, 
organizados e formados para actuar en primeira instancia ante unha situación de 
emerxencia. As súas funcións serán as seguintes: 

a) Avaliar a situación de emerxencia e determinar se é posible controlala cos medios de 
protección existentes. 

b) Informar á Xefatura de Emerxencias da situación, aínda que fose controlada, e 
agardar polas súas ordes. 

c) Se a situación non é controlable procederá a poñer en marcha os mecanismos de 
alarma e colaborarán cos outros integrantes da Brigada de Emerxencias e dos 
Servizos de axuda exterior. 

d) Propor melloras nos sistemas de protección á Xefatura de Emerxencias. 
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CAPÍTULO 5. PROGRAMA DE MANTEMENTO DAS INSTALACIÓNS. 
 

5.1 Descrición do mantemento preventivo das instalacións, que garante o control do risco. 

Mantemento do Centro de Transformación de  630 Kva. 
Trátase dun mantemento anual que incluirá: 
o Revisión do Edificio: estado de conservación xeral, accesibilidade, pasos libres, 

ventilación, sinalización, extinción de incendios, iluminación xeral e de emerxencia, 
elementos de manobra e seguridade, líquidos en fosos, estado de palanca de manobra 
e limpeza interior. 

o Revisión Xeral: valado e antiescalado, porta acceso, corrosión estrutura, verticalidade 
apoios, estado visual de autoválvulas, distancias de seguridade a elementos en tensión, 
sinalización regulamentaria, existencia e correspondencia de esquema eléctrico, 
existencia e estado de dispositivos de manobra. 

o Medidas e comprobacións: estado e continuidade de terra de ferraxes, medida de posta 
a terra de ferraxes, estado de seccionamento terra de servizo e ferraxes, medida de 
posta a terra de servizo, medida de aillamento de transformador, verificación de valores 
de potencia (activa, reactiva, aparente). 

o Revisión de Celas de Alta Tensión SF6: envolvente exterior, continuidade conexionado 
terra ferraxes, maniobrabilidade e estados, estado interior envolvente, estado e 
correspondencia de fusibles. 

o Comprobacións de Baixa Tensión: estado de interruptor/seccionador/fusibles de BT e 
envolvente, intensidade adecuada de CBT a CT e liñas alimentación e saída, estado 
terminais conexión, valores de tensión BT, valores de intensidade BT, aillamiento e 
sección cable ponte CT-BT. 

o Revisión do Transformador: estado de conservación, anclaxe rodas, estado aillantes, 
fixación placa características, estado cables conexión AT/BT/Control, termómetro, 
estado alarma temperatura, medidas aillamento CT. 

Mantemento da Instalación de Protección contra lóstregos 
Trátase dun mantemento anual que incluirá: 
o Comprobacións: A protección atópase polo menos a 2 mts. por enrriba de calquera 

elemento da zona a protexer, natureza e sección dos conductores, traxectoria e 
emprazamento o máis recto posible e sen radios de curvatura excesivos, interconexión 
de tomas de terra. 

o Revisións: boa continuidade dos conductores de baixada, estado de componentes e 
fixacións mecánicas comprobando que non hai corrosión, respeto de distancias de 
seguridade, unións equipotenciais suficientes e estado, resistencia de posta a terra. 

 

Control e prevención de pragas 
Consistirá en: 
o Control e prevención da lexioneloxe: 

- Limpeza e desinfección anual de 2 depósitos de ACS. 

- Limpeza e desinfección semestral de billas e duchas de auga quente para 
eliminación de incrustacións e adherencias. 

- Analítica anual da auga en puntos terminais para determinación da lexionela. 

o Desrratización. 
4 inspeccións /tratamentos ao ano con periodicidade trimestral contra roedores e 
insectos arrastrantes. 
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Mantemento da instalación eléctrica e da iluminación 
O mantemento levarase a cabo de acordo coa seguinte temporalización: 
o Mensualmente: 

- Probar o funcionamento do diferencial. 

- Vixiar a limpeza dos cadros de mando e proteción. 
o Semestralmente: 

- Comprobar a existencia de rótulos nos cadros de mando e proteción, coa 
identificación dos interruptores e circuítos. 

- Interruptores/tomas de corrente: Revisión do seu estado e posible reposición. 

- Limpeza xeral dos aparellos de iluminación. 

- Comprobar a existencia de desequilibrio de fases e estudar as causas se os desvíos 
superan o 20%. 

o Anualmente: 

- Comprobar o estado de proteccións e conexións nos cadros de mando. 

- Medición do valor da rede xeral de terra. Comprobación da continuidade. 

- Caixa xeral de protección CGP e módulos de memoria: Limpeza interior. 
Comprobación de conexións. 

- Comprobación das fixacións dos aparellos de iluminación. 

- Comprobación do bo funcionamento da iluminación de emerxencias. 
o Cada 5 anos: 

- Circuítos xerais e derivación: Probas de illamento e continuidade. Revisión xeral. 

- Caixa xeral de protección CGP: Revisión xeral. Comprobación de fusibles. 
o Cada 10 anos: 

- Revisión e proba xeral dos cadros de mando e proteción. 
 

Mantemento das caldeiras, da calefacción e dos depósitos de gasoil 
O contrato de mantemento do sistema de calefacción e dos depósitos de gasoil inclúe: 

o Mensualmente: 

- Comprobación do consumo e almacenamento dos tanques. 

- Detección de fugas e estado das canalizacións. 

- Visualización de termómetro, manómetros e indicadores de nivel. 

- Estanqueidad de válvulas. 
o Semestralmente: 

- Limpeza filtro de vaporizador. 
o Anualmente: 

- Inspección de canalizacións. 

- Revisión de reguladores de presión. 

- Comprobación e tarado de válvulas de seguridade. 

- Comprobación de limitador, incluído o da batería de botellas. 

- Verificación e vaporizador e válvula de exceso de fluxo. 
o Cada 5 anos: 

- Estanqueidad, limpeza, pintura, válvula e repintado dos depósitos. 
o Cada 10 anos: 

- Control de retimbrado dos depósitos. 
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O contrato de mantemento das caldeiras inclúe: 
o Vixiancia periódica da presión da instalación. 
o Comprobación anual de: 

- Funcionamento de válvulas de seguridade, termostatos…e en xeral, dos dispositivos 
de mando e seguridade. 

- Estado de limpeza do queimador, do intercambiador e dos eléctrodos de aceso. 

- Enchido do vaso de expansión. 

- A estanqueidade da instalación de gas e de auga. 

- O bloqueo da bomba de circulación. 

- O caudal de gas e presión. 

- A limpeza do fondo da caldeira, da cheminea e da conexión á caldeira. 

- A descalcificación do bloque térmico. 

Mantemento sistema de seguridade 
O contrato suscrito permite o mantemento, conservación e o funcionamento satisfactorio do 
sistema de alarma do Centro. 
Realizanse 4 revisións anuais do sistema, en cumprimiento do novo Regulamento de 
Seguridade Privada (Orde Ministerial INT 316/11). 

Mantemento dos equipos e instalacións de comunicación e audio/video 
O mantemento levarase a cabo de acordo coa seguinte temporalización: 
o Anualmente: 

- Instalación de megafonía. 

 Comprobación da fixación do mastro e estado de corrosión, con reparación en 
caso necesario. 

 Comprobación do sinal no amplificador. 

 Comprobación da calidade de recepción. 

- Instalación de Telecomunicacións. 

 Comprobación da acometida de alimentación e do interruptor automático, 
así como a efectividade da conexión no momento de posta a terra. 

 Comprobación da unidade amplificadora cada 2.000 horas de 
funcionamento, da súa fixac ión, o estado dos cables e conexións de liñas de 
entrada e saída. 

 Comprobación do regulaor de nivel sonoro e do selector de programas. 

 Comprobación de altofalantes encaixados ou de superficie, fixación da caixa 
acústica, conexións e mando de actuación. 

o Cada 5 anos: 

- Instalación de megafonía: Revisaranse e substituiránse cables coaxiales e o equipo 
de captación, no seu caso. 

 

Recollida de residuos 
o Residuos eléctricos e electrónicos. 

o Aceites usados e similares. 

o Residuos perigosos. 

 

Mantemento contedores hixiénicos 
A empresa contratada presta servizos de limpeza e mantemento dos contenedores de 
residuos con periodicidade mensual, excepto na época estival de vacacións. 
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5.2 Descrición do mantemento preventivo das instalacións de protección, que garante a 
operatividade das mesmas. 

Independentemente das revisións periódicas regulamentarias, os equipos e instalacións de 
protección deberían ser contemplados tamén nas revisións periódicas dos lugares de traballo, 
e que deben realizar habitualmente os  responsables  dos obradoiros e a Área de 
Administración e Xestión. A finalidade é detectar posibles anomalías (localización e/ou acceso 
dificultoso, ausenza de equipo, localización incorrecta…).  Desta forma preténdese que tales 
equipos sexan considerados como algo propio de cada unidade funcional e, polo tanto, sexan 
controlados en primeira instancia polos seus responsables directos. 
Revisión extintores 

o Trimestralmente: 

- Comprobación da accesibilidade, sinalización e bo estado aparente de 
conservación. 

- Inspección ocular de seguros, precintos, inscricións, etc.  

- Comprobación do peso e presión. 

- Inspección ocular do estado externo das partes mecánicas (boquilla, válvula, 
mangueira...) 

o Anualmente: 

- Comprobación do peso e presión. 
No caso de extintores de pó con botella de gas de impulsión comprobarase o bo 
estado do axente extintor e o peso e aspecto externo da botella. 

- Inspección ocular da mangueira, boquilla ou lanza, válvulas e partes mecánicas.  
Nesta revisión anual non será necesaria a apertura dos extintores portátiles de pó 
con presión permanente, agás que nas comprobacións que se citan, se observaran 
anomalías que o xustifiquen. 

o Cada 5 anos: 

- A partir da data de timbrado o extintor (e por tres veces) procederase ao 
retimbrado do mesmo de  cordo coa ITC-MIE-  P5 do Regulamento de aparellos a 
presión sobre extintores de incendios. 

- Rexeitamento: Rexeitaranse aqueles extintores que, a xuízo da empresa mantedora 
presenten defectos que poñan en dúbida o correcto funcionamento e a seguridade 
do extintor ou ben aqueles para os que non existan pezas orixinais que garantan o 
mantemento das condicións de fabricación. 

Revisión sistema alarma antiincendios 
Estes sistemas constan de:  
o Pulsadores de alarma. 
o Central de control con vixiancia permanente. 

A distancia desde calquera punto aos pulsadores será como máximo de 25 mts. 

O mantemento levarase a cabo de acordo coa seguinte temporalización: 
o Trimestralmente: 

- Comprobación do funcionamento da instalación,con cada fonte de subministración. 

- Mantemento dos acumuladores: limpeza de bornas , reposición de auga destilada… 
o Anualmente: 

- Verificación integral da instalación.  

- Limpeza dos seus compoñentes.  

- Verificación de unións roscadas ou soldadas. 

- Proba final da instalación con cada fonte de subministración eléctrica. 
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CAPÍTULO 6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERXENCIAS. 
 

6.1 Identificación e clasificación das emerxencias. 

Polo xeral establécense os seguintes tipos de emerxencia: 
Conato de emerxencia 
Trátase dunha situación que pode ser controlada e dominada de forma sinxela e rápida polo 
persoal e os medios de protección propios do Centro. 

Emerxencia parcial 
Trátase dunha situación que para ser controlada e dominada require da actuación dos 
equipos especiais de emerxencia. Os seus efectos quedarán limitados a un sector ou zona 
determinados e non afectarán a outros sectores lindeiros nin a terceiras persoas. 
En ocasións pode ser precisa a intervención de equipos de emerxencia alleos. 

Emerxencia xeral 
É aquela situación que precisa da actuación de tódolos equipos e medios de protección do 
Centro e tamén da axuda de medios exteriores. A  emerxencia xeral comportará a evacuación 
das persoas na súa totalidade ou de determina dos secións do Centro. 

Segundo Protección Civil, as emerxencias, tendo en conta os danos que poden ocasionar sobre as 
persoas, os bens e o medio ambiente, clasifícanse en tres niveis diferentes: 
 
 

Nivel 1 
 
 

Situación que, previsiblemente, pola súa evolución ou 
natureza, producirá danos de carácter leve. 

 
 

 

Nivel 2 

 
 

Situación que, previsiblemente, pola súa evolución ou 
natureza, producirá danos de carácter considerable. 

 
 

 

Nivel 3 

 
 

Situación que, previsiblemente, pola súa evolución ou 
natureza, producirá danos de carácter grave. 

 
 

 

Tendo en conta o nivel de emerxencias, Protección Civil actuará de acordo coas seguintes fases: 
Preemerxencia 
Nesta fase, procédese á Alerta dos Servizos Operativos municipais, ante un risco previsible  
que podería desencadear unha situación de emerxencia. O CECOPAL (Centro de Coordinación 
Operativo Local) e o CECEM (Centro de Coordinación de Emerxencias) provinciais atópanse en 
alerta e seguemento. 

Emerxencia local 
Actívase esta fase, cando para o control da situación, procédese á activación do Plan de 
Emerxencia Local e á mobilización dos Servizos Operativos Municipais, que actuarán de  
forma coordinada. Poden estar implicados medios provinciais que colaboren puntualmente. 
Ponse en marcha o Plan de Emerxencias Municipal (PEM) que dirixirá o Alcalde. 

Emerxencia provincial 
Cando para o control da emerxencia non sexan suficientes os medios e recursos que 
contempla o PEM, ou ben cando esta supere os límites do Termo Municipal, requirirase ao 
CECEM para a mobilización dalgún o u de tódolos Grupos de Acción que contemple o Plan de 
Emerxencias Provincial. Poden estar implicados medios e recursos supraprovinciais que 
colaboren puntualmente. A situación estará dirixida polo Delegado do Goberno en Galicia. 
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Emerxencia rexional 
Cando os medios e recursos dunha provincia non sexan suficientes, para o control da 
situación, activarase o Plan Territorial de Emerxencias da Comunidade Autónoma, o que 
implica a mobilización dos medios e recursos de máis dunha provincia, así como os de 
carácter supraprovincial. Actívase a planificación e Estrutura Autonómica (PTE).  
A situación estará dirixida polo Conselleiro correspondente do Goberno galego. 

Por último, hai que suliñar que en situacións singulares e tendo en conta a gravidade da situación 
ou a limitación de recursos, determinadas emerxencias, que afectan a un territorio concreto, 
poidan precisar a activación dos Plans de Emerxencias de ámbito territorial superior. 
En resumo: 
 

Fases/Ámbito LOCAL PROVINCIAL AUTONÓMICO 

Preemerxencia 

Servizos municipais en 
alerta. 

CECOPAL en alerta e 
seguemento. 

Medios e recursos 
provinciais en alerta. 

CECEM en alerta e 
seguemento. 

CECEM en alerta. 

Emerxencia 
local 

Servizos municipais 
mobilizados e actuando. 
Direción e Coordinación 

polo CECOPAL. 

Medios e recursos 
provinciais en alerta. 

CECEM en alerta e 
seguemento. 

CECEM en alerta. 

Emerxencia 
provincial 

Integración en ámbito 
provincial. 

Grupos de Acción 
mobilizados e actuando. 
Activación total do PTE 

CECOP* activado. 

Medios e recursos 
autonómicos en alerta. 

CECEM en alerta e 
seguemento. 

Emerxencia 
autonómica 

Integración no ámbito 
autonómico. 

Grupos de Acción 
mobilizados e actuando. 
Integración no ámbito 

rexional. 

Medios e recursos 
mobilizados e actuando. 
Activación total do PTE 

CECOP activado. 
 

*CECOP___ Centro de Coordinación Operativa. 
 

6.1.1 Clasificación das emerxencias en función do tipo de risco 

1. Riscos Naturais.  
Os riscos cuxo orixe está na natureza, clasifícanse nalgunha das seguintes categorías: 
o Movementos sísmicos. 
o Riscos xeolóxicos. 
o Riscos meteorolóxicos ou climáticos. 
o Mareas vivas e temporais. 
o Avalanchas de auga. 
o Corremento de terras. 
o Aludes. 
o Erupcións e fenómenos volcánicos. 

Protección Civil, en colaboración co Instituto Nacional de Meteoroloxía, xa se encarga de 
informar, a través dos medios de comunicación, dos fenómenos meteorolóxicos que poidan 
dar lugar a situacións de risco naturais. Polo tanto o Centro debe ter un Servizo de atención 
aos comunicados emitidos por Protección Civil, para manter sempre informado ao Xefe de 
Emerxencias e poida actuar en consecuencia. 
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  Risco de inundacións. 
Non se observaron depósitos naturais de auga importantes. 

  Risco sísmico. 
O risco sísmico da zona é BAIXO (fonte do Servizo Nacional de sismoloxía ).  
A edificación cumpre a Normativa de Construción Sismo-resistente, pois non contempla 
ningunha medida especial para toda a Comunidade Autónoma de Galicia. 

  Riscos meteorolóxicos (ou climáticos). 
As maiores precipitacións, en 24 horas, prodúcense nos meses de maior Novembro a 
Abril, podendo considerar estes meses como de alto risco.  
O mes de agosto é de risco baixo, mentres o resto de meses de risco medio. 
O risco de neve é case nulo, sendo baixo nos meses de xaneiro, febr eiro e marzo. 
O risco de saraiba esténdese desde novembro a maio con risco medio-alto. 
O risco de treboada esténdese a todo o ano con maior probabilidade nos meses de maio, 
decembro e xaneiro. 
O risco de xeadas é de tipo medio nos meses de xaneiro, febreiro e decembro, aínda 
que serán pouco frecuentes por ter temperaturas comprendidas entre os 3 e 7 º C.  
Vento: Na estación meteorolóxica recóllense datos desde o ano 1991.  
O dato máis importante son a velocidade do vento e a posibilidade de refachos 
fortes. A maior posibilidade de refachos prodúcese nos meses de xaneiro, febreiro, 
marzo, abril, novembro e d ecembro. 

2. Riscos Tecnolóxicos. 
Os riscos tecnolóxicos, clasifícanse nalgunha das seguintes categorías: 
o Riscos ocasionados polas industrias en xeral. 
o Riscos en instalacións singulares. 
o Riscos no transporte de mercadorías perigosas. 
o Riscos por residuos tóxicos ou perigosos. 

Cando sucede calquera dos riscos deste tipo, oportunamente deben comunicarse ás forzas 
de Seguridade e á Protección Civil. 
Polo tanto, nestas situacións, desde o Centro, transmitirase a información e os comunicados 
oportunos ao persoal, autorizados polo Xefe de Emerxencias, os cales e á vista das 
explicacións, aclaracións e recomendacións de Protección Civil, actuarán en consecuencia. 

3. Riscos Antrópicos. 
Os riscos antrópicos, clasifícanse nalgunha das seguintes categorías: 
o Incendios poboacionais e/ou industriais. 
o Derrube de edificios. 
o Accidentes de tráfico. 
o Contaminación ambiental. 
o Concentracións de xente. 

Cando sucede calquera destes riscos, oportunamente deben comunicarse aos Bombeiros e 
a Protección Civil, que se e ncargan de informar, ben sexa persoalmente ou ben ( se 
afectan a un sector de maior ámbito) a tr avés dos medios de comunicación. 
Polo tanto, nestas situacións, desde a empresa transmitirase a información e os 
comunicados oportunos ao persoal, autorizados polo Xefe de Emerxencias, os cales e á 
vista das explicacións, aclaracións e recomendacións de Protección Civil, actuarán en 
consecuencia. 
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6.2 Procedementos de actuación ante emerxencias. 

a) Detección e Alerta. 
Fase de Alerta 
Do modo máis rápido posible porase en acción aos Equipos de Intervención do Centro, que 
informarán aos Xefes de Emerxencia e Intervención, que valorarán a necesidade de solicitar 
axuda externa. 

Fase de Alarma 
Establécese a evacuación dos ocupantes do edificio de modo organizado polo Equipo de 
Alarma e Evacuación, tanto dos ocupantes propios da actividade c omo dos visitantes. 

Fase de Intervención 
Establécese a actuación dos Equipos de Intervención do Centro para facer fronte ao control da 
situación de emerxencia. 

Fase de Apoio 
Solicítase o apoio e axuda exterior, xa que pola natureza do sinistro ou pola evolución dos 
feitos, cos medios e equipos propios non se pode facer fronte á situación de emerxencia. 
Recíbese e dáselle información aos servizos de axuda exterior. 
 

b) Mecanismos de Alarma. 

Solicitude de axuda externa 
A axuda externa posúe unha cualificación profesional e dispón de recursos que lles 
capacitan para unha intervención especializada. 
O seu concurso cabe realizalo cando a organización e os medios operativos propios non foron 
suficientes ou non foron capaces de mitigar e controlar a situación. 
Polo tanto, resultan ser o chanzo dominante ante a resposta a un su ceso. 
Malia súa existencia e dispoñibilidade, a organización deste Centro debe estar capacitada 
para atender calquera suceso no ámbito da mesma, coa limitación que impoñen a súa 
preparación, non especializada, e os medios dispoñibles. Pero iso non excusa de derivar as 
actuacións, fronte ás emerxencias, cara aos servizos dos servizos externos. 

Orixe e destino da notificación de Alarma 
A axuda externa compóñenna, de maneira común, os servizos seguintes : 

1. Protección Civil. 
2. Bombeiros. 
3. Asistencia sanitaria. 
4. Policía Local e Nacional. 
5. Garda Civil. 

 

b.1) Identificación da persoa que dará os avisos. 

 Persoas encargadas da recepción de chamadas do e xterior  
          Conserxaría /Administración / Equip o Directivo 

 

b.2) Identificación do Centro de Coordinación de Atención de Emerxencias de Protección Civil. 
 

Nome do Centro CAE-112 (Centro de Atención de Emerx encias ) 

Dirección 
Edificio de Usos Múltiples San Marcos en 

Santiago de Compostela (A Coruña) 

Teléfono / Fax 881 95 80 00 / 981 54 14 14 

Web: www.axega112.org 
 

http://www.axega112.org/
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O Servizo 112, é un servizo público e gratuíto, cuxas funcións básicas son: 
o Atender as chamadas de emerxencias, solicitar a información precisa que necesiten os 

equipos operativos de urxencia e aplicar as directrices de actuación que, segundo o tip o 
de emerxencia, van ser os máis adecuados para a súa rápida resolución. 

o Achegar unha plataforma tecnolóxica común a tódolos servizos pú blicos que traballan 
activamente ante calquera tipo de emerxencia, pondo á súa disposición unha 
ferramenta común en materia de comunicacións así como da xestión das situacións 
de emerxencias, nun ha contorna onde a información  esencial  transmítese  rápida  e  
multidireccionalmente. 

c) Mecanismos de resposta fronte á emerxencia. 

SE SE DETECTA UN ACCIDENTE 
o Prestar asistencia ao ferido. 
o Alertar ao equipo de primeiros auxilios. 
o Dar parte ao Xefe de Emerxencias e cubrir o correspondente formulario. 

SE SE DETECTA UN INCENDIO 
o Alertar á Central Telefónica: Identificarse, detallar o lugar, natureza e tamaño da 

emerxencia. Comprobar que reciben o aviso. 
o Utilizar inmediatamente o extintor adecuado. 
o Indicar a situación do lume ao Xefe de Intervención ou aos membros dos Equipos de 

Intervención. 
o Regresar ao seu posto de traballo e esperar as ordes oportunas. 

SE SOA A ALARMA 
o Manter a orde. 
o Atender e acatar as posibles indicacións dos Equipo de Evacuación. 
o Non atrasarse a recoller obxectos persoais. 
o Pechar todas as fiestras. 
o Saír ordenadamente e sen correr. 
o Non falar durante a evacuación. 
o Realizar a evacuación a nivel de chan en caso de presenza de fumes. 
o Dirixirse ao lugar de reunión habilitado no exterior para as situacións de evacuación e 

permañecer nel ata recibir novas instrucións. Controlar ao grupo e contar a tódolos seus 
compoñentes para verificar que a evacuación foi completada. 

d) Evacuación e/ou Confinamento. 

Sinalización 
Neste Centro, utilízanse os seguintes sinais de evacuación definidas na norma UNE 23034:1988. 
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o O sinal co rótulo “Saída de emerxencia” colocarase en toda saída prevista para uso 
exclusivo en caso de emerxencia. 

o Os sinais indicativos de dirección colocaranse ao longo dos percorridos de evacuación, ata 
que se perciba directamente a saída ou os seus sinais indicativos, diferenciando 
claramente o percorrido de evacuación principal respecto do secundario, de habelo. 

o As portas que non sexan de saída de emerxencia, pero que poidan inducir a erro, deben 
estar perfectamente delimitadas e sinaladas. 

o O tamaño dos sinais será: 

 210 x 210 mm, cando a distancia de observación do sinal non excede de 10 mts. 

 420 x 420 mm, cando esté comprendida entre 10 e 20 mts. 

 594 x 594 mm, cando est é comprendida entre 20 e 30 m. 

Factores a ter en conta na evacuación 
o A orixe ou a causa motivadora da evacuación. 

Pode ser un incendio, amenaza de bomba, fenómeno natural… 
O Centro debe priorizar a evacuación das zonas máis próximas ao risco. 

o O tempo dispoñible. 
A evacuación pode requirir un desaloxo inmediato (tempo escaso) ou diferido (hai tempo 
para deseñar con tranquilidade a evacuación). 

o Ocupación do Centro. 
O Xefe de Emerxencias e o Xefe de Intervención estarán en todo momento informados da 
presenza no Centro de operarios de empresas alleas, horario e área na que 
desenvolverán as súas funcións. O Centro deberalles facilitar información básica sobre a 
evacuación do Centro. 

o Data.  
O horario e quenda dos diferentes equipos e responsables, na evacuación, é diferente 
cada día. O Centro disporá de listaxes de persoal actualizados por tramos horarios, para 
poder comprobar no Punto de Reunión exterior que a evacuación é total. Tamén 
informará da presenza de operarios de empresas alleas. 
Serán os Equipos de Alarma e Evacuación os encargados de informar, ao Xefe de 
Emerxencias, de persoas atrapadas ou feridas nalgunha dependencia do Centro, para 
proceder ao seu rescate ou transporte. 

Percorridos de evacuación 
Deberán estar dispoñibles en cada unha das áreas ou seccións do Centro, con presenza en cada 
aula, obradoiro, laboratorio ou espazo con previsible ocupación de persoas. 
Anexanse a este Plan os percorridos de evacuación, tanto do edificio A coma do edificio B. 

Instruccións de evacuación 
1) Ante todo manter a calma. Se é posible parar desconectar equipos e maquinaria. Non se 

debe parar un a recoller obxectos persoais, nin tampouco beber ou comer. 
Se a vía de evacuación está chea de fume, selar o acceso e esperar as axudas externas. Se é 
posible emprender a evacuación ter coidado na apertura da porta, xa que poden entrar de 
forma súbita refachos de lume ou fume ou estar quente.  
Os E.A.E. non deben manipular obxetos ou paquetes sospeitosos. Neste caso deberase 
sinalizar a súa ubicación e advertir a outras persoas sen provocar pánico.  
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No caso dunha posible explosión, se non é posible a evacuación cara a un lugar seguro,   
poñerse detrás dun obxeto sólido para reducir a probabilidade de ser alcanzado por 
fragmentos ou cascallos. Se tampouco esto non é posible, permañecer tumbado no chán. 
No caso de fume ou atmósfera contaminada, cubrir o nariz e a boca (con tecidos naturais, nunca de 
fibra artificial) e gatexar pola chán. Se a contaminación ven doutra estancia ou área do Centro, 
pechar portas e fiestras e se é posible conduccións de aire acondicionado ou similares, agardando as 
instrucións para o desaloxo. 

2) Comezar a evacuación en silencio e na orde correspondente. 
Debe prestarse especial atención ás persoas feridas, atrapadas ou con algún impedimento 
físico ou mental. Debense axudar os uns aos outros, pero sempre de forma coordinada. 
Non se debe correr, separarse do grupo, deixar ocos nas filas de evacuación, empurrarse, 
deterse, retroceder, utilizar os ascensores ou montacargas ou desobedecer ás instrucións 
do Equipo de Alarma e Evacuación.  
Se cando soa a alarma non se está no lugar habitual, deberase unir ao primeiro grupo que 
se vexa e dar conta desa circunstancia no Punto de Reunión exterior. 

3) Dirixirse cara o Punto de Reunión exterior. 
 

PUNTO DE REUNIÓN EXTERIOR 
nto de reu  ión principal:  Xardín exterior fronte á entrada á Conserxaría do edificio A 

 

No caso de amenaza de bomba ou similar (artefactos explosivos) o Punto de reunión 
exterior ideal sería: 
 

 
 

4) Levar a cabo o control dos desaloxados. Permañecerase no Punto de Reunión exterior atá 
que se reciban as instrucións correspondentes do Xefe de Emerxencias, que deberá ser 
informado das incidencias observadas durante a evacuación. 
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CAPÍTULO 7. INTEGRACIÓN DO PLAN DE EMERXENCIA-EVACUACIÓN NOUTROS DE 
ÁMBITO SUPERIOR. 
 

7.1 Os protocolos de notificación da emerxencia aos Servizos Externos. 

Teranse en conta as seguintes consideracións: 
o A chamada efectuarase tendo en conta o seguinte protocolo: 

 

En situacións de emerxencia, o Xefe de Emerxencias deberá ser informado da 

situación, ben persoalmente ou a través da liña telefónica e avaliará a situación.  

Se é preciso recurrir á axuda exterior, realizaranse as chamadas tendo en conta 

a gravidade e consecuencias da situación de emerxencia, xa sexa directamente 

aos Bombeiros, á Asistencia Sanitaria, á Policía e Garda Civil… 

Se a situación o require, chamarase directamente á Protección Civil, quen se 

encargará de organizar e enviar os servizos externos máis axeitados. 

Na chamada telefónica, especificarase a axuda necesaria e o número de persoas 

que requiren axuda. En caso de evacuación de accidenta dos, preguntarase se a 

axuda exterior se vai realizar por medios terrestres ou aéreos (neste caso 

daranse as coordenadas xeográficas do Centro). 

O Xefe de Emerxencias (ou a  persoa na que éste delegue), ha de ir esperar ou 

recibir aos Servizos de Axuda Exteriores,  no lugar especificado por teléfono. 

En tanto en canto non chegan os Servizos externos, deberase tratar de evitar que 

a situación de emerxencia alcance maiores dimensións. 

O Xefe de Emerxencias suministrará a información que precisen os servizos 

exteriores e manterá sempre contacto cos diferentes Equipos de Intervención 

internos do Centro. 
 

o Como norma xeral será o Xefe de Emerxencias quen efectúe as chamadas pertinentes, agás 
que a gravidade da situación esixa que se faga a chamada directamente polo persoal 
exposto á situación crítica. Neste caso, indicarase esta circunstancia ao Xefe de 
Emerxencias do Centro. 
 

7.2 A coordinación entre a dirección do Plan de Emerxencia e a dirección do Plan de Protección 
Civil, onde se integra o Plan de Emerxencia. 

Ante unha situación de emerxencia, o Xefe de Emerxencias deberá colaborar e coordinar as 
actuacións que fosen necesarias cos servizos de Protección Civil, coa finalidade de dar protección 
ás persoas, bens e medio ambiente.  
Facilitarase a intervención dos Servizos exteriores, permitindo o acceso á Áreas ou zonas de uso 
restrinxido e o uso dos medios, da información e da Brigada interna de Emerxencias 
Do mesmo xeito, é necesario que o Plan de Emerxencias do Centro esté integrado no Plan de 
Protección Civil, polo que debe ser inscrito no Rexistro de Plans de Autoprotección da Xunta de 
Galicia (REGAPE). Deberase gardar o correspondente número de rexistro asinado pola Xunta. 
 
 



 

 

 

44 Plan de Emerxencia- Evacuación do     CIFP VALENTIN PAZ ANDRADE 

 
7.3 As formas de colaboración da Organización de Emerxencia cos plans e as actuacións do 
sistema público de Protección Civil. 
A colaboración desde centro con Protección Civil será: 

 Mediante o envío deste Plan de Emerxencias-Evacuacióna ao Servizo de Protección Civil. 

 A través do uso compartido de información relevante para a xestión das emerxencias. 

 A través da impartición de formación preventiva, tanto teórica como práctica. 

 Permitir inspeccións do Centro. 

 Participando nos simulacros... 

Para que esta coordinación sexa fructífera, sería conveniente seguir as seguintes pautas: 
o Informarase correctamente da situación que provocou o incidente e das consecuencias  

que ocasionou ou podería ocasionar, así como dos imprevistos que xurdiron ou puidesen 
xurdir durante a intervención dos Equipos, tanto internos como externos. 

o Colaborarase no estudo conxunto da situación de emerxencia que se sufrira no Centro, para 
tratar de propoñer medidas, medios e recursos que permitan a prevención de posibles 
incidencias futuras. 

o Proporanse ideas, suxestións e actuacións que permitan unha mellor coordinación dos Plans 
de Emerxencia, tanto do Centro como os dos Servizos Exteriores (Protección Civil). 

o Estudarase a posibilidade de establecer novos Plans alternativos de Emerxencias ou a 
actualizar os existentes, tratando de orientar a actuación dos Equipos de Intervención. 
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CAPÍTULO 8. IMPLANTACIÓN DO PLAN DE EMERXENCIA. 
 

A Dirección do Centro, deberá dar validez ao Plan de Emerxencias, mediante a súa implantación. 
Para iso, en colaboración co Xefe de Intervención, procederá a: 
o Divulgar o Plan de Emerxencias. 

Deberase suministrar o Plan de Emerxencias, con tódolos seus anexos, a todos aqueles 
usuarios relevantes deste Centro educativo, sexa a través de correo electrónico ou outros 
medios, debendo quedar constancia de tal feito. 

o Formar e informar ao persoal.  
A formación, tanto teórica como práctica, deberá programarse ao inicio de cada curso 
académico. O persoal debería ser capaz de: 

 Coñecer o risco xeral e particular que presentan os diferentes procesos dentro da 
actividade do Centro. 

 Corrixir as anomalías que se detecten e verificar que se deu coa solución axeitada. 

 Coñecer os medios e recursos materiais cos que se conta e como se deben usar. 

 Facerse cargo do mantemento dos mencionados medios. 

 Coordinarse cos membros dos outros Equipos de Emerxencias, tanto internos como 
externos. 

o Avaliar a eficacia do Plan, desenvolvendo os correspondentes simulacros. 
o Levar a cabo tarefas de mantemento e revisións periódicas das instalacións e equipos. 

8.1 Identificación do responsable da implantación do Plan. 

 

Responsable DIRECCIÓN DO CENTRO 

Dirección postal Estrada Vella de Madrid, 160 

Localidade VIGO (Pontevedra) 

Código Postal 36214 

Teléfono / Fax Dirección: 886 110 858 / 886 110 878 

Correo electrónico cifp.paz.andrade@edu.xunta.es 

 

8.2 Programa de formación e capacitación do persoal con participación activa no Plan. 

Tódolos anos un técnico especialista dará unha formación, como mínima anual, aos distintos 
grupos que forman parte deste Plan de Emerxencia. 
Esta formación consistirá basicamente en: 

o Adquirir coñecementos básicos do ámbito preventivo, como por exemplo: avaliación de 
riscos, medidas de protección e uso adecuado das mesmas, actuación en caso de 
emerxencia, interpretación correcta da sinalización… 

o Realizar simulacros e prácticas de primeiros auxilios, uso de extintores… 
o Coñecer os sistemas de alerta, alarma e comunicación das situacións de emerxencia. 
o Coñecer os diferentes Equipos de Intervención e a forma de colaborar e coordinarse con 

eles nunha situación de emerxencia. 
o  Saber como actuar para a evacuación de persoas con dificultades motoras ou con 

discapacidade mental, de feridos… 
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8.3 Programa de formación e información a todo o persoal sobre o Plan de Emerxencia. 

Reunións informativas.   
Serán de obrigada asistencia para todo o persoal do Centro, incluído o P.A.S. Preferiblemente 
deben celebrarse ao comezo de cada curso académico.  

Entrega de folletos e información relevante.   
O Secretario do Centro, a comezos de cada curso, entregará en soporte papel ou formato 
electrónico, información sobre os aspectos máis salientables do Plan de emerxencias, incidindo 
sobre todo en: 
o As precaucións a adoptar para evitar situacións de em erxencia. 
o As formas de comunicación das incidencias que se vaian orixinando. 
o A transimisión da alerta e a forma de actuar cando soe a alarma. 
o Emprazamento dos pulsadores de alarma e dos medios de loita contra incendios. 
o A forma básica de actuar ante situacións de emerxencia, indicando que se debe facer e 

que non se debe facer. 

Colocación de carteis informativos.   
Disporase de carteis no Centro, que permitan a calquera usuario, saber onde dirixirse para ter 
un coñecemento máis amplo deste Plan de emerxencias e evacuación. 
Tamén se acompañará un directorio telefónico de emerxencias. Incluirase un mapa de 
evacuación e a situación do Punto de Reunión exterior, así como normas básicas de actuación 
en situacións de emerxencia. 
A principios de cada curso académico deberase revisar este sistema de información. 

 

8.4 Programa de dotación e adecuación de medios materiais e recursos. 
 

Medios Datas de realización 
Planos (actualización) A finais de cada curso académico 

Incorporación de novas instalacións e medios 
preventivos 

Na data na que sexan totalmente 
operativos 

Carteis (revisión) 

A principios de cada curso académico 

Planos Vostede está aquí (revisión) 

Reunións informativas 

Selección do persoal que formará parte  
da Brigada de Emerxencias. 

Formación do persoal seleccionado. 
Durante o primeiro trimestre  

do curso académico 

Colocación de sinais Cando sexa necesario e relevante 

Realización de simulacros. 
En calquera momento do curso 

académico, preferiblemente durante o 
transcurso do primeiro trimestre. 
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CAPÍTULO 9. MANTEMENTO DA EFICACIA E ACTUALIZACIÓN DO PLAN DE 
EMERXENCIA. 
 

9.1 Programa de reciclaxe de formación e información. 

O persoal do Centro, debe ser coñecedor da forma de actuar nas situacións de emerxencia e 
ademais ten a obriga e a responsabilidade de lembralas frecuentemente.  
Polo tanto, o Centro debe actualizar e completar a formación e mellorar a información que 
reciben sobre as situacións de emerxencia, co fin de facilitar a adaptación a novas realidades, a 
novas formas de actuar (novos protocolos) e a novos perigos. 
Sería bo centrarse na reciclaxe dos seguintes contidos curriculares: 

Programación común 
o Actuacións en caso de emerxencia ante as diferentes situacións de risco. 
o Actuacións en caso de alarma e/ou evacuación. 
o Compromiso de axuda e auxilio aos feridos. 

Recurso formativo/informativo adecuado: Charla. 
Programación para os E.P.I. 
o Actuacións en caso de emerxencia, sinistro ou suceso. 
o Comportamento do lume. 
o Ferramentas e medios a utilizar. Prácticas. 
o Protocolos de actuación fronte ás diferentes situacións. 
o Medidas de seguridade. 
o Práctica dos protocolos de traballo. 

Recurso formativo/informativo adecuado: Curso de formación. 
Programación para os E.A.E. 
o Actuacións en caso de emerxencia, sinistro ou suceso. 
o Responsabilidades na Evacuación do persoal. 
o Comportamento humano en situacións de emerxencia. 
o Protocolos de actuación. 
o Prácticas de evacuación. 

Recurso formativo/informativo adecuado: Curso de formación. 
Programación para os E.P.A. 
o Actuacións en caso de emerxencia, sinistro ou suceso. 
o Primeiros Auxilios. 
o Avaliación de lesións. 
o Evacuación de feridos. 
o Protocolos de actuación. 
o Prácticas de Primeiros Auxilios para diferentes situacións. 

Recurso formativo/informativo adecuado: Curso de formación. 
Programación para os Xefes de Emerxencias e Intervención 
o Actuacións en caso de emerxencia, sinistro ou suceso. 
o Responsabilidades na identificación e control do persoal e visitantes. Prácticas.  
o Organización e coordinación dos Equipos de Intervención. 
o A avaliación das situacións de emerxencia e a toma de decisións. 
o Comportamento humano en situacións de emerxencia. 
o Protocolos de actuación. 

Recurso formativo/informativo adecuado: Curso de formación. 
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9.2 Programa de exercicios e simulacros. 

A realización de simulacros permite verificar e comprobar: 
o A eficacia da organización de resposta do Centro ante unha emerxencia. 
o A capacitación do persoal adscrito á Brigada de Emerxencias. 
o A suficiencia e idoneidade dos medios e recursos preventivos. 
o A adecuación dos procedementos e protocolos de actuación. 
o A detección de erros, deficiencias ou omisións que poida conter o Plan de emerxencias. 
o A rapidez e os tempos de evacuación de tódolos usuarios do Centro educativo. 

Na preparación dos simulacros débense tener en conta as seguintes consideracións: 
o Zonas  e persoas que van quedar afectadas polo simulacro. 
o Tipo de simulacro: Xeral ou parcial, con ou sen aviso, con ou sen feridos ou persoas de 

mobilidade reducida… 
o Equipos de Intervención afectados, tanto internos como externos. 
o Escenarios: Falta de luz eléctrica, incendio, traslado de feridos, con participantes nerviosos 

e en estados de ansiedade e pánico… 

Trala finalización do simulacro, o Xefe de Emerxencias solicitará toda a información obtida dos 
participantes que considere oportuno, elaborand o o correspondente informe que deberá conter a 
seguinte información: 

 Principais aspectos do Plan de Emerxencia que se incluíron no desenvolvemento do 
simulacro, como por exemplo: 

 Tipoloxía de sucesos e categorías de emerxencia simuladas. 

 Equipos de Intervención e de apoio activados para dar resposta á emerxen cia… 

 Resultados obtidos, fixándose en aspectos tales como: 

 Grao de cumprimento de cada un dos obxectivos fixados no Simulacro. 

 Avaliación das accións de resposta desenvolvidas. 

 Accións de concentración, reconto, localización e/ou avaliación do perso al. 

 Desviacións ou deficiencias observadas e medidas correctoras a implantar. 

 Programa para a implantación de medidas correctoras e delimitación dos responsables 
correspondentes. 

 Conclusións. 

9.3 Programa de revisión e actualización de toda a documentación que forma parte do Plan de 
Emerxencia. 

Calquera cambio nas condicións iniciais das que se partiu, para a elaboración da correspondente 
documentación do Plan de Emerxencias, esixirá que se leve a cabo a correspondente revisión e 
actualización e sobre todo naqueles aspectos da documentación que se refiran a: 
o Identificación, análise e avaliación dos novos riscos, tanto os propios da actividade coma 

os externos, como consecuencia da incorporación de nova maquinaria, tecnoloxía… 
o Medidas, medios humanos e materiais actualmente dispoñibles. 
o Novas formas de mantemento preventivo das instalacións e dos equipos de protección. 
o Reprogramación das inspeccións de Seguridade. 
o Novos protocolos de actuación ante emerxencias. 
o Nova programación das actividades formativas e informativas… 

Toda a documentación, así xenerada, formará parte do chamado Rexistro documental do 
Plan de Emerxencias.  
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A súa formulación e elaboración corresponderá a:  
  

 

Documentos 
Xefes de 

Emerxencia e 
Intervención 

Responsables 
de Obradoiros 

Equipos de 
Intervención 

Datos básicos do Centro X   

Inventario, análise e avaliación, tanto dos 
riscos coma dos medios de protección 

X X X 

Programa de mantemento de 
instalacións e equipos 

X X  

Plan de actuación ante emerxencias. X X X 

Implantación do Plan de Emerxencias. X X X 

Simulacros X X X 

Difusión de campañas divulgativas X   

Anexos X   
 

9.4 Programa de auditorías e inspeccións. 

As fases do programa serán as seguintes: 
1) Reunión inicial co Equipo auditor/inspector. 

A duración da reunión aproximadamente é de 90 minutos. 
2) Delimitación de aspectos formais da auditoría/inspección. 

o Presentarase o Plan de Auditoría/Inspección. 
o Explicaranse os obxectivos e criterios nos que se baseará o desenvolvemento da 

Auditoría/Inspe cción. 
o Delimitaranse os requisitos de confidencialidade. 
o Acordarase o formato e contido do Informe Final, a data de entrega prevista e a 

difusión que se fará do mesmo. 
o Forma de recepción da información e documentación achegada polo Centro. 
o Duración prevista das diferentes actuacións e actividades da Auditoría/Inspección. 
o Calendario de Auditorías/Inspeccións e reunións posteriores. 
o Aclaracións, rogos e preguntas. 

3) Presentacións empresa auditora/inspectora e representantes do Centro. 
o Designaranse aos representantes do Centro que van acompañar ao Equipo 

Auditor/Inspector, nas visitas de traballo ás instalacións de cada edificio. 
o Establecerase un lugar onde o Equipo Auditor/Inspector poida traballar e desenvolver 

a súa labor. 
o Acordarase o calendario de reunións e establecerase unha planificación detallad a das 

mesmas. 
o Facilitarase as credenciais precisas para que o Equipo Auditor/Inspector poida acceder 

e traballar no Centro sen que sexa rexeitada a súa presenza por ningún membro. 
4) Proceso de Auditoría/Inspección. 

Iniciase o traballo do Equipo Auditor/Inspector, que poderá versar sobre diferentes 
aspectos contemplados neste Plan de Emerxencias. 
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ANEXO I. DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN.  
 

1. TELÉFONOS DO PERSOAL DE EMERXENCIAS.  
 

 

Xefe de Emerxencias Director 

Xefe dos Equipos de Intervención Secretario 

Responsable dos Equipos de Primeira Intervención 

Responsable do Equipo de alarma: 
Responsables de obradoiros e aulas 

Responsable do Equipo de alarma e Evacuación LOPD 

Responsable do Equipo de Primeiros Auxilios LOPD 

 

A listaxe cos datos das persoas e os seus teléfonos non foi incluíd o no presente anexo por 
razóns de confidencialidade, conforme o  establece a actual Lei de Protección de Datos, que 
non permite facer  públicas  nin  divulgar datos persoais sen autorización expresa dos 
interesados. 
A listaxe orixinal, cos datos detallados, están a disposición do Xefe de Emerxencias 
exclusivamente para as situacións de emerxencia. 

 

2. TELÉFONOS DE AXUDA EXTERIOR. 
 
 

Servizo Teléf
ono Emerxencias  112  

Parque de Bombeiros  080   986  73 773 / 986 433 333 

Emerxencias Sanitarias  061  

Policía Local  09   986 810 100 

Concello 986 810 100 

Protección Civil 986 222 222 

Hospital sanitario máis próximo 986 811 111 

Union Fenosa 986 435 833 

Policía Nacional  091  

Garda Civil  062  
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ANEXO II. FORMULARIOS PARA A XESTIÓN DAS EMERXENCIAS. EXEMPLOS. 
 

Acta de comunicación das anomalías ou incidencias observadas 

1. Anomalías e/ou incidencias detectadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Efectos sobre as máquinas, instalacións, 
servizos e equipo s 

 

MÁQUINAS: 

 

 

INSTALACIÓNS: 

 

 

SERVIZOS: 

 

 

EQUIPOS: 

 

 

OUTROS DANOS: 

 

 

3. Natureza do risco orixinado pola anomalía 
ou deficiencia 

 

 

 

 

 

4. Informe do Responsable do Servizo, Área, 
zona ou sección 

 

 

 

 

 

 

5. Otros datos de interese e/ou 
recomendacións para facer fronte á 
situación 

 

 

 

 

 

 

Cumplimentados os datos anteriores, redáctouse o presente informe. 
 

En VIGO, a         de                   de 20 
O responsable do servizo, área, zona ou sección: 

 

 

 

 

 

 

Asdo.:                                                      

Enterado o Xefe de Emerxencias: 

 

 

 

 

 

 

Asdo.: 
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FICHA DE INVESTIGACIÓN DE SUCESOS 
UNIDADE FUNCIONAL:                                                                                             ANO:                 
CIRCUÍTO DO INFORME: 
PARTE DE SUCESO NUM.: 
ACCIDENTE: 

INCIDENTE: 

A cumprimentar 
polo Xefe de 
Emerxencias 

1. DATOS DO ACCIDENTADO 

Apelidos:                                                                        Nome: 
Antigüidade: 

Idade:                Colectivo:                                      Ocupación: 
Categoría profesional: 

A cumprimentar 
polo responsable 
da aula, obradoiro 

ou espazo 

2. DATOS DO SUCESO 
 

Data:       /   /             Hora do suceso:  
Testemuñas: 

 
Estaba no seu posto:                SI        NON 
Era o seu traballo habitual:      SI        NON 

 
Forma na que se produciu: 
Axente material: 

 

3. DATOS DA INVESTIGACIÓN 

Data:         /     / 
Persoas entrevistadas: 
Descrición do accidente: 

 

4. CAUSAS DO ACCIDENTE/SUCESO: 
Descrición literal das principais causas determinantes do suceso que orixinou o accidente. 

 

Data:         /     / 
Firma: 

ANALISIS CAUSAL 

A Cumprimentar 
polo mando Directo 
e o Responsable da 
Unidade Funcional 

afectada 

5. INFORME DA INVESTIGACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPOSTAS E TEMPORALIZACIÓN. 
 

Data:         /     /                             Data:          /     / 
 

Asdo:                                                      Asdo: 
 
 
 
 
 

 
 
  

Esta ficha NON SUPLE ao parte de accidentes que o Centro ten a obrigación legal de enviar á 
Administración.  
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Ficha de preparación do simulacro 
 1. Tipo de emerxencia suposta 

 

 

o   Simulacro de conato de Incendio. 

 

o   Simulacro de evacuación. 

 

o   Simulacro de atentado terrorista. 

 

o   Ameaza de bomba 

 

   o    ___________________________ 
 
   o    ___________________________ 

2. Localizada en: 
 

o   Oficinas 
 

o   Vestiario 
 

o   Obradoiro 

 

o   .............................................. 
 

o   .............................................. 

3. Detectada por: 

 
o   Persoal centro educativo 

 
o  Persoa visitante 

 

o   .............................................. 
 

o   .............................................. 

4. Alarma a realizar: 
 

o   Restrinxida 
 

o   Xeral 

5. Equipos a intervir: 

 
o  Equipos de Primeira Intervención 

 

o  Equipo de Alarma e Evacuación 

 
o  Equipo de Primeiros auxilios 

 

o  ____________________________________ 

 

o   Xefe de Emerxencias. 
 

o  Xefe de Intervención 

6. Axudas exteriores: 
 

o  Non se recorrerá aos servizos exteriores 
 
Recorrerase a: 

 

o  Protección CCC ivil 

 o   Bombeiros o   Servizos sa nitarios 

7. Evacuación a efectuar: 
o   Sen evacuación o   Evacuación total o  Evacuación par cial 

8. Persoal de control da emerxencia: 
o  Equipos por área/zona//sección o  Equipos control xeral 

9. Tempo estimado para a realización do simulacro: 
Data       /   /  Horario:      o   Mañá                     o  Tarde       
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INFORMACIÓN DA EMPRESA EXTERNA OU TRABALLADOR AUTÓNOMO  
 

Nome:       CIF:       

Domicilio Social:       Teléfono:       

Representante ou interlocutor/a da empresa para a coordinación:       

Teléfono:       

Tipo de organización preventiva :       

Nome do Servizo de Prevención, se procede:       

Data da última avaliación de riscos:       

Centro de traballo:       

Breve descripción da actividade ou das tarefas a desenvolver no Centro e na Área ou Sección:       

 

Data de comezo e duración:        

As actividades son considerados regulamentariamente como perigosos ou con riscos especiais: Si     Non  

Relación de traballadores/as (nome e apelidos) que van participar na actividade contratada.1 

      

Relación de equipos de traballo que se van a utilizar na actividade contratada1. 

      

Relación de produtos químicos que se van a utilizar na actividade contratada1. 

      

Valoración dos riscos da actividade que poden afectar á actividade de outras empresas.  

Marcar cun X a que proceda: 

Leve  Moderado  *Grave ou Importante  *Moi grave ou Intolerable  

* Identificación dos riscos graves ou moi graves:  

Risco Factor de risco. Valoración  Medida Preventiva. 

                        
                        
                        
                        
 

En       , a      de          de  20  

 

Asdo.: Representante da empresa/traballador autónomo.   

 

                                                 
1 As relacins de traballadores/as, equipos, produtos e riscos poden achegarse en documentos adxuntos. 
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ANEXO III. PLANOS. 
 

Os planos están confecionados a escala e en formato DIN A3 
Adxuntanse a este documento en formato RAR e inclúen: 

 Planos de distribución. 

 Rotas de evacuación. 

 Distribución de dispositivos anti-incendios. 

 Plano de zonas de especial risco. 


