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11 de febrer del 2014

Jornada de
seguretat
als museus
i prevenció d'incendis
a espais patrimonials

Organitza: 



09.00 – 09.15  Benvinguda 
 Sr. Ramon Parés i Gallés. Director General de 

Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments 
 i Jaume Perarnau i Llorens, director del mNACTEC

09.15 – 10.15 Normativa i seguretat contra incendis. 
Altres riscos.

 Joan Gallart. Sotsinspector del Cos de Bombers. Cap 
del Servei de Prevenció

 Normativa de prevenció i seguretat en cas d’incendis. 
La protecció passiva, la sectorització, les condicions 
d’evacuació. La protecció activa, instal·lacions de 
detecció i alarma i d’extinció. Aplicació de la normativa. 
Problemàtica. Altres riscos presents: tecnològics, 
exteriors, antròpics.

10.15 – 11.15 L’afectació dels béns
 Mercè Gual. Restauradora del mNACTEC

 Descripció de l’afectació que l’aigua, el foc, la 
temperatura poden tenir sobre els béns a protegir. La 
recuperació.

11.15 – 11.30 Pausa-cafè

11.30 – 12.30 Les mesures d’actuació en cas 
d’emergència 

 Albert Magarolas. Inspector del Cos de Bombers. Cap 
de l’Àrea de Prevenció i Gestió de la Regió 
d’Emergències de Tarragona

 Els plans d’emergència, la seva elaboració i 
l’organització en cas d’emergència. La seguretat dels 

ocupants (treballadors i visitants). Plans d’evacuació. 
La seguretat dels béns. La seva protecció i/o 
salvaguarda. Plans d’actuació segons situacions. 
Plànols. La visita dels parcs de bombers propers.

12.30 – 13.15  Inventari i fitxes normalitzades de 
protecció i manipulació d’obres

 Francisco Núñez. Sergent del Cos de Bombers. 
Responsable de la Regió d’Emergències de 
Tarragona. José Núñez. Sergent del Cos de Bombers. 
Cap de Parc de Tarragona.

 Inventari d’obres a protegir. Ubicació de les obres a 
l’edifici. Fitxes normalitzades de protecció i manipulació 
de les obres. Exemples.

13.15 – 14.00 Protecció i responsabilitats
 Pilar Bayarri. Advocada en Cap de l’Assessoria 

Jurídica del Departament de Cultura.

14.00 – 14.15 Cloenda
 Sr. Joan Pluma i Vilanova. Director de l’Agència 

Catalana del Patrimoni Cultural.

PROGRAMA

Dimarts, 11 de febrer del 2014

Lloc: Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
(mNACTEC)
Rambla d’Ègara, 270 – 08221 Terrassa - 93 736 89 66 
www.mnactec.cat

→
INSCRIPCIONS: 
cal inscripció prèvia gratuïta a: info.mnactec@gencat.cat

JORNADA DE SEGURETAT ALS MUSEUS
i prevenció d'incendis a espais patrimonials

Tota societat té el dret i el deure moral de 
conservar el llegat rebut dels seus avant-

passats. Aquest llegat forma part de la seva història i configura la seva 
realitat actual i futura. És obligació de l'Administració adoptar les mesures per garantir el seu manteniment; diferents convencions en 
el marc de la UNESCO així ho recorden als seus estats membres. Entre el conjunt de riscos que poden afectar la integritat del patrimo-
ni estan els riscos físics i, entre aquests, destaquen els derivats d'incendis. Malauradament, al llarg dels segles, han estat nombrosos 
els casos de destrucció total dels béns patrimonials de gran valor com a conseqüència d'incendis, inundacions, terratrèmols, etc.
És per això que l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, a través del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, impulsen aques-
ta jornada per aprofundir en la seguretat dels centres que siguin o bé continguin béns considerats d'interès cultural, més enllà del compli-
ment dels mínims exigits per la normativa vigent. Els bombers de la Generalitat de Catalunya posaran a l'abast dels gestors del patrimoni 
català el coneixement assolit com a formadors del Grupo español de Ciudades Patrimonio de la Humanidad i membres de la Comisión 
de Seguridad contra Incendios que es va crear arran de l'incendi del Palau Salazar de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife).
L’objectiu principal d’aquesta jornada és, doncs, oferir una visió clara i profunda de la gestió de les emergències dirigida a la protecció 
dels béns i obres, proposant l’elaboració de plans d’actuació amb Fitxes Operatives sobre Elements de Risc (FOER), que contemplen 
la prioritat dels béns a protegir en funció de la seguretat i del seu valor, facilitant així la intervenció dels bombers en cas d’emergència, 
i establint els mecanismes necessaris per la col·laboració permanent amb els parcs de bombers més propers.


