CIFP VALENTÍN PAZ AN
NDRADE
Estrada vella de Madrid 160
36214 VIGO
86 270904. Fax: 986 2709
908
Tel: 98
cifp.pa
az.andrade@edu.xunta.ess
www.e
edu.xunta.é/centros/cifppa
azandrade

P
Plan d
de A
Autop
prote
ecció
ón
En base a
E
ao R.D. 3
393/2007 e D. 171/2010, po
olo que se aproba
aa
N
Norma Bá
ásica de A
Autoprote
ección doss centross, establecementoss e
d
dependen
ncias ded
dicados a actividad
des que p
poidan da
ar orixene
ea
óns de em
merxencia
a
situació

C
CIFP VALEN
V
NTIN PA
AZ AN
NDRAD
DE
Auto
or: Jesú
ús Anxo Valencia
a Sar
Arquitecto te
ecnico
CO
OAAT AC Colexiad
do nº 1900 e nacio
onal nº 49
9806.
Teccnico supe
erior en p
prevencio
on de risccos labora
ables.

M
MARZO 20
012
Revisiión: 1

Plan de auutoprotección C
CIFP VALEN
NTIN PAZ AN
NDRADE

Marrzo 2016

CIFP VALENTÍN PAZ ANDRADE
Estrada vella de Madrid 160
36214 VIGO
Tel: 986 270904. Fax: 986 270908
cifp.paz.andrade@edu.xunta.es
www.edu.xunta.é/centros/cifppazandrade

Control de revisions do plan de
autoprotección.

Versión

Fecha

Control (firma)

Modificaciones

Orixinal

Marzo 2012

Plan orixinal

1º revisión

Marzo 2016

Actualización obligatoria cada 3 anos.
Ver

apartado

de

Revisión

plan

de

autoprotección.

Revisión: 1

Plan de autoprotección CIFP VALENTIN PAZ ANDRADE

Marzo 2016

CIFP VALENTÍN PAZ ANDRADE
Estrada vella de Madrid 160
36214 VIGO
Tel: 986 270904. Fax: 986 270908
cifp.paz.andrade@edu.xunta.es
www.edu.xunta.é/centros/cifppazandrade

Revisión do plan de autoprotección.
Co fin de realizar a revisión e actualización do plan de autoprotección segundo indícase
no apartado 9.4 do D 393/2007 e D 171/2010 de Plan de autoprotección da Xunta de Galicia,
realízanse as seguintes modificacións xenéricas do plan de autoprotección.
1/ Adecuación xenérica do plan de autoprotección segundo a guía técnica da elaboración dun plan de
autoprotección.
2/ Aínda non habendo cambios de relevada importancia no centro de maneira estrutural (só en
cuestión de ciclos formativos), resáltanse os seguintes apartados:


Realización dun control de revisións do plan de autoprotección.



Nova identificación dos obxectivos do plan de autoprotección.



Identificación e funcións do xestor da prevención.



Identificación do técnico redactor do plan de autoprotección.



Localización de coordenadas.



Cuantificación de riscos.



Punto de reunión alternativo en caso de ameaza de bomba.



Funcións do xestor de prevención.



Rexistro en programa telemático da Xunta de rexistro de plans de autoprotección.



Anexo IV: método meseri.



Anexo V: Fichas de actuación.



Anexo VI: Certificados de implantación.



Anexo VII actas de formación.



Anexo VIII actas de simulacro anuais.



Anexo IX. Rexistro plan de autoprotección.
As actividades contidas no Manual, xunto coa súa implantación (información, formación e
simulacros) e rexistro conformarán o Programa Anual de Actividades do CIFP Paz Andrade.
Este manual contén as accións concretas a realizar, tanto de cada unha das accións,
como dos obxectivos que se perseguen.
É responsabilidade do equipo directivo de CIFP a implantación, rexistro, actualización e
mantemento do plan de Autoprotección co apoio dos distintos Responsables de cada un dos equipos
que forman este manual.

Firma y cuño: Dª Josefa Gonzalez Iglesias.
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- Contido do Plan de Autoprotección
CAPÍTULOS:
1. Identificación dos titulares e do emprazamento da actividade
1.1. Denominación da actividade, nome, dirección, teléfono e fax
1.2. Identificación dos titulares da actividade
1.3. Director do Plan de Autoprotección e Director do Plan de Actuación en Emerxencia
1.4. Responsabilidades do director do Plan de Autoprotección
2. Descrición detallada da actividade e do medio físico en que se desenvolve
2.1. Antecedentes, actividade e descrición do establecemento, dependencias e instalacións
onde se desenvolven as actividades obxecto do Plan
2.2. Actividade principal desenvolvida
2.3. Descrición das dependencias e instalacións onde se realizan cada unha das actividades
obxecto do Plan
2.4. Clasificación e descrición de usuarios
2.5. Descrición da contorna urbana, industrial ou natural no que figuran os edificios, instalacións
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3. Inventario, análise e avaliación de riscos
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4. Inventario e descrición das medidas e medios de autoprotección
4.1. Inventario e descrición das medidas e medios, humanos e materiais, dispoñibles para
controlar os riscos detectados, enfrontar as situacións de emerxencia e facilitar a
intervención dos Servizos Externos de Emerxencias
4.1.1.Comunicacións
4.1.2.Medios externos
4.1.3.Medios internos
4.2. Medidas e medios, humanos e materiais dispoñibles en aplicación de disposicións
específicas en materia de seguridade
4.3. Medidas e medios, humanos e materiais, dispoñibles para controlar os riscos externos
contemplados nos plans de Protección Civil e actividades de risco próximas
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Introdución
El presente Plan de Autoprotección do CIFP VALENTÍN PAZ ANDRADE, contén a
identificación dos medios humanos e materiais dispoñibles nos seus distintas Zonas, segundo os distintos Niveis de risco detectados, así como as liñas básicas de organización e actuación do persoal en
caso dunha situación de emerxencia.
Contén, así mesmo, a estrutura xerárquica e funcional que permite a coordinación dos
recursos e medios propios e alleos; para garantir unha resposta rápida, organizada e eficaz ante unha
situación de emerxencia.
A elaboración e desenvolvemento do presenche Plan pretende, axustando o seu finalidade e contido ás disposiciones vixentes reguladoras da Seguridade e a Prevención de Riscos,
cumprir as esixencias legais na actual Lexislación española e comunitaria.
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Obxectivos
Como obxectivos generales do Plan de Autoprotección, preténdese conseguir:
1.

Clasificar as emerxencias segundo o tipo de risco, ámbito de influencia e horario de traballo.

2.

Estudar e planificar os dispositivos de actuación necesarios ante intervencións en situacións
de emerxencia a fin de conseguir dispor de persoas formadas, organizadas e adestradas, que
permitan unha execución programada e ordenada.

3.

Establecer a adecuada coordinación entre os distintos grupos de actuación e intervención,
tanto propia como do exterior que poidan participar nunha situación de emerxencia xeral.

4.

Garantir a fiabilidade dos medios materiais e a coordinación dos medios humanos, en
situacións de emerxencia.

5.

Cumprir as esixencias da Lexislación vixente.
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Normativa legal
A normativa legal actualmente vixente que obriga á existencia dun Plan de Autoprotección,
está vinculada nas seguintes disposicións:


Real Decreto 393 do 2007 sobre plans de autoprotección (ámbito estatal)



Decreto 171 do 2010 sobre plans de autoprotección de ámbito da comunidade
autónoma de Galicia.



Directiva 2003/105/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 16 de decembro de
2003, pola que se modifica a Directiva 96/82/CE do Consello relativa ao control dos
riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan sustancias perigosas.



Decreto 2414/1961, de 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas.



Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposicións mínimas en materia de
sinalización de seguridade e saúde no traballo.



Código Técnico da Edificación.



Lei 31/1.995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais.

A elaboración e desenvolvemento do Plan de Emerxencia do CIFP VALENTÍN PAZ ANDRADE
realizarase axustando a súa finalidade e contido basicamente a canto determinan as Normativas
antes citadas, dando cabida e cumprimento ademais, ás disposicións vixentes reguladoras da
Protección Contra Incendios e Prevención de Riscos.
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